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This essay tells about the meaning of eurhythmics for children’s development and why it is so 

difficult to draw attention to the value of eurhythmics compared to other activities in 

preschool. The essay builds upon a story that shows what consequences may follow when the 

meaning of the eurhythmics in the process of learning is not acknowledged. By looking at the 

relation between rhythm and human beings in a global perspective, I have examined the 

meaning of rhythm for the human well-being. The question I have researched is; why does 

eurhythmics appeal to almost every child in spite of being rejected by so many teachers? By 

researching the reasons behind these completely different points of views, I have tried to 

enhance the understanding for the different perspectives. I see a danger in the fact that the 

children lose a very important way to express themselves, as the eurhythmics in preschool and 

elementary school has to give way for other theoretical subjects. Despite the knowledge many 

of us possess regarding the development of children, we consent to the limitation of the 

different ways to express ourselves that we were born with. With my text, I want the reader to 

reflect over things that might otherwise have been unthought-of.

The essay is a story that draws on my own experiences. I have during many years worked 

with eurhythmics groups in preschool and have been able to follow a positive development in 

the children whom have participated in my eurhythmics sessions. Yet, I have been 

experiencing a resistance from some pedagogues, which takes away the children’s 

opportunity to participate. Moreover, I have gained knowledge of the subject matter by having 

conversations with people who have long experience with working with children and 

eurhythmics/music. I have, during the process of writing, many of my thoughts confirmed; 

such as eurhythmics being one of the hundred languages Loris Malaguzzi talks about and how 

it is being jeopardized if not given attention and stimulation. By the help of literature, I have 

reflected over the subject and myself and my actions.

Keywords: Eurhythmics, early education, movement, music, devotion, attitude, corporeality, 

holistic view.
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Titel: Att vara i rytmiken är att vara i ögonblicket – en essä om rytmikens betydelse för barns 
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Handledare: Carl Cederberg

Termin: Vårterminen 2012

Sammanfattning

Denna uppsats handlar om rytmikens betydelse för barns utveckling och varför det är så svårt 

att synliggöra rytmiken i förhållande till övrig verksamhet inom förskolan. Uppsatsen utgår 

ifrån en berättelse som visar på vilka följder det får när rytmikens betydelse i 

lärandeprocessen inte erkänns. I min text har jag genom att se på förhållandet mellan rytmen 

och människan i ett globalt perspektiv undersökt rytmens betydelse för människans 

välbefinnande. Frågan jag sökt svar på i mitt skrivande är varför rytmiken tilltalar de flesta 

barn, samtidigt som den väljs bort av många pedagoger. Genom att undersöka bakomliggande 

orsaker till dessa helt skilda ställningstaganden har jag försökt öka förståelsen för de olika 

perspektiven. Jag ser en fara i att barnen förlorar ett viktigt uttryckssätt genom att rytmikens 

plats inom förskolan och skolan minskar till förmån för andra teoretiska ämnen. Trots den 

kunskap som många av oss besitter när det gäller barns utveckling så går vi med i ledet mot 

en begränsning av de olika uttrycksformer som vi föds med. Jag vill med min text väcka 

tankar hos läsaren som kanske annars gått förbi.

Uppsatsen är en erfarenhetsbaserad essä som utgår från mina egna erfarenheter och 

upplevelser. Jag har under många år arbetat med rytmikgrupper i förskolan och kunnat följa 

en positiv utveckling hos barnen som deltagit i mina rytmikstunder. Detta till trots möts jag av 

ett motstånd från en del pedagoger som leder till att barnen inte ges möjlighet till att delta. Jag 

har genom samtal med personer som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och 

rytmik/musik fått ta del av deras kunskaper inom området. Under tiden skrivprocessen 

fortskridit har jag fått många av mina tankar bekräftade, som att rytmik är ett av de hundra 

språk som Loris Malaguzzi talar om och som riskerar att försvinna om det inte ges utrymme 

och stimuleras. Med litteraturens hjälp har jag reflekterat över ämnet och mig själv och mitt 

agerande. 

Nyckelord: Rytmik, förskolepedagogik, rörelse, musik, engagemang, förhållningssätt, 

kroppslighet, helhetssyn.
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Ett rytmiskt dilemma

Jag tittar på klockan och ser att jag fortfarande har tio minuter kvar innan barnen kommer in. 

Jag känner att det finns tillräckligt med tid för mig att förbereda min rytmikstund. Allt måste 

vara klart och väl förberett innan barnen kommer, vilket innebär att musiken ligger spelklar 

och materialet finns på plats. Jag räknar de runda färgade mattorna som är utlagda i en stor 

cirkel så att de stämmer överens med det antal barn som ska delta. Mattornas geometriska 

form och dess olikfärgade utseende får barnen att tänka både färg och form. Jag kan även 

använda det fenomenet medvetet och ge olika instruktioner. ”Alla barn som sitter på de gröna 

cirkelformade mattorna…” Musikanläggningen står på plats och de cd-skivor jag planerat 

använda ligger i ordning. Jag bär nu ut musiklådorna med instrumenten och kommer plötsligt 

ihåg att rockringarna ska med. Min armbandsklocka visar att det fortfarande finns lite tid 

kvar. Skönt, eftersom den här stunden innan alltid känns för kort. Jag hinner titta igenom 

planeringen en extra gång för att kontrollera så musiken stämmer med de övningar vi ska 

göra.

Jag börjar och slutar rytmikstunden på samma sätt varje gång vilket gör att barnen vet exakt 

när rytmiken börjar och slutar. Det skapar ett lugn och en trygghet hos barnen. Rytmiksången 

som vi alltid börjar med har en känd barnmelodi och en text som jag skrivit. Sedan ”väcker” 

vi kroppen, en övning som är mycket uppskattad och väcker många skratt. Att få skaka på 

varje kroppsdel och nämna dem med dess rätta namn är roligt, speciellt tungan och stjärten. 

Det är inte en självklarhet för alla var vaden eller axlarna har sin plats på kroppen eller vad 

varje kroppsdel heter. Dessa moment är ständigt återkommande men sedan varierar 

övningarna.

En rytmikstund kan innehålla cirka sju till tio olika moment som tillsammans formar ett 

rytmikpass. Jag tycker att det är viktigt med variation därför växlar jag hela tiden mellan att 

ramsa, sjunga, kroppsövningar, spela instrument och att lyssna. Rytmikstunden ska vara som 

en våg som ibland växer för att plana ut för att återigen få ny kraft som slutligen ebbar ut i 

strandkanten, lugnt kluckande. Variationen väcker nyfikenhet och hjälper till att fånga 

barnens uppmärksamhet. Vad ska hända nu? Lite magi i form av en trollstav och magiska ord 

som ”knacka, knacka, makadam nu ska vi se vad som kommer fram” hjälper till att binda ihop 

de olika momenten. Jag återvänder till min planering för dagen, jag ser att ramsan vi ska 

använda är ”Gubben Gran”. Den ramsan är omtyckt av barnen och väcker mycket munterhet. 

Gubben ”köper snus för en lus och kokar soppa på en loppa”, vilket enligt barnen är hur tokigt 
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som helst. Vi säger ramsan, klappar den, spelar den med clavespinnar och därefter går vi 

ramsan. Allt för att barnen ska känna in grundrytmen med hela kroppen och få en 

totalupplevelse. En gruppövning där rockringarna medverkar står även den på dagens 

planering. Från början används samma antal ringar som antal barn, vilket innebär att varje 

barn sitter i sin egen rockring. Musiken sätter igång en rörelse i gruppen som avstannar i och 

med att musiken tystnar och barnen söker då upp en tom rockring för att sitta i. Antalet 

rockringar minskar hela tiden eftersom jag i varje musikpaus tar bort en. Nu börjar barnen 

samarbeta för att lösa problemet. Det intressanta i situationen uppstår när endast en ring 

återstår och antalet barn fortfarande är elva, hur gör man då? Får samtliga plats eller får man 

nöja sig med att alla barn har en hand i rockringen?

Det händer många gånger att jag frångår den grundplaneringen som jag gjort. Vid vissa 

tillfällen uppstår situationer då jag är den som följer barnen och de leder mig. Ibland tar 

barnen egna vägar och då gäller det som pedagog att vara flexibel och följa med. Det är dessa 

gånger som jag är glad att jag har min erfarenhet som hjälper mig att improvisera. Många 

saker som jag tänkt skulle fungera kanske inte alls passar här och nu, utan får snabbt bytas ut 

till någon annan övning. Det händer även att barnen vill stanna kvar i ett moment. Även om 

de inte uttrycker sin önskan verbalt så märker jag det på deras agerande och kan följa med. 

Jag hör nu att barngruppen är på väg in, ljudnivån är öronbedövande och stämningen känns 

kaosartad. Jag känner en knut i magen och min entusiasm inför denna stund avtar. Jag vet vad 

det här innebär men försöker att tänka bort alla negativa tankar för att behålla min positiva 

inställning i mitt förestående möte med barnen. Jag anar att det inte är Lisa som följer med 

barnen in idag utan någon av den övriga personalen. Eftersom en del av pedagogerna inte 

uppskattar att delta i rytmiken, sänder de ut sin motvilja inför aktiviteten vilket barnen 

uppfattar och känner in. Som medföljande vuxen har man en stor betydelse i förberedelserna 

inför rytmiken. Att samla ihop barnen och skapa ett lugn samtidigt som man ”kittlar” 

nyfikenheten och förväntningarna inför det som komma skall. Med rätt vuxen kan barnen 

redan innan nås av magin som omger stunden.  Lisa är en av de pedagoger som brukar delta i 

rytmiken med den här gruppen och då brukar stämningen vara en annan. Barnen brukar 

smyga in och tyst sätta sig ner på den matta de väljer för att vänta in resten av sina kamrater. 
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Nu brakar det till när dörren in till rummet vräks upp varpå barnen högljutt springer in för att 

knuffa, sparka och skrikande kasta sig ner på samma matta där det redan sitter någon. Solveig 

som är den medföljande pedagogen i dag springer även hon in och försöker förgäves bringa 

ordning i oredan. När jag till slut får barnen att lyssna och sätta sig ner har en del av min 

energi gått åt och jag känner mig inte så motiverad för stunden. Det är viktigt att det blir rätt 

från början för att det ska bli en rolig rytmikstund. Min egen känsla är av största betydelse i 

mötet med barnen. Den är många gånger avgörande för resultatet. Jag tar gärna chansen till att 

göra tokiga saker som att ”göra fel, säga fel”, kalla en triangel för en tamburin eller på andra 

sätt ge barnen tillfälle att vara de som kan och som vet. Vuxna som gör fel eller vågar bjuda 

på sig själv, tänder en gnista hos barnen som jag ser som värdefull för deras egen självkänsla.

I den nu uppkomna situationen är det inte ens någon idé att fundera i dessa banor. 

 

En del av grupperna jag har i rytmik består av tio till femton barn. När grupperna är så stora 

vill jag gärna ha en pedagog med under rytmikstunden. En extra pedagog som kan fungera 

som stöd för de barn som behöver det eller som dokumenterar under tiden rytmiken pågår. 

Själv är jag fokuserad på själva ”rytmikandet” och måste så förbli till hundra procent. Ibland 

händer det att den extra pedagogen är en av de vuxna som egentligen inte vill vara där och så 

är fallet med Solveig. Resten av rytmiken blir inte den glädjefulla roliga stund det brukar vara 

utan jag får ändra och improvisera utifrån min ursprungliga planering ett flertal gånger. Denna 

möjlighet till improvisation kan i andra sammanhang som jag tidigare beskrivit vara en fördel, 

den här gången handlar det om att ”överleva”.

Solveig sitter med men deltar inte aktivt i det vi gör. Hon ser besvärad och sur ut och tittar vid 

ett flertal tillfällen på sin klocka för att markera sitt missnöje. När jag avslutat den här 

gruppens rytmikstund känner jag mig misslyckad och ledsen. Jag känner mig helt slut och 

uttömd på energi. Varför blev det så här? Eftersom jag ser att det är en stor skillnad beroende 

på vem som deltar som extrapedagog tror jag mig veta orsaken. Frågan är hur jag ska bemöta 

problemet. Ska jag våga ta upp det här i personalgruppen och hur ska jag göra det? Att 

Solveig tycker att det är besvärligt att vara med på rytmiken kan jag förstå när den fungerar på 

det här sättet men hur ska hon förstå, att det beror på henne själv? Som jag ser det har barnen 

rätt till sin rytmik med engagerade vuxna som förebilder och inte till en kaosstund med 

pedagoger som utstrålar en ovilja till aktiviteten. 
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Jag tror att pedagogens förhållningssätt är viktigt när det gäller allt arbete med barn. En 

oengagerad och osäker pedagog sänder ut detta med sitt kroppsspråk och sin röst vilket 

barnen känner. Det här är situationer som är svåra för mig och det händer att jag vid dessa 

tillfällen avstår från hjälp och arbetar ensam istället. Jag börjar långsamt ställa tillbaka allt 

material som jag tidigare tagit fram. Under tiden mal mina tankar fram och tillbaka. Jag går 

och tar på mig mina ytterkläder för att förenas med de övriga på förskolegården.

Jag har inte mer än hunnit ut, när jag omringas av en del av de äldsta barnen på förskolan. De 

hänger i mina armar, kramar mina ben och frågar: ”När ska vi ha rytmik?”, ”När blir det vår 

tur?” Ett av barnen berättar att han tycker det är orättvist att inte jag har rytmik med hans 

grupp längre. Jag känner att jag också tycker att det är orättvist men säger ingenting om det, 

utan försöker formulera ett svar utifrån den faktiska verkligheten. ”Ni har så många aktiviteter 

inplanerade så tiden räcker inte till just nu” försöker jag lite trevande. Under det fortsatta 

samtalet så inser jag att de här barnen verkligen känner sig besvikna över att de fråntagits sin 

rytmikstund. Jag lovar att prata med deras basgruppspedagoger och uppmuntrar barnen till att 

framföra sina önskningar till sin personal.  När barnen väl släpper taget om mig blir jag ensam 

med mina tankar. Känslorna inom mig pendlar mellan triumf och ledsamhet. Triumf därför att 

det i den här stunden stod klart för mig att barnens önskemål om att få ha rytmik kom ifrån 

dem själva. Ledsamheten som jag kände kom sig av att en del av de övriga pedagogerna väljer 

bort rytmiken åt sin barngrupp och prioriterar annat i verksamheten. 

Jag har min anställning sedan några år tillbaka på en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Jag 

har arbetat med rytmik i 20 år och det är i den delen av verksamheten som jag har mitt hjärta. 

På förmiddagarna arbetar jag i en basgrupp som består av fjorton treåringar där jag 

tillsammans med två kollegor bedriver projektinriktad verksamhet. På min arbetsplats ser vi 

oss som ett enda arbetslag där alla barn tillhör alla. Vi arbetar i åldersindelade grupper tre 

förmiddagar i veckan med ansvaret för den verksamhet som bedrivs i dessa. En del av 

eftermiddagarna leder jag rytmikstunder med de övriga grupperna i förskolan. Dessa stunder 

består av mycket glädje och många skratt.

Rytmikstunderna föregås av en noggrann planering som ger mig möjlighet att följa 

utvecklingen i varje grupp. Denna planering faller ständigt och får göras om på grund av att 

pedagogerna ”glömmer bort” att barnen ska ha rytmik och därför går iväg på annat håll. Det 

finns en attityd hos en del pedagoger som visar på att de inte tycker att rytmiken har något 

8



 

större värde för barnens utveckling. Även om det inte sägs uttryckligen så kan man avläsa det 

i deras agerande. Det vore enklare och ärligare om dessa pedagoger vågade lyfta fram frågan. 

Då kunde man öppna en diskussion som förhoppningsvis ökade förståelsen för rytmiken som 

ett pedagogiskt redskap. Min förståelse för deras inställning kunde leda till att vi kunde mötas, 

istället för som idag inta helt skilda perspektiv.

 Jag har försökt att få till en dialog med de berörda pedagogerna utan att lyckas. Ett förslag 

som kommit till mig har varit att jag kan bedriva någon form av ”spontanrytmik” när det 

passar den övriga verksamheten. Rytmiken skulle bli ett slags ”happening” och inte den 

seriösa form av verksamhet som även leder till reflektion och fördjupning vilket jag finner 

absurt. Jag utgår ifrån en grundplanering som jag bygger på och utvecklar utifrån den aktuella 

gruppens nivå. Ibland måste man stanna upp och repetera vissa moment många gånger, 

samtidigt som man utvecklar andra delar i snabbare takt. På det sättet kan jag följa gruppens 

utveckling och se var och hur jag kan gå vidare. Att spontant ha rytmik någon gång ibland kan 

vara ett komplement, absolut inte en ersättning för den pedagogiska tanken bakom den 

planerade rytmik som jag bedriver.

Vid de tillfällen som jag förberett mig för att ta emot en barngrupp och så småningom fått 

information om att gruppen gått iväg till skogen, känner jag en stor uppgivenhet och en ilska 

inom mig. Ett par timmar senare när gruppen återvänder, kommer ofta någon av de vuxna in 

och ber om ursäkt för att de ”glömde bort” att barnen skulle delta i rytmiken. Många gånger 

kontrade jag med att ursäkten inte ska ges till mig utan till barnen, som förlorade sin 

värdefulla rytmiktid. För vilken gång i ordningen vet jag inte, jag har vid det här laget tappat 

räkningen. 

 Det är samma pedagoger som sitter på stolar längsmed väggarna när det är storsångsamling, 

istället för att som de övriga vuxna stå i ring tillsammans med barnen. Det är de vuxna som 

ser ut som om det är pinsamt att delta aktivt i sång och rörelsestunder och därför gärna väljer 

bort dessa när det är möjligt. Det känns som om de bär på en stor rädsla över att behöva bjuda 

på sig själva. Jag kan inte låta bli att tänka på vad ett sådant förhållningssätt förmedlar för 

signaler till barnen. Vi är barnens förebilder och barn är experter på att läsa av oss vuxna. Det 

gäller i alla sammanhang men jag kan se en extra sensibilitet när det gäller musik för den 

förmedlar känslor och ger därmed möjligheten till att uttrycka sådana. Om man som vuxen 

går in i musikaktiviteten med glädje, om man med sitt kroppsspråk visar en öppenhet för
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varandra ger man barnen möjligheten att våga använda alla sina sinnen. Detta är något som de 

kommer att ha användning för i många situationer i livet. Om man däremot begränsar sitt 

agerande styrs den här delen av verksamheten av pedagogers rädslor och inte av barnens 

behov. Den här rädslan kan jag se hos andra pedagoger inom enheten, samtidigt finns det ett 

intresse och en nyfikenhet för rytmiken och vad den står för.

En gång blev jag ombedd av min chef att bjuda in intresserade pedagoger inom enheten för att 

under en kväll dela med mig av min erfarenhet inom området och ge lite tips och idéer. 

Tanken var att det kunde ge dem inspiration till att starta någon form av rytmikverksamhet på 

sina förskolor. Det var många som deltog och det var en lyckad kväll. Trots det så är det inte 

en enda av alla dessa pedagoger som börjat med rytmik på sin förskola. Jag är däremot 

välkommen till dem för att ha rytmik med barnen. Eftersom jag inte är anställd för att enbart 

arbeta med rytmik är det svårt i realiteten att få det att fungera. Dessutom var min tanke med 

inspirationstillfället att jag kunde få någon att utvecklas tillsammans med. Att som pedagog 

vara ensam inom ett område gör att det blir svårare att utvecklas. Det gör man bäst i samspel 

med andra.

Jag har nyligen fått en förfrågan från pedagogerna i en av basgrupperna på förskolan. De har 

ett projekt där de arbetar med ord och vill att barnen förstärker sin relation till orden och 

därmed får möjligheten till att växa i språket. Barnens föräldrar fick därför i uppgift att ge sina 

barn ett ord som skrevs ner och illustrerades med en bild. Därefter har barnen gestaltat orden i 

lera, bild och berättelse. Pedagogerna vill nu även att barnen med hjälp av rytmiken får hjälp 

med att utveckla förståelsen av sina ord. Det gör mig så glad för det är så jag tycker att 

rytmiken ska användas. Den ska enligt min mening inte framstå som en enskild aktivitet utan 

som en involverad sådan i ord, matematik eller naturkunskap. Två av orden som barnen fick 

illustrera med hjälp av kroppen och musiken var blomma och flagga. En blomma som växer 

och slår ut, där var och en är sin egen blomma för att i nästa moment tillsammans med 

kamraterna bilda en gemensam sådan. Vad händer med en flagga när det blåser? Hur känns 

det att vara en flagga som väntar på vind? Som jag ser det, är rytmiken ett ytterligare språk för 

att förmedla och ta in kunskap. Möjligheterna är oändliga och användningsområdena har inga 

begränsningar. Rytmik kan anpassas och därför ingå inom alla områden. 
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Syfte 

Anledningen till att jag valt att skriva om rytmiken i denna uppsats är att jag vill fördjupa den 

kunskap som jag redan besitter. Min förhoppning är att jag genom min essä får en tydligare 

argumentation för det som jag anser är barnens rätt, att med hjälp av rytmiken utvecklas i sitt 

lärande. Den rådande diskursen i samhället utgår ifrån teoretiska ämnen när man talar om 

kunskap och vad som anses väsentligt i barns utveckling. Det sättet att tänka avspeglar sig i 

skolans prioritering av skolämnen och redan på förskolenivå etableras dessa tankar. Jag 

funderar vidare över om jag kan se någon koppling mellan förskolans kultur i frågan och 

samhällets kultur. Därför anser jag att min text och mina frågeställningar kan bidra till att 

utveckla den diskussionen. Jag ser en fara i denna utveckling där estetiken får stå tillbaka, 

istället för att kopplas ihop med det övriga lärandet och framstå som ett komplement till detta.

Jag vill med hjälp av mina frågor klargöra vad det är som gör rytmiken så tillgänglig för alla 

barn samtidigt som den inte har samma status som den övriga verksamheten på förskolan. 

Vad har rytmiken för betydelse för barns lärande och vad är det som fascinerar och tilltalar 

barnen? Som en motsats till detta vill jag försöka förstå vad det är som hos en del vuxna 

väcker avog mot rytmiken. Det är även denna fråga som är bakgrunden till mitt dilemma. På 

vilket sätt kan jag få med mig de av pedagogerna som är av en annan åsikt än jag själv, eller 

hur kan vi mötas? Genom att synliggöra problemen i min text både för mig själv och för andra 

kan det förhoppningsvis bidra till en diskussion som kommer barnen i vårt samhälle till godo. 

Metod

Jag har valt att skriva i den vetenskapliga essäform som har utvecklats på Centrum för 

praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Möjligheten till att undersöka och reflektera över 

min egen yrkesroll ser jag som en anledning till att jag valt denna skrivform. Om man av 

någon anledning vill förändra något i sin omgivning är det bra att börja reflektera över sig 

själv. Jag använder mig av direkt observation genom min egen medverkan och kvalitativa 

metoder i form av intervju och samtal. Jag har genom dessa samtal med personer som har lång 

erfarenhet av att arbeta med rytmiken i olika sammanhang hoppats på att få ytterligare 

perspektiv på mina frågor. Med hjälp av andras tankar kan jag nå fördjupning i ämnet och 

därmed vidga min och andras förståelse för rytmikens betydelse för barns utveckling och 

lärande. Dessa möten mellan mig, människorna och litteraturen tror jag kan utveckla min text 

och få mig att reflektera över mig själv och mitt arbete. 

11



 

Alla namn i min text förutom de personer jag intervjuat är fingerade. Vissa detaljer i 

berättelserna är manipulerade för att personernas identitet inte ska röjas. 

Tanketrådar

Jag kan se två tanketrådar i min text. Den första handlar om två olika perspektiv på vad som 

är viktigt i barns lärande, den inkluderar även hur barn lär. För min egen del handlar det om 

att se rytmiken som ett komplement och ett ytterligare pedagogiskt redskap i verksamheten. 

För en del av mina kollegor ses inte rytmiken som ett likvärdigt moment i lärandet. I och med 

dessa delade meningar, uppstår motsättningar mellan mig och en del av den övriga 

personalen. Detta visar sig i form av handlingar som enligt mig inte gynnar barnen, som till 

exempel att pedagogerna väljer bort rytmiken för att prioritera annan verksamhet. Denna 

ställning bland dessa pedagoger visar sig även i ett kroppsligt ogillande som påverkar de 

rytmikstunder jag har. Den andra tråden visar på ett förhållningssätt hos pedagoger som i min 

tolkning bygger på en osäkerhet inför vissa aktiviteter. Vuxna som inte känner sig bekväma i 

en situation och därför väljer bort den. Bakom den rädslan finns som jag ser det en form av 

prestationsångest. Många av oss människor bär ständigt på en känsla av att inte räcka till, att 

inte vara tillräckligt ”duktiga” och det blir ett hinder för oss i livet. En av de saker som vi vill 

förmedla till våra barn på förskolan är att det är tillåtet att försöka, att misslyckas och därefter 

försöka igen. När vi själva inte tillåter oss detsamma uppstår som jag ser det en form av 

ambivalens.  Hur vi ser på rytmikens betydelse för barnens lärande kan jag knyta till 

samhällets syn på kunskap. 

Den kunskap som värderas i dag tydliggörs för unga människor på ett tidigt stadium. Den som 

har kunskap i teoretiska ämnen som framförallt matematik, naturkunskap och teknik anses 

som högpresterande. Jämför man dessa med estetiska ämnen som musik, teater och konst 

hamnar prestationsnivån mycket lägre. Det är de ”smarta” eleverna som studerar de teoretiska 

ämnena och deras kunskap inom området värderas högt. Bernt Gustavsson benämner detta 

samhällsfenomen i boken kunskapsfilosofi (Gustavsson 2000, s. 24). Han talar om ett 

kunskapssamhälle där endast en viss kunskap prioriteras emedan en annan del får allt svårare 

att ta plats. Förutom att musik har ett värde för människans välbefinnande så finns det ingen 

samhällelig nytta med musikens varande och därför satsar man inte på utbildningar i estetiska 

ämnen (ibid).
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Jag kan se att vi till en stor del styrs i våra handlingar av vad andra ska tycka och tänka. 

Bilden vi har av oss själva att inte kunna, begränsar oss till att inte våga. I vår samhällskultur 

ingår även att vara ”lagom”. Man ska vara en i mängden, inte höras eller synas för mycket. Ett 

beteende som avviker från normen kan lätt få stämpeln vulgär eller konstig. Det tror jag spelar 

roll i pedagogernas oro inför det man inte anser sig behärska och därför hellre avstår från att 

delta i.

Vad är rytmik?

Rytmik är en undervisningsmetod som skapades av Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950).  Han 

upptäckte en koppling mellan kroppsrörelser och musik hos sina elever som han undervisade 

vid Genévekonservatoriet 1892. Det blev början på den musikpedagogik som fick namnet 

Dalcrozerytmik. I modern tid är hans metod en av de grundläggande lärorna som har 

utvecklats för att passa vår tids behov (Dalcroze 2003). 

Jag har arbetat med rytmik sedan 1993 och deltagit i ett flertal kurser och föreläsningar i 

ämnet. Jag har skapat min egen rytmik utifrån Dalcrozes tankar, som jag tagit till mig och 

implementerat i mitt sätt att arbeta på. Mallo Vesterlund som är språkpedagog och författare 

till boken Musikspråka i förskolan, med musik, rytmik och rörelse (Vesterlund 2003) är en av 

de personer som inspirerat mig i mitt arbete och hjälpt mig i min utveckling.

Rytmisk energi

Jag känner många gånger att jag arbetar i motvind, att mitt arbete inom rytmiken inte 

uppskattas av en del vuxna. Vid dessa tillfällen hamnar jag i en försvarsposition för rytmikens 

existens. Vad är det som gör att jag fortsätter? Ett svar är glädjen som barnen förmedlar till 

mig under våra rytmikstunder. Att uppleva en ettårings förundran över ljudet som kommer ur 

regnröret när han försiktigt lutar det åt sidan. En ring med förväntansfulla treåringar som sitter 

stilla och bara väntar på att vi ska börja. När jag ser att barnen fångar rytmen i sina kroppar 

och förmedlar glädjen genom hela sitt väsen blir jag övertygad, det här är viktigt. Så viktigt så 

det får inte väljas bort till förmån för någonting annat. Att känna att man kan trumma sitt 

namn och de andra lyssnar på mig. Det är stort, det är glädje. Den kraften som dessa stunder 

ger mig går inte att beskriva. Det finns gånger när jag känner mig trött och lider brist på 

energi inför en rytmikstund. Jag tvingar mig att fokusera till en början men redan efter ett kort 
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ögonblick känner jag att min trötthet är som bortblåst. Jag kan ge av mig själv till barnen, för 

att återigen få ett gensvar av dem som jag strax åter ger tillbaka. Det är som en pingpong-

effekt av ömsesidigt förstärkande positiv energi.

Emile Jaques-Dalcroze (Dalcroze 1997, s.98) rytmikrörelsens grundare, jämför rytmikens 

kraft med elektriciteten och även med naturens kemiska och fysiska krafter. Han talar om en 

energi för att återvinna oss själva. Jag tolkar Dalcrozes tankar som att rytmiken ses som ett 

verktyg eller ett medel för att nå vårt innersta. Inom oss finns krafter som vi inte är medvetna 

om men som genom rytmikens handlingar medvetengörs och synliggörs för oss själva. 

Rytmiken utövas tillsammans med andra vilket medför att vi känner av varandras inre energi. 

Mänsklighetens viktigaste regel omnämner han som att få och ge. Det är en beskrivning som 

jag kan känna igen mig i när jag upplever min brist på kraft för att slutligen fyllas på efter ett 

rytmikpass med barnen (ibid).  

Jag kan inte låta bli att fundera över vad det är som utgör skillnaden i att fokusera i rytmik 

jämfört med att vara koncentrerad under andra aktiviteter? Det är inget problem för mina 

tvååringar att fokusera i fyrtio minuter under en rytmikstund. Glädjen och nyfikenheten finns 

där under hela tiden som rytmiken fortgår. Vad är det i rytmiken som tilltalar de flesta 

förskolebarn? Jag har under de drygt tjugo år som jag arbetat med rytmik, träffat ett fåtal barn 

som valt att göra annat än att delta i rytmikstunden. De är så få så jag kan räkna dem på ena 

handens fingrar. Därav min åsikt om att flertalet av förskolans barn tilltalas av rytmiken. 

Jag har haft barn som kommit nya till förskolan. Barn som inte har kunnat ett enda ord 

svenska och som den första gången varit avvaktande och därför valt att sitta bredvid och titta 

på. Det har oftast inte tagit mer än två tillfällen så har det nämnda barnet deltagit med liv och 

lust. Rytmiken har ett universellt språk som gör att alla kan delta på sina egna villkor. Jag ser 

det här varje dag men det räcker inte. Jag måste se till att få djupare kunskap inom området så 

att jag kan argumentera för barnens rätt till att delta i rytmiken.

Det var en liknande händelse för ungefär tjugo år sedan som väckte mitt intresse och 

engagemang för ämnet. På den tiden var det inte jag som höll i rytmiken utan en 

rytmikpedagog som kom till förskolan där jag arbetade. I gruppen fanns en ny pojke som kom 

från Polen. Han kunde ingen svenska och var väldigt blyg och tillbakadragen. Under 
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rytmikstunderna satt han i ett hörn av rummet och vågade knappt titta upp. I slutet av den 

terminen medverkade gruppen i en invigning av ett centrum. Barnen dansade och sjöng och 

det barn som stod stolt längst fram och strålade, det var den lilla polska pojken vars 

glädjestrålande ögon jag aldrig glömmer. Det var de ögonen som avgjorde mitt val, något som 

jag aldrig ångrat.

Vad är rytm?

För mig är rytm förknippat med känslor och puls. Om jag gör en jämförelse med takt så finner 

jag takten mer organiserad och som en form av struktur vilken är begränsad och bestämd. 

Rytmen däremot ger en upplevelse som styrs av känslor och jag anser att den är obegränsad. 

Jag känner mig styrkt i min tanke därom när jag läser Jon-Roar Björkvolds Den musiska 

människan (Björkvold 2005, s.15-19). Björkvold utgår ifrån att vi innan födseln har 

grundelementen ljud, rörelse och rytm i vårt känselsinne. Fostret vaggas med kroppens rytmer 

och nås under hela fosterstadiet av ljud och rörelser. Moderns röst med sin musik i tonfallet, 

klangfärgen och rytmen påverkar det ofödda barnet och lägger en grund till det sociala liv 

som bidrar till utveckling och överlevnad (ibid). 

Så föds vi, menar Björkvold (Björkvold 2005, s.21-36) med vår musiskhet som väntar på 

tillväxt, den första tiden genom samspel med framförallt modern, där rörelse, rytm och 

språkmelodi har en självutvecklande betydelse. Så småningom ingår barnet i barnkulturens 

gemenskap, en musisk tillvaro av värme och kyla, vänskap och osämja. Under barnets 

fortsatta utveckling kan man vid olika tillfällen känna igen rytmen från fosterstadiet. Ett 

exempel på detta är gungans rytm som ofta framkallar sång och sedan tillsammans med orden 

och kroppen skapar en helhet (ibid). 

För att ges möjligheten till att bli en skapande och välintegrerad individ är det av största vikt 

enligt Björkvold att hålla kontakten med den yttre och den inre världen. Där är leken av 

största betydelse vilket även psykologen D.W. Winnicott (Björkvold 2005, s.47) fördjupat sig 

i. Winnicott talar om leken som en överskridande aktivitet som skapar betydelse och samband 

mellan fantasi och verklighet. Själva ordet lek kan man spåra till gotiskans laiks som bland 

annat kan översättas med rytmisk rörelse och dans vilket enligt min mening knyter ihop 

resonemanget om lekens betydelse för den musiska människans utveckling (Björkvold 2005, 

s.46-50).
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När barnet sedan möter kulturen i skolan uppstår något som Björkvold (Björkvold 2005, 

s.118-120) kallar en” klassisk kulturkrock” mellan två världar med skilda värderingar och 

normer. Den musiska delen av människan som i förskolan fått hjälp att utvecklas får stå 

tillbaka för skolans kultur som fungerar som en motkraft. Författaren går så långt så han talar 

om en ”musisk utvecklingsstörning” som en följd av tolv år i skolan, där människan tappat 

kontakten med sitt musiska jag. Helheten med ett lärande där kunskap införlivas med hela 

kroppen, ett slags musiskt kretslopp bryts i skolans värld. I det sammanhanget har författaren 

gjort ett spänningsschema där olika begrepp hamnar i de olika kulturella delarna. Rytmen 

befinner sig på den musiska barnkulturens sida emedan takten finns inom den omusiska vuxna 

skolkulturen (ibid). 

Jag kan även finna en rytm i en målning där linjerna bildar en rytmisk rörelse, en rörelse som 

väcker något inom betraktaren. Även i detta sammanhang förmedlas känslor. Om jag läser en 

bok som är skriven på svenska tar jag del av innehållet utifrån den språkrytm som texten 

förmedlar. Att läsa samma bok i översättning ger inte alltid samma upplevelse eftersom 

språkrytmen blir en annan, således även känslan. Rytmen kan upplevas av alla sinnen och är 

därför friare än takten. Lyssnar man på musik från andra kulturer, till exempel Latinamerika 

och för ett samtal därom handlar det om rytmen. Man upplever musiken med hela kroppen, 

man är en del av den. 

Ytterligare exempel på hur man inom olika kulturer i världen använder rytmen visades i 

filmen Lucky People Center International (1998) av Johan Söderberg och Erik Pauser. En 

gemensam rytm pulserade genom hela filmen, en livets puls som finns överallt i alla 

sammanhang. Filmen visade rytmens betydelse för ritualer, religiösa riter, sexualitet och i 

olika sociala kontexter. Den visade människor som i sin kultur binds samman av rytmen och 

använder den som en gemensam kraft i olika ritualer. Den mänskliga kroppen som vibrerar i 

varenda muskel i takt med trumman där människan är ett med rytmen, inte åtskild ifrån den.

Det är precis vad Emile Jaques-Dalcroze (Dalcroze 1997, s.97) ville uppnå med sin metod. 

Syftet med hans metod var och är att införliva musiken i både kropp och själ för att kunna 

uppleva den. Målet med rytmikundervisning enligt Dalcroze är att eleverna ska säga ”jag 

upplever” istället för” jag vet”. Han upptäckte redan i slutet av 1800-talet i sin undervisning 

på konservatoriet i Genève att musikeleverna saknade en helhetsupplevelse av musiken de 
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spelade. Han talar om en” inre känsla för rörelse” att hela deras väsen först borde ha tränats 

till att vibrera i samklang med konsten innan de fick pianolektioner. (ibid).

På liknande sätt fick Söderberg och Pausers film mig att inse rytmens universella betydelse 

för människan. Utifrån den insikten tänker jag att vi människor har ett inbyggt behov av att 

använda den rytm vi har inom oss. Som filmen visade används rytmen som ett naturligt inslag 

i livet hos dem som lever nära och med naturen. Däremot så har storstadsmänniskan inte 

samma möjlighet till att leva ut sin inre rytm utan får hitta andra sätt att få utlopp för den. Ett 

extremt exempel visades i filmen i form av en japansk man som arbetade i Tokyo. Han 

kanaliserade sin stress genom att på fritiden framföra någon slags psykedelisk ljudorgie.

 Jag tror att vi föds med rytmen inom oss. Ulf Jederlund beskriver i sin bok Musik och språk 

(Jederlund 2002, s.33-39) de tre musikaliska grundelementen, rörelse, ljud och puls/rytm som 

omger barnet under hela fostertiden. Rörelser är dels de som fostret frambringar själv och de 

som fostret förnimmer av sin mamma. Det blir en slags rytmisk upplevelse som ger trygghet, 

stimulans och blir till näring för den växande hjärnan. Ljudet i fosterlivet är ett ständigt 

ackompanjemang av rytm från hjärtats puls och en klang som härrör från ett väsande, 

bubblande som omger fostret under hela havandeskapet. Puls och rytm finns i moderlivet 

under hela graviditeten, vilket gör att fostret så tidigt som från fjärde månaden upplever 

rytmen som en ljudupplevelse och dessförinnan som en kroppsupplevelse. Enligt min mening 

kan dessa fenomen inte vara betydelselösa utan måste ha en inverkan på oss som människor. 

Detta fenomen har jag nämnt tidigare i min text ( s.15)utifrån Jon-Roar Björklunds 

resonemang om den musiska människan. Inom spädbarnsforskningen har man visat på att 

hjärtljud har en lugnande inverkan på oroliga barn. Det torde vara ett bekant ljud för barnet 

efter tiden och upplevelserna i moderlivet och därför kännas tryggt och lugnande (ibid).

Jederlund (2002, s. 16-19) talar även om begreppet musikalitet som en medfödd förmåga ”att 

låta, göra ljud, röra oss, känna, uttrycka, språka, ingå i en kultur och uppleva och förstå 

musik” en slags medfödd begåvning som inom modern kognitiv, psykologisk forskning även 

benämns som en av människans intelligenser. Människans första musikalitet anses inom detta 

forskningsområde vara fullt utvecklad hos alla nyfödda barn. Det skulle innebära som jag ser 

det att vi vuxna har ett stort ansvar för hur denna förmåga utvecklas. Liksom alla förmågor 

som barnet föds med gäller det att stimulera dessa och ge möjlighet till utveckling (ibid). 
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Hundra språk och öppna salar

Loris Malaguzzi talar om att barnet vid födelsen innehar hundra språk som under uppväxten 

reduceras i den kultur vi lever i. (Jederlund 2002, s.19). Jag utgår ifrån dessa ord under mitt 

följande resonemang. Jag har någonstans hört en liknelse där man ser på människokroppen 

som ett slott. När vi föds är alla dörrar till slottets salar öppna. Varefter tiden går stängs 

dörrarna en efter en för att slutligen bara ha ett fåtal öppna dörrar kvar. Det är viktigt att som 

vuxen komma ihåg Malaguzzis ord och även liknelsen om slottet. Jag överdriver kanske dessa 

metaforers betydelse men jag tror att genom att komma ihåg dessa liknelser kan man öka 

förståelsen för hur stort ansvar vi vuxna har, att i vårt umgänge med barnen inte hämma deras 

mångfaldiga sätt att förstå världen och att uttrycka sig i den.

I förskolans uppdrag ingår att ge barnen möjligheten till ”att skapa och kommunicera med 

hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, och musik, drama, rytmik, dans och rörelse…” 

(Lpfö 98 rev 2010, s. 7). Detta uppdrag som i den reviderade läroplanen tydliggörs borde leda 

till att befintliga pedagoger visar en öppenhet för dessa olika uttrycksformer. Så ser 

verkligheten inte ut idag enligt min mening, barnen erbjuds istället de aktiviteter som 

pedagogerna känner sig trygga med. De missar därmed rättigheten till att förmedla sig genom 

alla uttrycksformer.

Speciellt på min Reggio Emilia inspirerade arbetsplats borde Loris Malaguzzis ord väga tungt. 

Som jag ser det är rytmen ett av dessa hundra språk som Malaguzzi talar om. Jag skulle till 

och med vilja gå ett steg längre och vidhålla att det är ett av de grundläggande språken. Den är 

ett ytterligare sätt att kommunicera på som ger möjlighet till att förmedla känslor och uttryck 

och som är jämbördig med våra övriga språk som till exempel talspråket, teckenspråket, 

bildspråket och känselspråket.  Det jag vänder mig emot i Reggio Emilia pedagogiken är att 

den alltför ensidigt fokuserar på finmotorik och syn som leder till ett bildskapande utifrån det 

som barnet ser och förstår. Vart tog de övriga språken vägen?  Om Malaguzzi ändå var 

medveten om barnens alla språk och vikten av dem, varför är det så svårt att hitta något 

skrivet om detta i böckerna som baseras på hans pedagogiska tankar? Berit Uddén tar upp den 

frågan i sin bok Tanke-Visa-Språk (Uddén 2004, s.25). Hon talar om att” Reggiopedagogiken 

snöper en mängd av barnens andra språk”, eftersom den inte bejakar och stimulerar andra 

sinnen som till exempel hörseln för att aktivera barn i sång och rytm (ibid).
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Jag får även mina tankar bekräftade av Anna Barsotti som står som talesperson för Reggio 

Emilia i Sverige och den som introducerade Reggio Emiliapedagogiken på åttiotalet i vårt 

land. Jag hittar en frågespalt på Förskoleforum.se där bland andra Barsotti svarar på frågor 

angående arbetssättet och tankarna runt Reggio Emilia pedagogiken. Hon instämmer i att det 

inte finns något skrivet om auditiv perception i Reggio Emilia eller på Reggio Emilia 

inspirerade förskolor i Sverige. Däremot säger hon att det råder en större öppenhet på 

ateljeristautbildningen i dag då både musiker, dans och dramautbildade får ansöka 

(Förskoleforum 2007). 

Idag talar man inom språkforskningen om att alla våra språk korsbefruktar varandra. Barn har 

ett naturligt kommunikativt flöde som måste stimuleras så att de ges möjligheten till att 

använda alla sina uttryckssätt. Om man som barn får använda alla sina språk i samspel med 

sin miljö kan det leda till en ökad lust och glädje i att uttrycka sig. Korsbefruktningen består i 

att de olika språkliga områdena stimulerar varandra. Ett barn som hittar rytmen inom musiken 

går oftast framåt i sitt talspråk. Ett barn som utvecklar sin motorik kan utveckla ett bättre 

bildspråk. I detta sammanhang finns en koppling till hjärnfunktionernas organisation men 

omgivningens tillåtande miljö spelar en stor roll i sammanhanget (Jederlund 2002, s.19-20). 

Därför anser jag att vår uppmärksamhet kring dessa grundläggande språkliga fenomen borde 

vara extra skärpt så att inte barnen blir de stora förlorarna.

När vi sedan växer upp slussas vi in i olika kulturer där vår egen röst och rytmkänsla ibland 

kvävs för att vi ska passa in i den gemenskap som vi befinner oss i. Jag kan utan problem 

avgöra vilken pojke eller flicka som gått på Adolf Fredriks musikskola. Alla elever där 

sjunger ungefär på samma sätt. Min upplevelse är att man i många profilerade musikskolor 

bildar en enhetlig kultur där man ”stöper” alla i samma form.  Där ser jag en risk i och med att 

man missar olikheterna hos de enskilda individerna, vilket leder till att man begränsar 

elevernas musikalitet känslomässigt.

Jag kan återigen jämföra med resonemanget i Emile Jaques-Dalcrozes bok ”Rytm, musik och 

utbildning” där han redan 1905 kritiserade pianoundervisningen på konservatorierna. Enligt 

Dalcroze utbildades eleverna mekaniskt på ett sätt som fick dem att förlora den så viktiga inre 

känslan.  Han ansåg att eleverna fick en form av ”låtsasstudier” där känslan för musiken gick 

förlorad. Eleverna fick aldrig den äkta upplevelsen av musik som når ända in i hjärtat. Det har 

gått mer än etthundra år sedan han förmedlade sin kritik och fortfarande kan man se spår av 
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samma slags tänkande inom musikundervisningen (Dalcroze 1997, s.32 -66). Det är en av 

anledningarna till att jag tycker rytmiken har en viktig uppgift att fylla. Att redan som liten få 

möta musik av olika slag och med hjälp av engagerade vuxna ges möjligheten till att ta fram 

sin egen rytm och glädje kan bidra till att stärka barnet i sin egen rytm och självkänsla. Vilket 

förhoppningsvis kan leda till att det blir lättare att behålla sin egen musikaliska identitet i 

framtidens musikundervisning.

Jag kan se många likheter med Dalcrozemetodens teori och mitt eget sätt att tänka. Jag kan se 

det fantastiska i att det är över hundra år sedan han reflekterade och hans tankar känns 

fortfarande aktuella. En är den naturliga kopplingen mellan musiken och rörelsen som gör att 

upplevelsen känns i varje del av mitt inre. Ett annat samband jag kan se är hans syn på 

rytmiken som en gruppmetodik, där individen tillsammans med övriga bildar en enhet 

(Dalcroze 2003). Det skulle inte vara meningsfullt att ha rytmik tillsammans med ett barn. Att 

använda sin egen rytm i samspel med andra på olika sätt ger även en nödvändig social träning. 

Den egna betydelsen i det gemensamma lyfts fram samtidigt som man tillsammans med 

övriga bidrar till en gemenskap. Rytmiken är även en social träning där man tillsammans med 

andra utför övningar som tappar sin funktion om gruppen är för liten. Att inte välja bort någon 

för att man inte vill hålla den i handen, utan att kunna samarbeta med alla är något som många 

barn behöver träna på. Jag vill ge varje barn känslan av att vara bra som den hon är. De 

gånger när gruppen av olika anledningar är reducerad till ett fåtal barn är det svårt att 

genomföra många av övningarna. 

Dalcrozepedagogiken omnämns som en flexibel pedagogik eftersom den kan användas av alla 

ålderskategorier, från de allra minsta barnen till vuxna (Dalcroze 2003). Min planering görs 

och anpassas efter de olika gruppernas åldersindelning. Som jag tidigare beskrivit i min text 

under kapitlet Ett rytmiskt dilemma,(s.5) kan det uppstå situationer där jag följer barnen 

istället för att leda dem vilket kräver en flexibilitet från min sida. Förmågan till att kunna 

förändra är en egenskap som jag tror är extra viktig i allt arbete med barnen. Även 

planeringen är beroende av vad som händer under rytmikstunden och är därför föränderlig. 

Flexibiliteten gäller även musiken där vilken genre som helst kan användas. 

I det sammanhanget har jag erfarenhet av hur mycket musikvalet betyder. Eftersom jag 

arbetar i ett mångkulturellt område har många av barnen svenska som andraspråk. Det innebär 

att deras musikkultur som de bär med sig ser annorlunda ut, jämfört med ett barn som har sina 
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rötter i den svenska musikkulturen. Det händer mycket inom ett barn som får röra sig till en 

musik de känner igen hemifrån. Jag har där tagit föräldrar till hjälp för att få musik från deras 

hemländer. De flesta föräldrar reagerar med glädje och stolthet över en sådan förfrågan. Det 

är ett ypperligt sätt att visa att vi inom förskolan tycker att allas kulturer är lika viktiga. Det 

tänds någonting i ögonen på barnen när de känner igen musiken och rytmen som sin egen. 

Barnet fylls av musiken som för dem representerar trygghet och väcker andra positiva 

känslor.

För några år sedan ingick en pojke från Chile i en av barngrupperna. Han talade eller förstod 

ingen svenska alls, vilket innebar att det var svårt för pedagogerna att nå honom. Det var 

överhuvudtaget inte lätt att hitta en strategi som fungerade i arbetet med honom. Konflikterna 

runt honom var många med både vuxna och barn. Det innebar att han fick många tillsägelser 

eftersom han ständigt förstörde de andra barnens lek. Han gick aldrig, utan studsade fram och 

kunde överhuvudtaget inte stå stilla. När han skulle ha rytmik för första gången var 

spänningen stor och en pedagog fanns vid hans sida. Jag bestämde mig för att använda en av 

mina skivor med latinamerikansk musik. Den glädje och den rytmkänslan som han uppvisade 

blev stor succé bland både barn och vuxna. Plötsligt fick han lyckas med något som väckte 

glädje hos omgivningen istället för att som tidigare, irritation och ilska. Det medförde att hans 

situation förändrades till det positiva även om det på många områden tog tid.

Fördelen med rytmiken i den här och andra liknande situationer är att det verbala språket inte 

har en överordnad betydelse. Förstår man inte de instruktioner som ges så kan man titta på 

kamraterna och göra likadant. För att finna rytmen inom sig behövs inga ord bara känsla.

Så länge vi har en kropp så har vi musiken inom räckhåll

Det är måndag och jag har bestämt möte med en för mig viktig person i rytmiksammanhang. 

Jag är ute i god tid och kan därför lugnt luta mig tillbaka i tunnelbanesätet. Mina tankar 

vandrar runt och jag funderar över när det var vi sågs sist. Jag räknar ut att det är ungefär tio 

år sedan hon tog emot mig och min kollega tillsammans med vår barngrupp. Vi hade anmält 

oss till en rytmikkurs och både barnen och vi pedagoger var förväntansfulla. Väl framme togs 

vi emot med värme och inbjöds till en resa fylld av rytm, magi och fantasi. Det är med dessa 

minnen i bagaget som jag nu ska träffa Cecilia Hofsten. Cecilia är rytmikpedagog sedan 

många år tillbaka och har en bred erfarenhet av arbetet. Hon är utbildad rytmiklärare på 

Musikhögskolan i Stockholm och har efter sin utbildning arbetat med både barn och vuxna i 
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olika rytmiksammanhang. Hon har även undervisat i praktisk kunskap på Södertörns 

högskola. Hon gjorde ett djupt intryck på mig den första gången vi träffades och det är en av 

anledningarna till att jag valt henne för mitt möte. Jag känner mig lika förväntansfull 

som jag gjorde för tio år sedan, när jag nu ska få samtala runt mina frågeställningar men 

utifrån ett annat perspektiv än mitt eget.

Väl på plats i ett bibliotekscafé slår vi oss ner med våra kaffekoppar och jag frågar om jag får 

spela in vårt samtal. Efter klartecken från Cecilia sätter jag på diktafonen och sätter mig 

tillrätta.  Här är ganska folktomt förutom vid ett av borden där en äldre dam sitter tillsammans 

med en väninna och löser korsord. Vi inleder vårt samtal med en diskussion om samhällets 

inställning till estetik och hur det avspeglar sig i realiteten. Cecilia berättar att 

musiklärarutbildningen är nedskuren från fyra år till två, eftersom man som musiklärare idag 

behöver undervisa i ytterligare ett ämne förutom musik. Rytmikutbildningen finns inte längre 

i Stockholm utan är förlagd till Malmö och att det i dag inte finns någon utbildning till 

rytmiklärare som vänder sig till barn under årskurs sju. Utbildningsminister Jan Björklunds 

mål att öka kunskapsnivån gäller i alla fall inte musikundervisningen, konstaterar Cecilia.

Hon berättar vidare om blivande förskollärare vid Stockholms universitet som under sju 

terminer av sin utbildning inte haft någon obligatorisk estetisk undervisning över huvudtaget. 

Den sjunde terminen finns en vecka estetiska läroämnen inlagda. Under den veckan ska 

eleven förkovra sig för att kunna gå ut i arbetslivet på förskolan. Vad säger det om 

värderingen av de estetiska ämnena, undrar jag? Det som fick mig att verkligen förundras var 

hur det kan vara möjligt att eleverna som Cecilia träffade under den här veckan inte kunde 

återge en gemensam barnsång. Med den här för mig nya informationen kan jag plötsligt se ett 

samband mellan Solveig och andra pedagogers agerande inför rytmiken. Solveigs ointresse 

kanske bottnar i en rädsla för det hon anser sig inte kunna och därmed vill undvika.

Mallo Vesterlund som är språkpedagog och arbetat med grupper i rytmik under många år 

skriver om detta i sin bok, Musikspråka i förskolan Med musik, rytmik och rörelse 

(Vesterlund 2003, s.11). Hon talar om svårigheten vi vuxna har att våga tro på oss själva och 

den kunskap vi besitter. Hon beskriver sitt arbete inom rytmiken med barn och vuxna som en 

process som tar lång tid. Personalen i Spånga-Tensta där hon arbetar har fått hjälp att stärka 

sin yrkeskunskap på området och därmed blivit motiverade för att arbeta med musik, rytmik 

och rörelse (ibid).

22



 

Under tiden vi pratar lägger jag märke till att caféet börjar fyllas av mammor med småbarn. 

Jag ser att de flesta av barnen är under året och en del av dem uttrycker sitt missnöje genom 

att gråta. Den äldre damen vid bordet bredvid skruvar irriterat på sig och mumlar något för 

mig ohörbart. Ett av de små barnen tycks pröva sin röst vilket ger upphov till ett starkt ljud 

som upprepas flera gånger. Den äldre damen kan inte hålla sig längre utan utbrister med hög 

stämma ”detta är ett bibliotek och här ska vara tyst”. Jag känner att jag blir arg över att en 

vuxen människa kan reagera med så mycket ilska på ett litet barn och kommer på mig själv 

med att undra varför? Jag samlar åter mina tankar för att återgå till samtalet med Cecilia.

Jag fortsätter därefter att fundera över hur man inom förskolan ska kunna motivera rytmikens 

betydelse om samhället ger andra signaler som går åt ett helt annat håll? Cecilia utvecklar ett 

resonemang om att svaren på mina frågor kanske går ihop. Vad är det i rytmiken som fångar 

barnen och vad är det som gör många vuxna obekväma inför samma aktivitet? Hon menar att 

rytmiken speciellt svarar mot barns rörelsebehov och där kan rytmiken medverka till att ge 

barnen erfarenheter av nyanser, av att röra sig mellan olika ytterligheter. Hon talar om vikten 

av att möta hela barnet, om strukturen på en rytmikstund som bidrar till trygghet, om 

känslorna, tystnaden och kraften, magin och stämningen som alltihop går att finna i en 

rytmikstund. 

Plötsligt tystnar hon och jag kan ana hur hennes tankebanor rör sig vidare och hur hon fångar 

orden som far förbi och fortsätter ”Barnens rörlighet växlar i känslor från att vara glad till att 

vara ledsen, till att vara glad igen”. Hon utvecklar tanken om att deras snabba växlingar 

mellan olika sinnesstämningar går fort och därför motsvaras av rytmikens växlingar. En 

kroppslig rörelse blir till en erfarenhet av att vara en tung elefant för att plötsligt röra sig som 

en lätt liten mus. Det här tilltalar barnen men kan vara svårt för många vuxna. En del vuxna 

lever sitt liv med att allt är svart eller vitt, rätt eller fel fortsätter Cecilia och där kan rytmiken 

medverka till att ge barnen erfarenheten av att röra sig mellan olika ytterligheter. Som 

människa kan det vara en tillgång i livet, istället för att klamra sig fast vid något resolut 

konstaterar hon. 

En del vuxna har stängt in barnet i sig och kan därför inte uttrycka de fysiska behoven i alla 

sammanhang. När vi går in i vuxenblivandet tycks tänkandet och kontrollen ofta utvecklas på 

bekostnad av kroppsligheten och känslorna som härbärgeras inne i vårt innersta avslutar 
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Cecilia.  Här kan jag se att Cecilia Hofsten och Mallo Vesterlunds resonemang går ihop. 

Vesterlund uppmärksammar den förlorade självkänslan som ett hinder för att utöva rytmik 

tillsammans med barnen. Anledningen till den brustna självkänslan kan som Cecilia uttrycker 

det, handla om att vuxna stänger in barnet i sig och inte vågar utöva någonting som man inte 

har total kontroll över.  Utifrån dessa två pedagogers tankar kan jag se Solveigs beteende som 

en följd av att hon har stängt in barnet inom sig och förlorat kontakten med det. Hennes 

självkänsla styrs av hennes behov av kontroll, eftersom kontrollen saknas i detta sammanhang 

uppstår ett hinder som gör det svårt för henne att delta. Det skulle i min situation betyda att en 

dialog mellan berörda parter är långt ifrån tillräckligt, behovet är större än så. Detta förklarar 

även varför det inte har blivit rytmikgrupper på andra förskolor än min egen.

Förevisningskvällen jag hade inför andra pedagoger inom enheten var långt ifrån tillräcklig. 

Nu händer det något vid bordet bredvid som fångar min uppmärksamhet. Mamman och det 

högljudda barnet sätter sig nära bordet med den äldre kvinnan. Mamman påbörjar en dialog 

med den ”arga” damen och hennes väninna. Jag hör att hon berättar om den verksamhet som 

biblioteket har för föräldrar med små barn, under tiden som hennes barn nu fokuserar på den 

äldre damen. Det ”arga” är nu som bortblåst och den förut så ilskna kvinnan är helt uppslukad 

av att konversera med barnet. Vad var det som hände? Vad var det jag såg? 

Det var från början två helt olika perspektiv på bibliotekskulturen som tack vare den kloka 

mamman ändå kunde förenas. Istället för att skrika tillbaka som jag antagligen hade gjort, såg 

hon den andra äldre kvinnans perspektiv och såg möjligheten till en dialog. Det resulterade i 

en förståelse som öppnade upp något inom den äldre kvinnan vilket resulterade i ett vidgat 

perspektiv.

Den här händelsen som bara fanns där framför mina ögon fick mig att inse, vikten av en 

dialog där man försöker att ta den andres perspektiv och därmed utökar förståelsen för 

varandra. Det är där jag måste börja, med att försöka se vad det är som gör att vi inom 

förskolan har helt skilda perspektiv och därmed hitta en väg till förståelse.

Under tiden som jag registrerar vad som händer i min omedelbara omgivning fortsätter 

Cecilia med att göra en jämförelse mellan lärarutbildningen idag och sjuttiotalets 

förskollärarutbildning där de estetiska ämnena tog stor plats. Varje pedagog lärde sig att spela 

ett instrument, oftast gitarr eller piano. Ämnen som bild och drama stod högt i kurs. ”Det är
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som om pendeln har svängt”, säger Cecilia eftertänksamt. När jag tänker efter utifrån det 

Cecilia sagt så kan jag se ett samband med situationen på min förskola. De av pedagogerna 

som väljer bort rytmiken åt sina barn är visserligen inte unga åldersmässigt men de har 

nyligen genomgått sin utbildning till förskollärare. Det är väldigt kompetenta pedagoger men 

helt fokuserade på ett forskningsperspektiv som utesluter rytm och rörelse. 

Mats Uddholm som är författare till boken Pedagogen och den musikaliska människan 

poängterar även han att den minimala förekomsten av estetiska ämnen i pedagogutbildningen 

får till följd att elevernas självförtroende sänks istället för att höjas, vilket i sin tur leder till en 

påverkan inom förskola och skola. Han skriver vidare om den brist på tid och resurser som 

musiklärare i skolan upplever, vilket bidrar till ett sämre innehåll i undervisningen (Uddholm 

1993, s.20). Här kan jag se en parallell till min verksamhet. Jag förväntas utföra en planerad 

och organiserad rytmik med de olika grupperna på min förskola men jag har ingen inskriven 

schemalagd planeringstid. Jag beskriver min situation för Cecilia och påtalar den stress som 

jag upplever i och med detta.

Här fyller Cecilia på med ett minne från nittiotalet då hon arbetade med rytmik på en 

flyktingförläggning. Hon sågs lite som en ”lyxpedagog” när hon försökte förklara vikten av 

tid för planering inför rytmikstunderna med barnen. Vad är det som gör att det fortfarande inte 

är jämställt med andra aktiviteters behov av planeringstid, undrar jag?

Vi fortsätter att tala om rytmiken som en tradition när Cecilia plötsligt reser sig upp. Hon 

gestikulerar och pekar på sig själv, ”alla har en kropp och en gång, alla går med en jämn puls 

hur orytmiska de än tror sig vara” säger hon och sätter fart tvärs över kafeterian för att visa 

vad hon menar. När hon vänder tillbaka går hon slängande med en oregelbundenhet och 

okoordinerade rörelser. Om man går så här säger hon samtidigt som hon gör en knyck, är det 

något som är fel. Det var det här, säger hon med entusiasm som Dalcroze elever fick göra. De 

fick gå, gå och klappa för att få den känslan han eftersökte. Det börjar bli dags att bryta upp 

när Cecilia avslutar med orden: ”så länge vi har en kropp så har vi musiken inom räckhåll”.

Bolibompa-Mathilda

När jag går hem efter mitt samtal med Cecilia funderar jag över musikens betydelse för oss 

människor. Förutom den inre musiken som vi förmedlar med hjälp av vår kropp, undrar jag 

över vilken inverkan den ”yttre” musiken har på mig? Det finns nog ingenting som kan få mig 
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att känna så starkt som musik. Den väcker något inom mig som jag oftast inte kan förklara. 

Oftast är det en känsla av välbefinnande men lika vanligt är att jag känner ett vemod. Musiken 

öppnar ett flöde inom mig som jag inte kan styra, den har en förmåga att beröra mig som 

ibland kan röra mig till tårar. Att städa till musik fungerar för de flesta men att köra ett 

aerobicspass under tystnad vore väldigt svårt. Det finns musik för alla tillfällen och även om 

det är musik jag inte tycker om, lämnar den mig inte oberörd.

Musiken är en så stor del av rytmiken så jag känner att jag vill tänka lite mer omkring dess 

betydelse. Jag beslutar mig för att prata med Mathilda Ekdahl som jag tidigare träffat i ett 

annat musiksammanhang. Anledningen till att jag kommer att tänka på henne är att hon 

arbetar med musik på en liten avdelning med barn med autism. Efter att ha bokat in ett samtal 

träffas vi på hennes förskola. Hon tar emot med ett varmt leende och visar in mig i ett 

personalrum. När jag gjort det bekvämt för mig i en av sofforna börjar jag att berätta för 

Mathilda om mitt eget känslomässiga förhållande till musik och hur jag upplever att musik 

kan styra oss emotionellt. Jag kan även se det i barnens reaktioner under rytmikstunderna de 

växlar beroende på vilken musik de möter. Att välja musik är att välja känsla, vilken känsla 

den valda musiken förmedlar är beroende av mottagaren och sammanhanget anser jag.

Jag vänder mig nu till Mathilda med frågan om hur hon tänker runt det här med musikens 

betydelse för barn och speciellt barnen hon arbetar med som har en diagnostiserad autism? 

Mathilda berättar att alla barn hon arbetar med går att nås med hjälp av musik och rytm. Hon 

berättar vidare om en pojke som inte talade överhuvudtaget men som med hjälp av en trumma 

fick ett språk. Det gick inte att nå honom på något sätt, ögonkontakten var obefintlig och han 

var helt innesluten i sig själv. Med trumman i sin hand började han att upprepa den rytm som 

den vuxne trummade, en dialog startade därmed som tidigare inte funnits. Hon beskriver barn 

som inte pratar alls men som har en önskan om att sjunga en viss sång. För att kunna få 

pedagogen att förstå vilken sång det är motiveras barnen till att tala för att uttrycka sin 

önskan. 

Mathilda ser eftertänksam ut, sträcker på sig och förklarar med bestämdhet hur hon gång efter 

annan ser exempel på hur musik och rytm öppnar barn med autism. Det glittrar till i Mathildas 

ögon när hon entusiastiskt ger några exempel på hur hon använder musiken i sitt arbete med 

barnen och vad hon kan se för effekt av den. Barn med autism har svårt att fokusera någon 

längre tid men med sång och musik kan vi hålla på fyrtio minuter utan problem, berättar hon. 
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Samarbete och social kompetens utvecklas när man står i ett led efter varandra och sjunger 

”Tingelinge tåget går” det samarbetet hade varit en omöjlighet utan sången berättar Mathilda. 

Turtagningen när man väntar på sin tur för att få spela trumma är ytterligare exempel på hur 

man utvecklar dessa kompetenser säger hon.

Vi använder musik av Beethoven som bakgrundsmusik när vi är inomhus, vilket ger en 

lugnande effekt på barnen säger Mathilda sakta, däremot så är det besvärligare utomhus för 

mina barn. Att åka tunnelbana kan vara väldigt arbetsamt, där är sången ett väl fungerande 

verktyg som hjälper barnen. ”Det är bara att sjunga tills vi är framme ” skrattar Mathilda. Hon 

berättar att hos en del av barnen finns ett absolut gehör, för dem uppstår ett fysiskt obehag av 

att lyssna till falska toner. 

Vi kommer in på diskussionen som genomsyrar en stor del av min text, nämligen att 

pedagoger väljer bort istället för att vara med och lära sig. Först svarar Mathilda att hon inte 

stött på den sortens problematik men redan efter ett ögonblick tar hon tillbaka den repliken.

”När jag tänker efter så är det oftast samma pedagoger som avviker för att utföra andra 

ärenden när vi ska sjunga”, säger hon och fortsätter eftertänksamt med att utveckla ett 

resonemang om hur man kan nå dessa ”smitare.”

 Hon tvekar inte när hon föreslår att man måste arbeta med den vuxne som med ett barn, för 

att nå barnet inom människan är det den enda vägen. Lyckas man som pedagog med detta kan 

det leda till att personen i fråga vågar släppa sina hämningar, törs röra sig och sjunga även om 

man” inte kan”. Mathilda funderar en stund och säger sedan att barnen tycker att det är kul när 

vuxna tycker det är kul. Jag brukar förvandla mig till Bolibompa-Mathilda säger hon med ett 

fniss. Att bli förknippad med något som är roligt gör att det blir roligt, säger hon bestämt. Jag 

lyckas genom att gå in i en annan roll få med mig de vuxna och får därmed även med mig 

barnen. Hon tystnar och tittar drömskt ut genom fönstret, jag skulle aldrig ha nått så här långt 

i mitt arbete med barnen utan musiken säger hon med eftertryck. 

När jag lämnar Mathilda snurrar mina tankar i rytmiska svep och jag försöker strukturera dem 

för att få en insikt över vad jag hört henne säga. Jag kan inte annat än se att mitt vågade 

påstående om att rytmen är ett av de grundläggande språken bekräftas. Rytmiken är ett sätt 

eller ett verktyg för att komma åt detta språk. Barn med autism kan bevisligen kommunicera 

med rytm när det verbala språket inte fungerar. Mathildas resonemang om de vuxna som 
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avstår från att delta i sång och musikstunder stämmer väl överrens med Cecilia Hofstens 

tankar. Cecilia nämnde att rytmiken så påtagligt vänder sig till barnet. Många av oss vuxna 

stänger in barnet inom oss och blir därför oemottagliga i rytmiksammanhang. Mathilda 

menade att man genom att behandla de vuxna som barn kunde nå dem och få dem att 

medverka aktivt. Jag får fundera vidare på hur jag skulle kunna arbeta med denna fråga.

Bengt-Erik Ginsburg arbetar som barnläkare i Stockholm. Han har i en artikel som bygger på 

en föreläsning som hölls på Festival och Forum 21 på Nalen 1-3 september 2000, gett sitt 

perspektiv på musikens betydelse. Han talar om musiken som livets ouvertyrer som öppnar 

kanaler till våra sinnen och hjärtan (Ginsburg 2000, s.93). Här kan jag se detta påståendes 

verklighetsförankring i de autistiska barnens kommunikation via musiken och rytmen. 

Mathilda som var pedagogen jag talade med i detta sammanhang beskrev hur musiken och 

rytmen öppnade upp de autistiska barnen. Ginsburg ser musiken som ett redskap för att 

uppleva och påtalar att den tillhör det goda i livet. Vidare kallar han musik för ”ett känslans 

och samhörighetens språk” något att samlas kring vid viktiga ögonblick i livet (ibid).

Jag tänker att musik härbärgerar så många minnen för de flesta av oss. Om man en gång hört 

ett stycke eller en melodi i samband med en händelse så är den musiken för evigt förknippad 

med de känslor som utlöstes vid det tillfället. Air av Johan Sebastian Bach är ett stycke som 

alltid väcker en saknad inom mig. Stycket spelades på en nära väns begravning och är för mig 

alltid förknippad med de känslor som omgav den händelsen.

Ginsburg (ibid, s. 94) talar om musikens universalitet som gör att den förenar kulturer mer än 

vad språk gör. Anledningen till detta menar han är att det finns så mycket i musikens värld 

som förenar. Han visar på grundelementen i melodik, harmonik och rytmik även sångrösten 

hör till dessa gemensamma element. Däremot pekar han i sitt resonemang på en gräns som 

måste överskridas för att komma under ytan och för att hitta dit måste man nå barnet inom 

sig(ibid). Här kan jag återigen koppla in Cecilias resonemang om dessa ”rädda” pedagoger 

som inte vågar släppa kontrollen vilket är nödvändigt för att nå barnet inom sig. Att öppna 

dessa kanaler till sitt inre betyder att man känner och det kan vara arbetsamt, till och med 

smärtsamt för en del vuxna, att dessutom visa det offentligt kan vara en omöjlighet. Detta i sin 

tur leder till att de avstår från att delta. 
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Även Töres Theorell som är professor vid Karolinska Institutet och tillika föreståndare för 

Institutet för Psykosocial Medicin Stockholm, har i sin artikel Barn kan - med musik! (2000, s. 

85-87) visat på musikens kraft för människan i olika sammanhang. Han visar på musikens 

betydelse för att få en bättre social, funktionell och emotionell kompetens. Vidare har han i 

sina undersökningar sett hur barn som har svårigheter med att tolka andras känslor, får hjälp 

med detta genom musiken (ibid). Om jag kopplar det till mitt val av musik inför en 

rytmikstund så försöker jag använda musik som en förstärkning till kroppen för att illustrera 

olika känslotillstånd. Hur rör man sej om man är glad, ledsen eller arg? Hur känns den här 

musiken i dig? Svaren jag får är olika beroende på vem jag frågar. Detta styrker mina tankar 

om att musik tolkas utifrån de tidigare erfarenheter jag har inom mig. Hur jag mår för stunden 

påverkar säkert också barnets tolkning. Mitt eget val av musik påverkas säkert även det av 

mina inre känslor och erfarenheter.

Theorell (ibid, s. 85-87) konstaterar även att musiken har förmågan att få barn att fungera bra 

tillsammans. Enligt min erfarenhet fungerar musiken och rörelsen som en ram runt omkring 

barngruppen och får dem att sträva mot en gemensam punkt. Professor Theorell beskriver 

svårigheterna med att få forskningsbidrag till studier inom musik och biomusikologi. Att som 

forskare ta reda på vad som händer i kroppen när man lyssnar på musik eller musicerar är inte 

lätt. En av anledningarna är enligt Theorell ”att musiken till sitt väsen är icke-verbal”. Det är 

därför en omöjlighet att skriva ned vad som händer med barn i musikupplevelsen. Svårigheten 

med att i text återge forskningsresultat gör att den inte får det ekonomiska stödet av samhället 

som behövs (ibid). 

Jag tror att en del av svaret på mina frågor finns att hitta utifrån detta resonemang. Vad är det 

som gör att rytmiken inte är jämställd med andra skapande aktiviteter på förskolan? Varför 

har inte rytmiken samma status som bild och form? När ett barn använder lera som en 

uttrycksform är det lätt att dokumentera processen och resultatet. Resultatet finns kvar för att 

beskåda och reflektera runt. Själva processen kan dokumenteras och återges i form av 

fotografier och i skrift. Detta medför att man tillsammans med barnet kan reflektera över 

processen och synliggöra barnets tankar inför sig själv och andra. Man kan tillsammans med 

barnet återvända till det skapade föremålet många gånger. Samma tillvägagångssätt går att 

finna när man arbetar med en målad bild eller annat synligt skapande. 
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Det som rytmiken skapar är inte möjligt att se som någon form av ett befintligt föremål. 

Rytmiken är svårare att synliggöra både i process och i resultat. Resultatet finns inom barnet 

och är svårt att få syn på vid ett betraktande. Det som barnet får med sig ifrån rytmiken är ett 

förhållningssätt till sig själv och andra som kan vara till hjälp under resten av livet. Självklart 

kan en rytmikstund fotograferas vilket också sker, det som bilden visar är möjligen 

tillvägagångssättet, något fysiskt resultat att betrakta finns inte. Det som sker händer inuti och 

är inte synligt för de omgivande. Rytmiken sker här och nu, den sker i ögonblicket och är 

därför svår att fånga. Att vara i rytmiken är att vara i ögonblicket.

Det som barnet är delaktig i är en situation som leder till en social kompetens där alla får ta 

plats. Målet för mig med rytmiken är att varje deltagare ska få med sig en känsla av att duga, 

att vara betydelsefull både för sig själv och för andra. Varje barn bör ges möjligheten till att 

väcka förståelse för att jag som person är betydelsefull för gruppen, att mitt bidrag betyder 

något i sammanhanget. Att behärska sin kropp och utveckla sitt verbala språk samtidigt som 

man upplever en glädje i det man gör är ytterligare något jag vill att barnen får med sig. 

Det ska vara glädjefullt och empatiskt, att bli berörd och beröra och framförallt att beröras av 

det vi gör tillsammans. 

Slutord

När jag började min berättelse utgick jag ifrån mig själv och de frågor som väckts ur min 

situation i mitt arbete på förskolan. Vartefter mitt arbete med min text fortskred öppnades 

mina ögon och mina tankar för ett vidare perspektiv än jag från början kunnat föreställa mig. 

Jag utgick ifrån mina egna erfarenhetsbaserade upplevelser där rytmiken hade en given plats i 

barns lärande. Under mina år inom förskolan fick jag många gånger se hur barnen 

fascinerades av och gladdes med mig under våra rytmikstunder, vilket jag såg som en 

bekräftelse på att det vi gjorde tillsammans var viktigt. När jag nu genom litteraturen nåtts av 

teorier och tankar som styrker min egen praktiska kunskap vet jag att jag är på rätt väg. Jag 

har även sökt något eller någon inom litteraturen som säger emot min egen övertygelse i 

frågan utan att lyckats. De personer som gett mig av sin tid genom att dela med sig i samtal av 

sin kunskap och erfarenhet har gett mig ytterligare perspektiv inom området.

Pedagogerna som jag tidigare såg som ovilliga i samarbetet med mig, har jag nu en annan bild 

av. Det gör att jag förhoppningsvis kan använda mina nya insikter till att nå dem istället för att 

som tidigare bli frustrerad. Min tanke har aldrig varit att alla som arbetar inom förskolan 
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måste känna sig bekväma i rytmikutövande, däremot så står jag fast vid att vi i vår profession 

måste kunna delta och göra det till hundra procent.

Rytmikens låga status inom förskolan kan jag idag se som en förlängning av det klimat som 

råder i samhället på detta område. Nedskärningar inom musik och rytmikutbildningar är som 

jag ser det ett bevis på att dessa ämnen inte ses som speciellt viktiga i utbildningssyfte. Det 

känns inte bra att veta att de nyexaminerade förskollärare som kommer ut i arbetslivet har en 

veckas sammanlagd utbildning i estetiska ämnen. Min reflektion på detta är att något mycket 

viktigt kommer att försvinna. En kulturskatt i form av en muntlig tradition där musiken 

tidigare utgjorde en kommunikation mellan barn och vuxen. Ett språk som uttrycker och 

innehåller känslor, vad ska man ersätta det med? Det råder en globaliseringskultur i dag där 

all information sprids snabbt och nås av många. Via Internet och media kan vi alla världen 

över ta del av en likartad information, det finns alltid möjlighet till kontakt men den är 

virtuell, inte känslomässig. Hela samhället är resultatbaserat där ett synligt resultat är det som 

räknas. Resultatet går att mäta och kan därför utgöra ett mått på om vi lyckats eller inte. 

Rytmikens resultat är inte synligt och går inte att mäta eller att värdera eftersom det sitter på 

insidan. Det vi uppnår med rytmikens hjälp sker här och nu, precis i ögonblicket, därför går 

det inte att visa i någon form av synligt resultat. Det tror jag är ytterligare en anledning till 

ämnets låga status.

Trots ämnets låga status har jag kunnat konstatera att de flesta av barnen i förskolan tycker 

om och glädjes över sitt deltagande i rytmikstunderna, varför? Det var en av mina frågor som 

jag sökt svar på i min essä. Jag tror att orsakerna till detta är flera. En anledning är som jag ser 

det att vi människor föds med en rytm inom oss som behöver kanaliseras och ges utlopp för så 

att vi kan må bra. En gemensam tanke som kom upp i de samtalen jag haft under tiden jag 

arbetat med min text var att rytmiken vänder sig direkt till barnet (Vesterlund & Hofsten s.23, 

Eklund s.26) och att växlingarna i en rytmikstund harmonierar med barnets naturliga rytm 

(Hofsten s.23). Sedan tror jag även att den vuxna som leder rytmiken spelar stor roll. Jag 

älskar det jag gör och det känner barnen.

Jag har även reflekterat över varför jag valde att arbeta med rytmik. I början av min text (s.14) 

berättade jag om en pojke som mot alla odds tog till sig rytmiken och deltog i ett framförande 

vid en invigning tillsammans med sina kamrater. Hans strålande ögon i det ögonblicket såg 

jag som ett skäl till att jag valde att arbeta med rytmik. Detta påstående stämmer men jag har 
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även upptäckt en annan sida hos mig själv under mitt skrivande som jag tror är av betydelse. 

Om jag ser tillbaka på min barndom så förstår jag att jag var ett barn som använde mig av 

estetiska uttrycksformer för att förmedla mig med omvärlden. Jag älskade att sjunga och 

dansade balett i många år. Mina år i skolan var i det stora hela positiva men jag sjöng hellre 

än läste, jag tyckte det var svårt att via böckerna ta in kunskap och få den att stanna kvar. 

Historiska händelser som vi gjorde teater av finns fortfarande kristallklara i mitt minne. För 

mig var det att lära för livet inte för stunden.  Jag är tacksam för att jag var omgiven av 

tillåtande vuxna som förstod att det här var mitt sätt att ta in kunskap på och även en 

känslomässig kanal som jag behövde för att uttrycka mig. Jag lärde mig på samma sätt som 

också rytmiken förmår lära ut. Därmed inte sagt att alla lär sig på samma vis men alla borde 

ges möjlighet därtill.

En annan person som jag förstår har haft betydelse för mitt val är Mallo Vesterlund, 

språkpedagog och författare till boken Musikspråka i förskolan Med musik, rytmik och rörelse  

(Vesterlund 2003). Det var hon som var den egentliga anledningen till att den polska pojken i 

början av min text (s.14 ) vågade ta steget till att stå på scenen och att känna stolthet över det 

han gjorde. Vesterlund inspirerade mig tidigt med sitt engagemang för barnens 

rytmikutveckling och fick mig att inse pedagogens betydelse i sammanhanget. Jag har haft 

möjligheten till att fortbilda mig vid ett flertal tillfällen under åren där många av kurserna letts 

av Mallo Vesterlund. Senast i april 2012 deltog jag i en inspirationskväll med Vesterlund som 

föreläsare. Det som är utmärkande för dessa tillfällen är att man som åhörare inte intar en 

passiv ställning utan ges tillfälle att delta aktivt. Vi som var med spelade på diverse 

rytminstrument, klappade, stampade och sjöng. Mina anteckningar från kvällen var få, det jag 

fick med mig var en upplevelse som jag bär inom mig. Något som tog plats då i ögonblicket 

som jag förhoppningsvis kan förmedla till barnen i mina rytmikgrupper. Jag vill förmedla den 

känsla som intog mig: att vara i rytmiken är att vara i ögonblicket.
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