
Matterytmik med Barbro Rydin 
– talområdet 1 till 10, 100 och 1000

Anmälan 
Senast 19 oktober till ing-marie@rytmikcenter.se  
Samtidigt med anmälan betalas kursavgiften 500 kr till Rytmikcenter,  
bankgiro 551-3437, ange ditt namn på inbetalningen.  
Efter anmälan får du ett mail med uppgifter om hur du kan logga in till 
kursen, samt möjlighet att prova att logga in och lära zoom innan 
kursstart. 

Vi har f.n. trassel med vår hemsida så att den inte går att uppdatera.  Vi arbetar med en lösning på detta, men 
under tiden hänvisar vi till information via vår Facebook-sida.  
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Distanskurs 
Rytmikcenter

Måndag 26 oktober 2020 kl. 13.00–15.00 
Pris: 500 kr inkl. kursmaterial med sånger och inspelningar.   
I kursen presenteras en arbetsmodell där eleverna utvecklar kunskaper i 
både musikens och matematikens värld. Eleverna sjunger, spelar och rör 
sig kring matematikens grunder och begrepp. Detta innebär ett lustfyllt 
lärande och underlättar inlärningsprocessen.  

 
Barbro Rydin 
–Är du mattelärare nu?  
–Nej, jag är fortfarande rytmikpedagog, men jag samarbetar med en 
matematiklärare.  
–Och vad kan en rytmikpedagog göra för matematikundervisningen? Ja, 
det undrade jag också när vi startade vårt samarbete. Att vi kunde göra 
så mycket som vi har gjort det trodde jag aldrig.  

Vem är jag? Jag heter Barbro Rydin och tog min rytmikpedagogexamen på Musikhögskolan i 
Malmö. Jag har jobbat i de flesta skolformer och det var när jag började arbeta på 
Kulturskolan i Landskrona, som kompanjonlärare i rytmik, jag träffade Ewa Olsson, en 
klasslärare med matematik som ämnesfördjupning. Tillsammans utvecklade vi ett sätt att 
kombinera rytmik och matematik.  
Med vårt arbete ”Samspel Rytmik–Matematik” har vi deltagit med workshops på 
matematikbiennaler och bienetter, studiedagar för lärare och specialpedagoger i 
grundskolan, Högskolor etc. Jag har också presenterat vårt samarbete på ISME-konferenser 
runt om i världen. 

Distanskurs för rytmiklärare och musiklärare med rytmikinriktning. 
Kursen ges via Zoom. Kursmaterial med sånger och inspelningar ingår i avgiften.

För mer information  kontakta ing-marie@rytmikcenter.se 
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