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Sammanfattning  
 
Syftet med arbetet är att undersöka pianolärares arbetssätt beträffande puls, takt och rytm i sin 
undervisning samt att undersöka eventuella samband mellan dessa arbetssätt, lärarens 
genrebakgrund och undervisningens sociala organiseringsform. Den litteratur som presenteras 
i områdesorienteringen inkluderar förslag på arbetssätt som kan användas i 
instrumentalundervisning för att arbeta med dessa aspekter. Som metod för studien har en 
webbenkät skickats ut, där frågorna om arbetsmetoder utgår från de metoder som presenteras i 
områdesorienteringen. I resultatet redovisas analyserna av svaren på enkätfrågorna, som 
sammanlagt 30 respondenter besvarade. Generellt sett används de föreslagna arbetssätten i låg 
utsträckning. Ett samband mellan social organiseringsform och arbetet med puls upptäcktes, 
som visar att lärare med individuell undervisning enligt föreliggande studie arbetar med puls i 
högre utsträckning än de lärare vars elever får både individuell undervisning och 
gruppundervisning. I diskussionen lyfts sex teman, Puls, Takt, Rytm, Pianolärares arbete med 
puls, takt och rytm, Social organiseringsform samt Genre, i relation till tidigare nämnd 
litteratur. 
 
Nyckelord: Puls, takt, rytm, enkät, piano, undervisning 
	
Abstract	 
The purpose of this study is to examine how piano teachers in Sweden work with pulse, meter 
and rhythm when they teach, and to discover possible correlations between this work and the 
teacher’s main genre and the form of the lessons (individual or group). The literature that is 
presented in the background chapter includes suggestions for methods that can be used in the 
instrumental lessons to work with these aspects. A web survey was used as s a method for the 
study. The survey questions asked reflect the teaching methods presented in the literature 
review. The results section shows the analysis of responses to the survey, which was 
answered by 30 respondents. Generally speaking, the suggested methods are not being much 
used. A correlation between the form of the lessons and the work with pulse was discovered, 
which shows that teachers with individual lessons according to this study work more with 
pulse than teachers whose students receive both individual and group lessons. In the 
discussion section the following six themes are lifted in relation to previously presented 
literature: Pulse, Meter, Rhythm, Piano teacher’s work with pulse, meter and rhythm, Social 
form of the lesson and genre.  
 
Keywords: Pulse, meter, rhythm, survey, piano, teaching  
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1 Inledning 
Detta kapitel presenterar först en inledande text om studiens ämnesområde. Därefter följer en 
beskrivning av studiens problemområde och arbetets disposition.  

1.1 Inledande text 
Att spela ett instrument innebär så mycket mer än att kunna hantera instrumentet rent 
speltekniskt. Det ska spelas med känsla, dynamik och så förstås rätt toner i rätt stund. 
Eleverna ska lära sig läsa, skriva och uttala precis som de lär sig språket i vanliga skolan, fast 
i det här fallet läser och skriver de noter som ska uttalas genom instrumentet. De ska lära sig 
skapa musik eller skapa egna tolkningar av någon annans musik. De ska också lära sig räkna. 
Eleverna ska veta olika taktarter och rytmer, samt hur rytmerna förhåller sig till valda 
taktarter. De ska såklart veta vad en taktart innebär. Som en grund bakom ”musikmatte”, 
känsla, musikaliskt skapande och många fler musikaliska aspekter, ligger pulsen. Eleverna 
ska lära sig känna pulsen, räkna pulsen och förhålla sig till den i sitt spel. Att spela en ton fel 
här och där märks ofta inte om man inte känner till musikstycket väldigt väl, medan ett missat 
pulsslag eller en ofrivillig paus i spelet blir tydlig för de flesta som lyssnar. Som 
pianolärarstudent har jag upplevt svårigheter i att undervisa just puls, takt och rytm. Samtal 
med andra pianolärare har givit mig uppfattningen att jag inte är ensam om att uppleva dessa 
svårigheter. Detta har lett till en önskan att fördjupa mina kunskaper i ämnet och undersöka 
hur pianolärare går tillväga för att behandla dessa aspekter i sin undervisning. 
 

1.2 Problemområde  
Det problemområde som föreliggande studie behandlar gäller puls, takt och rytm inom 
pianoundervisningen. En studie av detta slag tror jag kan bidra till förståelse för hur dessa 
aspekter behandlas i pianoundervisningen samt ge inspiration för vidare utveckling av 
undervisningsmetoder. Som blivande pianolärare är det såklart min önskan att ha så bra 
strategier som möjligt för att kunna ge mina elever förutsättningar att lära sig alla de olika 
musikaliska aspekter som det innebär att spela ett instrument. Vikten av att kunna spela i puls 
är märkbar hos Gieseking och Leimer (1972), som menar att musikalisk frihet vad gäller både 
tempo och rytm inte kan uppnås utan denna förmåga. Det jag själv anser är problematiskt med 
att arbeta med puls, takt och rytm inom just pianoundervisningen är både den enskilda 
undervisningen som är så vanlig men även då man som pianist är bunden till att sitta vid 
instrumentet när man spelar. Vad gäller enskild undervisning så är jag medveten om att de 
flesta andra instrument också har det, samt att det finns många pianolärare som undervisar i 
grupp. Det som skiljer pianot från de flesta andra instrument är att de pianoelever som har 
individuella lektioner som regel inte har en gruppaktivitet utöver denna att gå till. Förutom att 
de elever som även har någon form av orkester-/ensemblelektion inkluderat i sin 
instrumentutbildning får väldigt mycket mer undervisning per vecka, så finns även helt andra 
möjligheter att arbeta med puls, takt och rytm.  
 
Vad gäller att vara sittandes vid instrumentet så försvåras arbetsmetoder där eleverna ska röra 
sig till musiken de spelar. Nivbrant-Wedin (2011) menar att pulsen är något som måste 
upplevas och kännas i kroppen, snarare än att teoretiskt bli förstådd. Hen bidrar med konkreta 
övningar på hur vi som lärare kan arbeta med puls, där gång har en central roll. Att gå till 
musik samtidigt som den spelas på instrumentet är möjligt för många andra instrument och 
kan därmed integreras på ett naturligt sätt i undervisningen. I pianoundervisningen blir 
däremot gången ett helt separat moment, skiljt från musikutövandet på pianot. Personligen har 
jag upplevt det som något krystat i enskild undervisning, ifall det bara är en elev och jag som 
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lärare som försöker gå omkring i ett relativt litet undervisningsrum. Att göra sådana övningar 
i grupp känns däremot både naturligt och lättsamt, enligt min mening. Jag vill därför i min 
studie även undersöka hur social organiseringsform, det vill säga gruppundervisning eller 
individuell undervisning, påverkar arbetet med puls, takt och rytm. Utöver det vill jag även 
undersöka ifall skillnader i arbetet med puls, takt och rytm finns beroende på vilken 
genrebakgrund läraren har. Detta då min erfarenhet säger mig att lärare med en övervägande 
klassisk bakgrund tenderar att fokusera mycket på att undervisa utifrån noter, medan lärare 
med en bakgrund inom mer gehörsbaserade genrer tenderar att undervisa mer utifrån gehör. 
Det vore intressant att se ifall detta påverkar arbetet med puls, takt och rytm. 

1.3 Arbetets disposition 
Inledningskapitel ger en kort överblick över intresset för det valda ämnesområdet”. I kapitel 
två presenteras bakgrundslitteratur och tidigare forskning som är relevant för studien, följt av 
studiens syfte och frågeställningar. I kapitel tre presenteras de vetenskaps- och 
kunskapsteoretiska perspektiv som studien utgår ifrån. I kapitel fyra beskrivs studiens metod 
och design, där bland annat aspekter om studiens validitet och reliabilitet betraktas. I kapitel 
fem presenteras resultatet med hjälp av olika teman som kommit fram under studiens gång. 
Avslutningsvis innehåller kapitel sex en diskussion som är uppdelad i fyra teman vilka utgörs 
av resultatdiskussion, metoddiskussion, arbetets betydelse och fortsatt forskning.  
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom området samt övrig relevant bakgrund 
kring temat puls, takt och rytm. Därefter presenteras studiens problemformulering, syfte och 
forskningsfrågor. 

2.1 Perspektiv på området 
I detta avsnitt diskuteras begreppen puls, takt och rytm utifrån tidigare litteratur. Även 
litteratur om social organiseringsform och genre presenteras 

2.1.1 Puls 
Milford (2002) beskriver puls som jämnt fördelade tidpunkter som utgör en grund för all 
västerländsk musik att utgå ifrån. Dalcroze (1920), som är grundaren till den så kallade 
rytmikmetoden, ansåg att det är av högsta vikt att elever verkligen lär känna musiken på flera 
olika plan som exempelvis harmoniskt, rytmiskt och historiskt. Hen menar att med hjälp av 
gehöret och kroppens muskler bör eleverna först lära känna musiken. Det instrumentspecifika 
kommer senare med hjälp av dessa kunskaper och känslor att anpassa sig för att tekniskt 
utföras på det sätt som önskas. Detta skulle enligt Dalcroze bidraga till att elevernas 
musicerande utgår från dem själva och deras eget förhållande till musiken de spelar, snarare 
än att försöka återskapa någon annans tanke om musiken. Nivbrant-Wedin (2011), som 
arbetar med rytmikmetoden, anger pulsen som den utgångspunkt som flera andra musikaliska 
aspekter, däribland notläsning, rytmträning och samspel, utgår ifrån. Även Gren och Nilsson 
(1998) har liknande idéer, då de menar att pulsen utgör musikens hjärta. Puls beskrivs av 
Snyder (2009) som tidsmässigt regelbundna punkter som hjälper till att ordna det musikaliska 
innehållet, vilket Gren och Nilsson visualiserar genom vertikala streck som sitter närmare 
varandra ju snabbare pulsen är.  
 
Eftersom pulsen är en så central del av musiken och musikutövandet, menar Nivbrant-Wedin 
(2011) att det är av stor vikt att den medvetandegörs för eleverna genom att ge dem en inre 
känsla för pulsen snarare än en teoretisk förklaring. Hen anger flera olika metoder där 
kroppen används som redskap för att hjälpa eleverna känna puls, varav den viktigaste och 
mest grundläggande är gången. Nivbrant-Wedin menar att gången sällan blir ojämn eller 
orytmisk, medan det är lättare hänt att tappa pulsen i övningar där eleverna exempelvis ska 
klappa eller stampa pulsen. Vidare nämner hen som fördelar med att använda gången som 
metod att den redan är automatiserad och frigör tankeverksamheten till att ägna sig åt annat, 
vilket är en stor fördel när man ska arbeta med andra musikaliska aspekter. För att gången ska 
kunna användas som metod menar författaren att den måste kännas naturlig, varför 
gångtempot och därav valet av musik att gå till, bör anpassas till elevernas längd då 
människor med kortare ben naturligt går snabbare än de med längre. För att exemplifiera 
anger Nivbrant-Wedin de olika hastigheter som är bekvämast att gå i för vuxna respektive 
barn, där vuxna oftast trivs i bpm (beats per minute) 100-130 medan barn går som naturligast i 
bpm 112-150.  
 
Vidare menar Schleuter (1997)att det rytmiska arbetet måste utgå från en upplevelse av hur 
rytmer känns i kroppen, vilket i sin tur måste börja med en kännedom om de olika rytmiska 
nivåerna som musik består av. I sin bok utgår hen från tre rytmiska nivåer hämtade från 
Gordon (1971), som fritt översatt består av temposlag (makroslag), taktslag (mikroslag) och 
melodiska rytmmönster. Schleuter beskriver att det rytmiska arbetet i sin undervisningsmetod, 
som bland annat har inslag av idéer från Dalcroze, utgår från att med hjälp av grovmotoriska 
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rörelser lära känna temposlagen. Temposlag menar Gordon utgörs av de slag som lyssnaren 
spontant går eller gungar med till, med andra ord det som vi upplever som musikens puls. 
 
Nivbrant-Wedin (2011) beskriver också arbetet med så kallade pulssvaga personer, det vill 
säga personer som inte uppfattar pulsen. Hen menar att alla pulssvaga människor som hen 
själv kommit i kontakt med även har haft dyslexi och resonerar kring ifall lågt arbetsminne 
kan vara grunden till pulssvaghet, då detta är något som dyslektiker ofta uppvisar. Nivbrant-
Wedin menar att alla kan lära sig känna pulsen, även pulssvaga personer, och understryker då 
vikten av att de får känna den i kroppen. Detta menar Nivbrant-Wedin att man som lärare kan 
hjälpa till med genom att exempelvis klappa pulsen på elevens rygg, välja musik som passar 
elevens gånghastighet (hellre för snabb än för långsam), skifta så att eleven får både leda och 
följa i övningarna samt skifta mellan att låta musiken leda gången och tvärtom. Det sista 
förslaget innebär enligt författaren att läraren spelar i en tydlig puls som eleven följer i gång 
innan de växlar och läraren spelar pulsen utifrån hur snabbt eleven går den. Även denna 
övning menar Nivbrant-Wedin gynnas av en växling där eleven spelar något grovmotoriskt 
instrument medan läraren går.  

2.1.2 Takt 
Gren och Nilsson (1998) beskriver takt som det som bildas beroende på hur de olika 
pulsslagen betonas. Tre pulsslag där den första betonas bildar en tretakt. Detta visualiserar de 
genom vertikala pulsstreck, där de som motsvarar de betonade pulsslagen är längre än övriga. 
Vidare menar de att betoningarna i en takt som innefattar många pulsslag, exempelvis 
fjärdedelstakten, finns på fler ställen än bara det första pulsslaget även om det första slaget 
betonas mer. Gieseking och Leimer (1972) talar också om taktarternas natur och betoningar, 
och menar att detta är en del av det rytmiska arbetet. Utan dessa accentueringar menar de att 
vissa taktarter skulle vara omöjliga att urskilja, vilket de exemplifierar med en 3/4-takt och en 
6/8-delstakt bestående av sex åttondelsnoter vardera. Utan accentuerade taktslag skulle dessa 
låta likadant. 
 
Denna tonvikt på taktens egenskaper ges även av Schleuter (1997), som menar att efter arbetet 
med att lära känna temposlagen med hjälp av grovmotoriska rörelser, så är det väsentligt att få 
en känsla för taktslagen både innan vidare rytmarbete påbörjas och innan teoretisk bakgrund 
ges. Gordon (1971) menar att melodiska rytmmönster baseras på taktslagen och dess 
egenskaper och att det därför är viktigt att lära känna dessa först, medan Schleuter menar att 
de teoretiska förklaringarna inte alltid beskriver hur musiken faktiskt känns och bör utföras. 
Schleuter exemplifierar detta med taktartsbeteckningarna, som i vissa fall (exempelvis 2/4-
takt) syftar till temposlag och i andra fall (exempelvis 6/8) till taktslag. Om temposlagen 
innebär musikens puls, så innebär taktslagen enligt författaren temposlagens underdelning, 
vilken kan bestå antingen av slag med jämn känsla eller med triolkänsla. För att lära sig 
takternas egenskaper används kroppsrörelser som är olika beroende på om det är temposlag 
eller taktslag, vilket författaren exemplifierar genom att använda klapp på knäna på 
temposlagen och handklapp på de övriga taktslagen. Att sjunga kända låtar samtidigt som 
dessa klappningar används, samt att i gruppundervisning låta några elever klappa medan 
andra spelar, menar författaren ger eleverna en viktig, grundläggande känsla för taktens 
egenskaper.  

2.1.3 Rytm 
Bjørkvold (2005) beskriver rytm tillsammans med rörelse och ljud som en grundläggande 
musisk beståndsdel som finns hos alla människor redan före födseln. Dalcroze (1920) menar 
att rytmer medvetandegörs om vi använder hela kroppen och med hjälp av rörelser utför 
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rytmer. Hen menar vidare att det krävs upprepade rörelsemönster för att medvetandet om 
rytmer ska befästas och att detta bör göras allra först i musikutbildningen. Enligt Dalcroze 
utvecklas gehöret samtidigt som denna befästelse av rytmer sker genom rörelserna, eftersom 
örat samtidigt lär sig höra de olika rytmer som kroppen utför. Hen menar vidare att 
rytmträningen måste utgå ifrån den regelbundna gången, för att senare utveckla träningen till 
att inkludera mer komplexa rörelser som utgörs av flera av kroppens delar eftersom det är 
först då som rytmkänslan kommer infinna sig.  
 
En liknande utgångspunkt ges av Schleuter (1997) som menar att musikens temposlag måste 
definieras med hjälp av grovmotoriska rörelser, innan taktslagen inkluderas i arbetet för att 
slutligen arbeta med melodiska rytmmönster. De melodiska rytmmönstren innebär enligt 
Gordon (1971) de rytmer som melodin är uppbyggd av. Dessa kan enligt Schleuter klappas 
med händerna, så att olika rörelser används beroende på om det är rytmmönster (handklapp), 
taktslag (temposlaget/första taktslaget klappas på knäna och resterande taktslag med 
handklapp) eller temposlag (enbart knäklapp). Efter att eleverna har lärt sig klappa rytmerna 
måste de enligt Schleuter lära sig verbalisera dem med hjälp av specifika ord. Hen 
exemplifierar detta, också utifrån Gordons system, med att temposlagen får siffrorna ”ett” 
eller ”två” och menar att detta räcker även för exempelvis en fyrtakt förutsatt att den 
introduceras senare, samtidigt som taktslagen och ytterligare underdelningar får andra ord 
som ”ni”, ”ne”, ”na” och ”ta”. På detta sätt lär sig eleverna säga olika rytmmönster och 
därmed koppla samman dessa med hur de uttalas, vilket författaren menar är väsentligt innan 
en introduktion av rytmernas notering. Genom detta arbetssätt, som beskrivs mer utförligt av 
Schleuter, menar hen att eleverna inte bara lär sig klappa rytmer efter noter eller rent 
teoretiskt förstå rytmer, utan istället lär sig eleverna att känna taktens och rytmernas olika 
egenskaper. Gordon menar vidare att det rytmiska arbetet lämpar sig bäst att utföra i 
gruppundervisning, då det går att fördela eleverna på de rytmiska uppgifter som de bäst 
bemästrar så att eleverna musicerar tillsammans men ändå på en individanpassad nivå. 
 
Gieseking och Leimer (1972) betonar, även de, vikten av att redan tidigt ge barn de verktyg 
som krävs för att lära sig utföra rytmer precist och menar att om detta inte görs i ett tidigt 
stadium så kommer det att bli svårt att åtgärda senare i deras musikaliska utveckling. De 
menar att gott pianospel utgår ifrån ett gott gehör och att det därför är av största vikt att träna 
örat till att höra korrekt rytmutförande. Vidare menar författarna att de vanligaste rytmiska 
misstagen som görs vid pianot består av att toner och pauser inte spelas ut i sitt fulla värde, 
det vill säga att de görs för korta, och de påstår att hela 90 % av alla pianistiska misstag utgörs 
av dessa fel. Deras rekommendationer för hur lärare kan arbeta med detta problem är att tidigt 
låta eleverna räkna taktslagen högt, kort och precist. Först till metronom där fokus ligger på 
att verkligen lyssna så att de räknade slagen infaller exakt samtidigt som metronomslagen, 
och senare till styckena de spelar. Enligt författarnas åsikt är det opålitligt att använda sig av 
fotstamp eller handklappningar som metod för att hålla pulsen, då de menar att dessa inte 
tränar örat, vilket alltså skiljer sig från Dalcrozes (1920) åsikt. Ytterligare en metod som 
Gieseking och Leimer rekommenderar lärare att använda för rytmiskt arbete med eleverna, är 
att redan tidigt lära dem dela upp taktens slag och se vart i takten de befinner sig. Genom att 
göra detta menar de att eleverna kommer lära sig olika rytmers tidsvärde och därmed bli bättre 
på att utföra dem rytmiskt korrekt.  
 

2.1.4 Social organiseringsform 
Hanken och Johansen (2014) menar att de sociala organiseringsformerna utgörs av 
klassundervisning, gruppundervisning och individuell undervisning. De menar även att alla 
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dessa olika former har sina fördelar och nackdelar. Som exempel anger de att individuell 
undervisning inte alltid kan tillgodose de mål som finns där samspel med endast läraren inte 
är tillräckligt, medan det å andra sidan möjliggör för en individualisering av undervisningen. 
Tvärtom gäller för gruppundervisning vare sig det är i storgrupper såsom klasser eller mindre 
grupper. På grund av dessa faktorer kan undervisningens sociala organiseringsform påverka 
vilka metoder läraren använder vid arbetet med puls, takt och rytm.  

2.1.5 Genre 
Genre är ett komplext begrepp som enligt Sohlmans musiklexikon (1976) innebär ett försök 
till klassificering utifrån olika kännetecken. Det som enligt samma källa gör begreppet så 
komplext är att det kan syfta till musik på olika nivåer. Exempelvis kan genre utgöras av 
konstmusik, jazz och folkmusik, men ibland menas även olika stilar inom dessa kategorier. I 
föreliggande studie används begreppet genre med betydelsen av den högre nivån, det vill säga 
folkmusik och jazz med mera. Dock används begreppet rytmisk och improviserad musik 
istället för jazz i föreliggande studie då det är mer inkluderande och därför passar bra i detta 
sammanhang. 

2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning i ämnet som ligger till grund för studien. 
Forskningen berör puls, takt och rytm. 

2.2.1 Forskning om puls 
Milford (2002) menar att det är nödvändigt att ha etablerat en känsla för puls innan övrigt 
rytmiskt arbete kan påbörjas. Dock konstaterar hen att det verkar vara vanligt att just puls-
elementet och vikten av att spela i puls bortprioriteras i den instrumentala 
nybörjarundervisningen, då det är så många olika aspekter av musiken som ska läras ut. Syftet 
i Milfords studie är att ta reda på hur pulskänslan påverkar elevernas förmåga att läsa rytmer 
under de 14 första veckorna de spelar sitt instrument. Eleverna delades in i tre olika grupper 
där tre sinnen undersöks. Den ena gruppen fick pulsen given genom ljudet av en metronom, 
den andra genom att läraren dirigerade och den tredje genom en slags klocka som vibrerade 
pulsslagen på armen. Genom dessa olika grupper kunde Milford undersöka hur de olika 
gruppernas pulskänsla utvecklades under studiens gång. Studiens resultat visar att alla tre 
metoder starkt påverkade elevernas förmåga att läsa rytmer, även om ingen väsentlig skillnad 
mellan metoderna kunde uttydas. Resultatet tydliggör enligt Milford vikten av att lärare 
arbetar med puls hos elever så att de utvecklar en känsla för och internalisering av den. Vidare 
menar Milford att tack vare att skillnader mellan metoderna inte upptäcktes, så kan 
undervisningsmetoderna därför variera beroende på enskilda elevers inlärningssätt och 
lektionssammanhang med mera. Deiboldt (2010) utförde en liknande studie där hen 
undersökte i vilken utsträckning elever internaliserar puls med rörelser inspirerade av 
Dalcroze. Studien var kvalitativ där fem elevers pulskänsla utvärderades med hjälp av ett 
rytmtest före och efter att de under sex veckors tid arbetat med grovmotoriska rörelser. Testet 
bestod av korta, noterade rytmsekvenser. Förutom dessa test fick eleverna och deras lärare 
svara på frågor angående tidigare aktiviteter med rörelser. De elever som haft positiva 
kommentarer angående det tidigare arbetet med rörelser var också de som tog till sig mest av 
de nya arbetssätten för att förbereda sina rytmtest och som uppvisade bättre pulskänsla vid det 
slutliga testet. Vidare upptäcktes att efter studiens avslut minskade elevernas rytmiska 
uppmärksamhet, varför Deiboldt drar slutsatsen att ett kontinuerligt arbete med grovmotoriska 
rörelser är betydande. Milfords och Deiboldts studier är av vikt för föreliggande studie därför 
att de visar att det går att förbättra elevernas musikaliska prestationer genom att aktivt arbeta 
med internalisering av puls. Även Johnson (2018) betonar vikten av att pulsen måste 
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internaliseras hos instrumentalelever och menar att ett förkroppsligande av puls och rytm är 
ett medel som kan användas i detta syfte. Med hjälp av exempelvis musiklyssning, rytm-kort 
och rytmdiktat menar författaren att pulsen kan internaliseras. Först efter att ha internaliserat 
en känsla för puls och rytm menar Johnson att eleverna kan överföra dessa kunskaper till 
pianot. Schleuter (1997) anser att rytmkort i form av flashcards med noter av olika 
rytmmönster bör introduceras först efter att eleverna har lärt sig verbalisera dessa på gehör. 
De ska även klara av att med de specifika orden återge rytmer som läraren klappar. Först då 
menar Schleuter att eleverna är redo för en introduktion av noter.  

2.2.2 Forskning om takt 
Dalby (2005) beskriver i sin artikel rytm som musikens viktigaste beståndsdel eftersom det 
bidrar både till förståelse av musiken samt den musikaliska upplevelsen. Vidare menar hen att 
det är problematiskt att den rytmiska undervisningen ser så olika ut bland pedagoger, varför 
hen diskuterar vissa viktiga moment i rytmundervisningen, där fokus ligger på den aspekt av 
rytm som handlar om takt. Författarens utgångspunkt är att undervisningen måste bedrivas på 
ett sådant sätt att eleverna lär sig höra och utifrån det förstå takternas natur och hur de är 
uppbyggda av så kallade makroslag och mikroslag. Detta uppnås enligt författaren genom att 
olika kroppsrörelser används beroende på typ av slag, samt att eleverna får ett systematiserat 
ordförråd där de lär sig vokalisera de olika slagen samt olika rytmmönster. Vidare menar 
Dalby att elevers utveckling av rytmiska kunskaper gynnas kraftigt av dessa verbala 
associationer som bildas med hjälp av ett sådant systematiserat system. Dalbys text är av vikt 
för föreliggande studie, då syftet är att undersöka hur pianolärare arbetar med bland annat takt 
och därigenom få reda på ifall metoder liknande Dalbys används.  
 
Johnsons (2018) syn på arbetet med puls och rytm i pianoundervisningen innebär, som 
nämnts i avsnitt 2.2.1 , att elever först får möjligheten att med hjälp av rörelser internalisera 
pulsen och rytmen i kroppen, för att sedan ta de internaliserade kunskaperna till pianot. En 
metod som författaren nämner som effektiv är att räkna högt samt att med hjälp av sångtext 
och passande rörelser sjunga de stycken som eleverna ska lära sig och då inte vid pianot. 
Detta menar Johnsson hjälper till med inte bara de rytmer som ska spelas, utan även frasering, 
accentuering och flöde i musiken. Hen menar att det annars finns en risk att eleverna spelar 
alla pulsslag lika starkt, vilket ger ett mindre musikaliskt resultat, och anser därför att det är 
av stor vikt att inte hoppa över denna aktivitet. 
 
Creel (2012) utforskar i sin studie vilka olika faktorer som påverkar inlärningen av 
mångtydiga taktarter och i detta fall är det taktarterna 3/4-takt och 6/8-takt som undersöks. 
Studien är uppbyggd av sex experiment för att undersöka huruvida klangfärg, melodi och 
motiv påverkar den metriska uppfattningen hos deltagarna. Experimenten innebar olika 
variationer på situationer där deltagarna fick lyssna på musik med vissa experimentspecifika 
egenskaper som exempelvis att en klangfärg (ett specifikt musikinstrument) var kopplat till en 
viss taktart, för att sedan lyssna på ny musik med samma eller annan klangfärg och avgöra 
vilken taktart den nya musiken byggde på. Forskaren kom fram till att både klangfärg och 
motiv spelar en stor roll vid den metriska uppfattningen, medan melodin inte var av stor vikt 
för att skapa ett metriskt igenkännande. Vidare menar Creel att detta kan innebära att minnen 
av liknande, tidigare upplevd musik i samma taktart påverkar huruvida det går att avgöra 
taktarten på en viss musik. Creels studie är av intresse för föreliggande studie därför att den 
visar att upprepning och skapande av musikaliskt minne är viktigt för att skapa en metrisk 
uppfattning om musik. 
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2.2.3 Forskning om rytm 
Öztürk (2010) söker i sin studie svara på flertalet frågeställningar angående turkiska 
förskolelärares inställningar till rytmövningar i sin undervisning. Hen upptäckte att de 
medverkande lärarna till största delen var positiva till rytmövningar i sin undervisning. Bland 
annat fann hen att de flesta av de tillfrågade förskolelärarna använde sig av den egna kroppen 
vid rytmövningar, vilket Öztürk anser är positivt då hen menar att användning av den egna 
kroppen stärker elevernas kroppskännedom och koordination. Vidare gör forskaren 
antagandet att elever i förskoleåldern lättare lär sig rytmer om övningarna görs i form av en 
lek eller ett spel, varför hen menar att rytmövningar är bra redskap att ta till ifall eleverna blir 
uttråkade när sånger lärs ut.  
 
Milford (2002) gör i sin avhandling en experimentell studie där hen använder sig av olika 
metoder för att internalisera puls, i syfte att se hur en internalisering av pulsen påverkade 
rytmläsning hos nybörjarelever. Som nämnts i avsnitt 2.2.1 undersökte Milford hur de taktila, 
auditiva och visuella sinnena bidrog till att internalisera puls. Forskaren fann en väsentlig 
förbättring av rytmläsningen hos eleverna efter att pulsarbetet fått ett så stort fokus under 
studiens gång. Vidare har Milford utifrån en litteraturöversikt på området hittat att 
musiklärare oftast anser att elevers notläsning är svag just vad gäller rytmer och att det många 
gånger är denna aspekt som försämrar notläsningsförmågan. Mishras (2016) metaanalys tyder 
på att de rytmiska och de melodiska komponenterna i notläsningen påverkas av olika 
variabler. Genom att analysera den forskning på området som redan finns, upptäckte Mishra 
att de undersökta metoderna för att öva upp notläsningen fungerar olika bra på aspekterna 
rytm och melodi i notläsning. Detta menar hen visar på att notläsningen bearbetas olika 
beroende på om man läser rytm eller melodi. Vidare fann hen att den kombinerade 
notläsningen inte nödvändigtvis blir bättre av att träna upp de rytmiska och de melodiska 
delarna för sig, utan att ytterligare andra metoder krävs för att se förbättring i notläsning av 
rytmer och melodier tillsammans. De aspekter som i Mishras metaanalys visade på 
förbättringar av den rytmiska notläsningen inkluderade rörelse, att räkna högt samt ”rhythmic 
drills”. Vad gäller att räkna högt så inkluderades flera varianter som att sätta ord på rytmer 
och att räkna med rytmiska ord som ”ta, ti-ti” och så vidare. Inga väsentliga skillnader mellan 
dessa olika metoder för rytmräkning kunde hittas enligt Mishra. Även Addo (1990) fann ett 
samband mellan användningen av verbalisering av rytmmönster och arbetet med rytmer i 
Ghana. Hen utforskar i sin enkätstudie bland annat hur musiklärare i Ghana arbetar med 
musikämnet i den obligatoriska skolan. Respondenterna utgjordes av 56 musiklärare från fem 
av Ghanas tio regioner. Enkätfrågorna utgjordes av frågor kring de traditionella 
undervisningsmetoder som använts i Ghana, samt kring pedagogiken sprungen från Orff och 
Kodály. Studiens resultat antyder att de mest använda undervisningsstrategierna utgörs av 
sånglekar, där lärarens egen röst används i högre utsträckning än elevernas. Förutom ett 
samband mellan verbalisering av rytmmönster fann Addo även ett samband mellan 
användningen av solfège och strategier för att arbeta med rytmer. Nämnda studier är av 
intresse för föreliggande studie, eftersom de visar på vikten av det rytmiska arbetet i 
undervisningen då de rytmiska kunskaperna påverkar bland annat notläsningsförmågan.  
 
Johnson (2018) betonar vikten av att tidigare nämnda rytmaktiviter, bestående av att bland 
annat sjunga melodierna som ska spelas, räkna högt och röra sig till musiken, förblir en del av 
undervisningen även när eleverna kommit upp i en högre nivå. Då antalet noter per takt blir 
fler och rytmerna mer avancerade, menar Johnson att det är ett viktigt verktyg för eleverna att 
få känna det rytmiska flödet i kroppen. Att få ett rytmiskt flöde i musiken så att nybörjarelever 
lär sig spela på ett sätt där alla toner i en rytm inte är lika starka, är enligt Johnson av stor vikt. 
Detta kan och bör enligt författaren arbetas med genom att lära eleverna hur större fraser 
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många gånger är uppbyggda av mindre rytmiska grupper. En annan metod som enligt Johnson 
hjälper till med det musikaliska flödet i musiken är att spela exempelvis takternas första slag 
för att på det viset urskilja det musikaliska skelettet. Detta menar författaren hjälper till att 
skapa en förståelse för hur musiken i sin helhet ska utföras. Ytterligare en aspekt som enligt 
Johnson underlättas med hjälp av rörelse, är notläsningsförmågan som ofta försvåras av 
taktstreckens ”avbrott”. Johnsons text är av vikt för föreliggande studie då den ger konkreta 
tips på hur det går att arbeta med rytm i undervisningen. 
 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Ovanstående avsnitt har presenterat olika metoder för att arbeta med puls, takt och rytm i 
instrumentalundervisningen. Bland annat har det funnits en tyngdpunkt på att använda 
rörelser i arbetet med alla tre aspekter (Nivbrant-Wedin, 2011; Schleuter, 1997), vikten av att 
internalisera puls (Milford, 2002; Schleuter; Nivbrant-Wedin; Deiboldt, 2010) och nyttan av 
att lära elever verbalisera olika rytmmönster (Schleuter, 1997; Gordon, 1971).   
 
Det har dock inte framkommit hur dessa metoder används i den svenska pianoundervisningen, 
vilket är vad föreliggande studie avser att undersöka. Schleuter (1997) exemplifierar vissa 
metoder med gruppundervisningssammanhang, medan Gordon (1971) antyder att det 
rytmiska arbetet utförs bäst i grupp, varför även faktorn social organiseringsform är intressant 
att undersöka i förhållande till arbetet med puls, takt och rytm. Det är även av intresse att 
undersöka om lärarens genrebakgrund spelar in i hur hen arbetar med dessa aspekter då inget 
har hittats angående detta efter litteratursök. Förhoppningen är att med hjälp av föreliggande 
studie kunna uttyda några olika undervisningsmetoder för just dessa musikaliska aspekter som 
jag kan ha användning av i min egen undervisning, men som även kan vara av intresse för 
andra pianolärare eller lärare i andra musikinstrument. Om det dessutom visar sig finnas 
skillnader mellan lärares genrebakgrund och/eller social organiseringsform så tror jag det blir 
en viktig insikt och något att ta med sig vid planering av egen undervisning samt i kollegialt 
arbete. Studien skulle då kunna utgöra en viktig grund för att ta hjälp av och ta vara på 
varandras kompetenser i ett kollegium.  
 
Syftet med studien är att undersöka pianolärares arbete med puls, takt och rytm inom den 
frivilliga musikundervisningen i Sverige. De frågeställningar som ämnar besvaras är som 
följer: 
 

1. Vilka metoder använder pianolärare i Sverige när de arbetar med puls, takt och 
rytm? 
 
2. Skiljer sig metoderna beroende på olika sociala organiseringsformer av 
undervisningen?  
 
3. Skiljer sig metoderna beroende på lärarnas genrebakgrund?  
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3 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Föreliggande studie har en positivistisk och en objektivistisk utgångspunkt, vilket enligt 
Bryman (2011) oftast är fallet i kvantitativa studier. Bryman beskriver den positivistiska 
teorin som en teori där strävan ligger i att söka mönster och värderingsfria resultat. Det finns 
med andra ord inget tolkningsutrymme i forskning som utgår ifrån ett positivistiskt 
perspektiv, vilket kan jämföras med det interpretativistiska perspektivet. Det 
interpretativistiska perspektivet innebär enligt Bryman en tolkningsbaserad utgångspunkt som 
värdesätter de skillnader som finns mellan människor. Därför måste man som forskare ta 
hänsyn till dessa skillnader och ha en subjektiv förståelse i sina studier. Positivismen har 
enligt Thurén (2007) en naturvetenskaplig utgångspunkt, vilket betyder att den först och 
främst användes inom det naturvetenskapliga fältet men numera är vanligt förekommande 
även inom andra områden. Patel och Davidson (1994) menar att positivismen fick sitt namn 
av Auguste Comte, som ansåg att kunskap som bidrar till en utveckling av människan och 
samhället är positiv. För att vara positiv menade Comte att kunskapen även ska kunna 
utformas som regler. Detta perspektiv innebär enligt Thurén att kunskap endast kan 
härstamma från två ursprung, nämligen det som med hjälp av logik går att räkna ut, eller det 
som med hjälp av våra sinnen går att observera. Vidare menar författaren att matematik är en 
del av logiken och att det därför är viktigt att även kunna kvantifiera och genom statistik 
generalisera fakta. Den kunskap som fås genom sinnena, den så kallade empiriska kunskapen, 
menar Thurén kan vilseleda eftersom vi exempelvis kan se fel, medan kunskap sprungen från 
logik är mer pålitlig. Comte ansåg enligt Patel och Davidson att kunskapen blir säker genom 
just logiska prövningar av sinnenas iakttagelser. 
 
Ett annat kännetecken av positivismen är enligt Wallén (1996) synen på kunskap, som i detta 
perspektiv endast utgörs av vetenskap. Ytterligare utpekande drag hos positivismen som 
Wallén nämner är mätningar, en objektiv inställning hos forskaren, lagbundenheter och 
kunskap som är tillförlitlig. Mätningar menar Wallén ska användas istället för bedömningar 
för att göra kunskapen prövbar. Detta hänger i sin tur ihop med lagbundenheter, som ska 
användas för att förklara kunskapen. Genom att mätningarna mäter det som är tänkt, det vill 
säga att de håller en hög validitet, bidrar de till att kunskapen blir tillförlitlig. Även Patel och 
Davidson (1994) påpekar vikten av en objektiv inställning. Både Patel och Davidson samt 
Wallén menar att inga yttre värderingar, såsom exempelvis forskarens religion eller politiska 
ställningstaganden, ska påverka forskningen och dess resultat, utan att hänsyn endast ska tas 
till vetenskapen. En objektivistisk utgångspunkt innebär enligt Bryman (2011) att alla olika 
sociala situationer ses som yttre faktorer som inte går att påverka. Som kontrast till 
objektivismen finns konstruktionismen, vilket enligt Bryman innebär att alla sociala 
situationer anses som något som vi människor konstruerat. Författaren exemplifierar 
objektivismen genom att förklara hur kulturer och organisationer i detta synsätt anses påverka 
de individer som lever inom dem till att agera på ett visst sätt. Detta innebär i sin tur enligt 
Bryman att forskning utifrån det objektivistiska synsättet kan utgöras av undersökningar av 
värderingar hos de som finns inom en viss organisation eller kultur, vilket är fallet i 
föreliggande studie.  
 
Bryman (2011) menar att den positivistiska utgångspunkten har teoretiska inslag av både 
deduktivism och induktivism. Det innebär att det finns ett värde i att både undersöka rådande 
teorier som antingen accepteras eller förkastas genom studien, samt att med hjälp av studien 
utforma nya teorier. Författaren menar dock att kvantitativa studier för det mesta är 
huvudsakligen deduktiva. De prövar då redan skapade teorier, till skillnad från en induktiv 
studie som istället genererar teorier. I det deduktiva synsättet skapas hypoteser utifrån de 
teorier och uppfattningar om området som redan finns. Dessa hypoteser ska sedan utifrån 
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datainsamlingen antingen bekräftas eller förkastas. Hypoteserna påverkar enligt Bryman även 
vilken metod för datainsamling som lämpar sig bäst. När datainsamlingen sedan är gjord 
behöver dessa sättas i relation till de utformade hypoteserna och teorierna för att kunna 
förkasta eller bekräfta dem. Vidare nämner Bryman att den syn som forskaren haft på 
bakgrundsteorin före datainsamlingen kan ändras när datan har väl har analyserats, samt att 
nya teorier kan ha uppkommit under tiden som studien genomförts. På grund av detta 
tillvägagångssätt menar Patel och Davidson (1994) att det deduktiva arbetet kan kallas för 
forskning i bevisandets väg. Det induktiva synsättet, som enligt Bryman för det mesta är 
förknippat med kvalitativa studier, har istället tyngdpunkten på att genom analys av den 
insamlade datan utforma teorier. Patel och Davidson menar att till skillnad från det deduktiva 
arbetssättet så innebär denna process ett arbete i upptäckandets väg. Enligt Wallén (1996) ska 
själva insamlingen av data vara förutsättningslös. Dock menar både Wallén, Patel och 
Davidson att forskaren som arbetar induktivt omöjligt kan stå helt utan teorier och 
förutsättningar. Detta eftersom det inte går att undvika att egna uppfattningar kommer att 
påverka vilka urval som görs och hur datan tolkas.  
 
Föreliggande studie utgår från en blandning av deduktion och induktion. Den deduktiva 
utgångspunkten görs tydlig med de personliga teorier angående undervisningen av puls, takt 
och rytm som redogjordes för i kapitel 1. Den induktiva blir synlig eftersom nya teorier 
önskas skapas med hjälp av den insamlade datan.  
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4 Metod 
Detta kapitel presenterar studiens metodval och metodologiska utgångspunkter. Även studiens 
design vad gäller urval av informanter, etiska överväganden samt trovärdighet och giltighet 
presenteras. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt anges de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 
Avsnittet redogör bland annat för kvantitativa studier, webbenkäter och analysmetoder. 

4.1.1 Val av forskningsansats 
Föreliggande studie är en kvantitativ, deskriptiv och komparativ tvärsnittsstudie. Bryman 
(2011) beskriver kvantitativa studier som forskning där fokus generellt ligger på insamling av 
kvantifierbara data, men påpekar också att det finns fler egenskaper som är typiska för 
kvantitativa studier. Dessa egenskaper menar hen märks bland annat i valet av 
kunskapsteoretiska och ontologiska utgångspunkter, vilket i kvantitativ forskning oftast utgörs 
av positivism och objektivism som beskrivits i kapitel 3. Bryman beskriver den kvantitativa 
forskningens viktigaste fokus utifrån fyra teman, vilka utgörs av mätning, kausalitet, 
generalisering och replikation. Mätning innebär enligt Bryman tre fördelar, som består av 
möjligheten att finna mindre uppenbara skillnader i de variabler som mäts, möjligheten att få 
konsekventa resultat samt möjligheten att göra mer precisa bedömningar mellan de samband 
som undersöks. Kausalitet innebär att forskningen syftar till att ta reda på vilka 
orsakssamband som finns mellan de undersökta variablerna, vilket enligt Bryman ofta kan 
vara svårt i en enkätstudie eftersom alla data angående variablerna samlas in på en gång. 
Därför behöver forskaren dra egna slutsatser eller utgå från teoretiska fakta för att avgöra 
kausaliteten, vilket medför en risk för felaktig bedömning. Enligt Bryman innebär 
generalisering att det finns ett syfte att kunna hävda att samma resultat som uppnås i en 
kvantitativ studie kommer gälla andra situationer eller grupper än den utforskade. Replikation 
används enligt författaren som ett sätt att säkra forskningens validitet. Det innebär att en viss 
forskning återproduceras av en annan forskare för att kontrollera att resultaten blir samma. 
För att en studie ska vara replikerbar är det viktigt att det aktuella tillvägagångssättet beskrivs 
detaljerat, menar Bryman. Föreliggande studie är även en korrelationell studie då den söker 
samband mellan arbetet med puls, takt och rytm och olika bakgrundsvariabler hos 
respondenterna. 
 
En tvärsnittsstudie innebär enligt Bryman (2011) att data samlas in från många olika 
respondenter för att upptäcka generaliserbara sammanhang. Vidare menar hen att en studie av 
tvärsnittsdesign innehåller fyra kännetecken bestående av att många fall undersöks vid en 
specifik tidpunkt genom insamling av kvantitativa eller kvantifierbara data i syfte att hitta 
sambandsmönster. Att antalet fall som undersöks är många beror enligt Bryman på viljan hos 
forskaren att få stor variation bland respondenterna, vilket chanserna för ökar när antalet 
respondenter är stort. Då en tvärsnittsstudie enligt Bryman ofta genomförs med hjälp av 
enkäter så blir tidpunkten relativt specifik, till skillnad från andra designer där det kan vara 
värdefullt att undersöka variabler över tid. Kvantifiering används då intresset i en 
tvärsnittsdesign ligger i att undersöka variation, varför det är nödvändigt med en metod som 
låter forskaren mäta denna variation, menar Bryman. Med en studie av tvärsnittsdesign menar 
Bryman att det går att studera förhållandet mellan variabler och upptäcka eventuella 
kopplingar mellan dem. Däremot menar hen att det blir svårare att dra några kausala slutsatser 
eftersom all data är insamlad på samma gång.  
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Deskriptiv forskning har enligt Merriam (1994) syftet att utforska och beskriva olika 
händelser. Detta blir relevant när det är svårt att manipulera någon av de variabler som 
undersöks och därför gör det omöjligt att svara på frågor om orsak och verkan. Den 
komparativa designen betyder enligt Bryman (2011) att den undersökta situationen önskas 
förstås utifrån skillnaden mellan två eller flera olika fall. Hen menar även att en kvantitativ 
studie av komparativ design innebär att de olika situationerna undersöks utifrån samma 
metod. Bryman påpekar dock att det är viktigt att vara försiktig med att dra slutsatser kring de 
eventuella skillnader som upptäcks med hjälp av en sådan här design, då det inte 
nödvändigtvis beror på fallens olika egenskaper.  

4.1.2 Val av forskningsmetod 
Studien har utformats som en enkätstudie i form av en webbenkät, vilket innebär att 
respondenterna får en länk till en internetsida där enkäten besvaras. Bryman (2011) menar att 
fördelarna med en webbenkät är många, bland annat så finns det möjligheter att ladda ner 
respondenternas svar direkt till en databas för analys samt att tekniken möjliggör för en lättare 
hantering av frågor med eventuella filterfrågor. Denna fördel bekräftas av Trost och Hultåker 
(2016) som nämner att denna typ av frågor gör det möjligt att utforma enkäten så att tidigare 
svar bestämmer vilka frågor som kommer härnäst. Ytterligare en fördel som nämns av Trost 
och Hultåker är att det genom en webbenkät går att använda funktioner som granskar att alla 
frågor är besvarade innan svaren skickas in. De nämner att detta dock kan bidraga till bortfall 
ifall vissa respondenter inte vill eller har möjlighet att svara på någon av frågorna. Vidare 
menar författarna att vissa nackdelar finns med att skicka ut webbenkäter via e-post. Precis 
som med postenkäter är det viktigt att vara noggrann och tydlig, något som enligt författarna 
är viktigt att komma ihåg då programmen för att utforma enkäterna numera är väldigt lätta att 
hantera. Därför är det vanligt att slarviga, ogenomtänkta enkäter skickas ut. Ytterligare 
nackdelar som nämns är att urvalet inte alltid blir så riktat som vid postenkäter, samt att det är 
vanligt att ha mer än en e-postadress vilket medför svårigheter för forskaren att säkra att ingen 
svarat mer än en gång. Något som författarna påpekar är viktigt att tänka på vid utskick av 
webbenkäter via e-post är att inte göra massutskick där mottagarna ser vilka andra som får 
enkäten skickad till sig och därmed hotar undersökningens anonymitet. Ytterligare faktorer 
som Trost och Hultåker menar är viktiga att tänka på vid webbenkäter är hur de formas rent 
visuellt, bland annat så att fönstret ryms i bildskärmen och att alla svarsalternativ får plats i 
samma fönster som frågan. De menar vidare att bortfallet ofta är större vid enkäter som 
skickas ut med hjälp av e-post, då de lättare fastnar i spamfilter eller glöms bort bland all 
annan e-post som finns i inkorgen. 
 
I föreliggande studie är det önskvärt med en hög svarsfrekvens, vilket även det gynnas av 
denna typ av undersökning då det är relativt enkelt att per e-post skicka ut enkäten. Tanken är 
även att nå ut till pianolärare genom att göra enkäten tillgänglig i olika Facebookgrupper där 
pianolärare kan finnas representerade. Förhoppningsvis svarar då tillräckligt många på 
enkäten så att lärare med olika genrebakgrund och olika sociala organiseringsformer finns 
representerade.  

4.1.3 Val av analysmetod 
Den insamlade data från webenkäterna kommer att analyseras i programmet IBM SPSS. 
Datan vid webbenkäter registreras när respondenterna svarar på frågorna, vilket skiljer sig 
från en postenkät där forskaren själv måste registrera svaren. Ejlertsson (2005) och Bryman 
(2011) menar att det är viktigt att innan enkätutformningen vara klar över hur analysen 
kommer gå till, därför att frågorna då kan utformas därefter. Bryman beskriver fyra olika 
variabelgrupper som ofta blir aktuella vid analys av en enkätstudie. Dessa utgörs av 
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kategorierna dikotoma variabler, nominalvariabler, kvot-/intervallvariabler och 
ordinalvariabler. Dikotoma variabler fås enligt Bryman genom frågor där svaren endast har 
två alternativ, exempelvis ja- och nejfrågor, medan nominalvariabler innebär att datan från de 
olika svarsalternativen inte kan rangordnas. Ordinalvariabler kan dock enligt Bryman 
rangordnas, men förhållandet dem emellan är inte likadant. Dessa fås exempelvis genom 
frågor där svarsalternativen är ”varje dag”, ”ofta” och ”sällan”. Den enda variabelkategorin 
där datan kan rangordnas skalenligt är kvot-/intervallvariabler, vilka enligt Bryman fås genom 
frågor om exempelvis ålder.  
 
Bryman (2011) beskriver tre olika analysmetoder som kan användas beroende på vilken typ 
av data som ska analyseras. De olika analysmetoder hen nämner är univariat, bivariat och 
multivariat analys. Univariat analys används när en variabel i taget analyseras. Detta 
exemplifieras med frågor med flera svarsalternativ, där det går att analysera hur många 
respondenter som har svarat respektive alternativ samt hur många procent varje 
svarsalternativ får. Bivariat analys används enligt Bryman när två variabler ska analyseras 
samtidigt. Detta görs för att visa förhållandet variablerna emellan, vilket kan exemplifieras 
med variablerna kön och ett visst beteende. Bryman betonar vikten av att inte dra slutsatser 
om orsak och verkan i samband med en bivariat analys, då analysen inte talar om vilken 
variabel som påverkar den andra. Det är därför viktigt att acceptera att de samband som 
eventuellt hittas inte utgör kausalitet utan just samband. Multivariat analys beskrivs av 
Bryman som den analysmetod som används när tre eller fler variabler ska analyseras på 
samma gång, vilket endast uppstår i tre olika situationer där samband har upptäckts mellan två 
variabler. Den ena situationen uppstår när en mellanliggande variabel tros vara anledningen 
tillsambandet mellan två variabler, med andra ord när sambandet är indirekt. En annan 
situation som Bryman beskriver utgörs av ett så kallat falskt samband mellan två variabler, det 
vill säga när det är en tredje variabel, relaterad till de båda andra, som egentligen orsakar 
sambandet. Den tredje situationen som Bryman beskriver är en tredje variabel som har 
betydelse för sambandet. Detta exemplifierar hen med ett samband mellan ålder och aktivitet, 
som sedan analyseras även utifrån könstillhörighet för att undersöka möjligheterna att även 
denna variabel påverkar aktivitetsvariabeln. I föreliggande studie analyseras insamlad data 
med hjälp av univariat analys när det gäller frågor om respondenternas bakgrund, nuvarande 
undervisningsförutsättningar, användning av föreslagna arbetssätt med mera. Den univariata 
analysen ger därför en överblick i vilka genrer och sociala organiseringsformer som finns 
representerade samt i vilken utsträckning föreslagna arbetssätt används. Bivariat analys 
används för att se ifall det finns något samband mellan hur respondenter med en viss genre 
eller social organiseringform arbetar med de föreslagna arbetssätten. 

4.2 Design av studien 
Detta avsnitt behandlar valet av informanter, genomförandet av studien samt dess reliabilitet 
och validitet.  

4.2.1 Urval av respondenter 
För att nå ut till så många respondenter som möjligt användes både e-post och Facebook. I 
båda fall fick respondenterna en länk för att komma till enkäten, som förutom själva frågorna 
även innehöll en introduktionstext. Med denna text förklarades bland annat syftet med 
enkäten samt vissa förtydliganden för att frågorna i så hög grad som möjligt skulle bli 
förstådda på det sätt som avsetts. Användandet av Facebook skedde genom att länken till 
enkäten samt en liten text för att fånga respondenternas intresse, lades ut i olika grupper där 
pianolärare kan finnas representerade. Valet att använda Facebook gjordes då det ansågs vara 
ett bra sätt att nå ut till så många som möjligt. De respondenter som kontaktades via e-post var 



20 
 

cirka 40 stycken, varav några jag sedan tidigare hade tillgång till och resten hade hittats på 
internet. 

4.2.2 Enkätutformning 
Enkäten inleds med en introduktionstext som definierar vad som avses med puls, takt och 
rytm, samt klargör att alla frågor syftar till pianoundervisning (se bilaga 1). Enkätens första 
12-15 frågor är fördelade på två sidor och handlar om respondenternas bakgrund och 
nuvarande undervisningssituation. Dessa har alla som syfte att synliggöra eventuella samband 
mellan olika bakgrundsfaktorer och arbetet med puls, takt och rytm. Tre filterfrågor finns med 
bland dessa, frågorna 6, 11 och 14, som gör att ett visst svar följs av ytterligare en fråga som 
inte är synlig vid det andra svaret. Följande tre sidor ägnas åt puls, takt respektive rytm och 
har fem frågor vardera. Slutligen finns på sida sex två avslutande frågor.  
 
Frågorna är utformade på samma sätt för puls, takt och rytm vilket möjliggör att se hur de 
olika aspekterna prioriteras av pianolärare. I frågorna 19, 24 och 29 ombeds respondenterna 
svara på i vilken utsträckning de använder sig av föreslagna arbetssätt. Dessa tre frågor följs 
alla av en valfri möjlighet för respondenterna att ange övriga arbetssätt de använder sig av för 
att arbeta med puls, takt och rytm. Inför utformningen av frågorna 19, 24 och 29 gjordes en 
sammanfattning av de metoder som diskuterats i kapitel 2. Sammanfattningen inkluderar 
följande metoder: 
 
Puls: 

• Låta eleverna gå till musik eller använda andra grovmotoriska rörelser (Dalcroze, 
1920; Nivbrant-Wedin, 2011; Schleuter, 1997) 

• Låta elever känna pulsslagen på kroppen, exempelvis genom att klappa den lätt på 
deras rygg (Nivbrant-Wedin, 2011; Milford, 2002) 

• Ha specifika rörelser för att markera temposlag (Schleuter, 1997; Gordon, 1971) 
• Ha specifika ord för att verbalisera temposlag (Schleuter, 1997; Gordon, 1971) 
• Dirigera (Milford, 2002) 
• Ha musiklyssning (Johnson, 2018) 

 
Takt: 

• Ha specifika rörelser för att markera taktslag (Schleuter, 1997; Gordon, 1971; Dalby, 
2005; Johnsons, 2018) 

• Ha specifika ord för att verbalisera taktslag (Schleuter, 1997; Gordon, 1971) 
• Räkna taktslag på siffror (Schleuter, 1997; Gordon, 1971; Gieseking & Leimer, 1972; 

Johnson, 2018; Mishra, 2016) 
• Sjunga låtar/stycken (Johnson, 2018) 
• Upprepning och skapande av musikaliskt minne (Creel, 2012) 

 
Rytm: 

• Ha specifika rörelser för att utföra rytmer (Schleuter, 1997; Gordon, 1971 Dalcroze, 
1920; Öztürk, 2010; Mishra, 2016) 

• Ha specifika ord för att verbalisera rytmer (Schleuter, 1997; Gordon, 1971) 
• Rytmkort (Schleuter, 1997; Johnson, 2018) 
• Rytmdiktat (Johnson, 2018) 
• Sjunga låtar/stycken (Johnson, 2018) 
• Urskilja musikaliskt skelett och spela exempelvis takternas första slag (Johnson, 2018) 
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Många frågor gjordes obligatoriska, med anledning av att det är frågor som är direkt kopplade 
till social organiseringsform, genre eller respondenternas arbete med puls, takt och rytm, och 
därmed utgör förutsättningar för att arbetets syfte ska gå att besvara. Trost och Hultåker 
(2016) varnar för att göra frågor obligatoriska då det finns en risk att respondenterna väljer att 
avbryta enkäten om det inte går att hoppa över frågor. Detta har tagits i hänsyn genom att på 
vissa obligatoriska frågor, där det ansetts finnas behov, inkludera ett ”Vet ej”-alternativ eller 
möjlighet för respondenten att skriva ett eget svar.  
 

4.2.3 Pilotstudie 
En pilotstudie gjordes, där enkäten gjordes tillgänglig i en Facebook-grupp bestående av 19 
musiklärarstudenter, där alla som hade undervisning i piano (oavsett huvudinstrument) 
ombads besvara enkäten två gånger med två dagars mellanrum. Detta för att göra ett så kallat 
test-retest. Trots att många av medlemmarna i gruppen undervisar i piano så fick pilotstudien 
endast två respondenter, vilket är ett väldigt litet underlag för att kunna avgöra om frågorna 
tolkas på det sätt som avses. Dock blev det med hjälp av dessa tydligt att ett av de efterfrågade 
arbetssätten i fråga 29 behövde förtydligas. Denna fråga utvecklades därför från Låta eleverna 
urskilja det musikaliska skelettet före vidare rytmiskt arbete, till Låta eleverna urskilja det 
musikaliska skelettet före vidare rytmiskt arbete, genom att exempelvis endast spela tonerna 
på takternas första slag. Ytterligare något som ändrades efter pilotstudien var att frågorna 17, 
18, 22, 23, 27 och 28 togs bort. Detta var frågor som fanns under avsnitten om puls, takt 
respektive rytm och som var formulerade Ungefär hur stor del av nybörjarundervisningen 
ägnas åt puls/takt/rytm? Ange i procent. samt Ungefär hur stor del av 
fortsättningsundervisningen ägnas åt puls/takt/rytm? Ange i procent. Dessa ändrades inte 
utifrån pilotstudien utan utifrån råd av min handledare, eftersom fråga 31, Vad ägnar du enligt 
din egen mening mest undervisningstid åt?, har samma syfte men är utformad på ett sätt som 
är lättare att förstå. Ytterligare en förändring som gjordes var att fråga 32, Upplever du puls, 
takt eller rytm som bristfälliga kompetenser bland dina elever? Det går att markera flera 
svar, flyttades till den del av enkäten som behandlar respondenternas bakgrundsinformation. 
Detta för att frågan inte skulle påverkas av fråga 31, som är liknande men ändå frågar efter 
andra saker. Enkätens utseende efter dessa förändringar går att se i bilaga 2. 
 
Första dagen som den riktiga enkäten var tillgänglig mottogs även feedback på 
inledningstexten, som innebar att de notexempel som finns där inte korrekt representerar puls 
och takt. Därför stängdes enkäten ned tillfälligt medan förtydliganden i inledningstexten 
gjordes. Vid samma tillfälle gjordes även ett förtydligande av ett av de efterfrågade 
arbetssätten i fråga 21, som ändrades från Låta eleverna sjunga de låtar/stycken de arbetar 
med till Låta eleverna sjunga de låtar/stycken de arbetar med, med fokus på taktspecifika 
egenskaper. Detta eftersom samma arbetssätt efterfrågas även i fråga 24 men då med fokus på 
rytm. Genom detta förtydligande är förhoppningen att det ska vara tydligt för respondenterna 
att det som efterfrågas i fråga 21 och fråga 24 skiljer sig, eftersom arbetssätten har fokus på 
olika musikaliska aspekter. Innan dessa ändringar gjordes hade 19 respondenter svarat. För att 
se den slutliga versionen av enkäten, se bilaga 3. 

4.2.4 Bearbetning och analys 
Analysen av de insamlade enkäterna har gjorts med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS.  
Allra först gjordes analyser på enkätens bakgrundsfrågor för att se hur många respondenter 
som fanns representerade från olika genrer, utbildningar, åldrar och så vidare. Detta för att få 
en inblick i vilka respondenterna är, men även då vissa av dessa faktorer senare skulle 
jämföras med varandra. Dessa analyser presenteras med hjälp av grafer och tabeller. Det 
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andra steget av bearbetningen innebar att analysera de frågor som rör puls, takt och rytm. Dels 
analyserades gemensamma faktorer som hur viktigt respondenterna tycker det är att arbeta 
med de olika aspekterna, dels respondenternas svar på i vilken utsträckning de arbetar med 
föreslagna arbetssätt. Detta steg användes för att besvara den första forskningsfrågan 
angående hur pianolärare i Sverige arbetar med puls, takt och rytm. Det tredje och sista steget 
innebar att undersöka eventuella korrelationer mellan respondenternas huvudsakliga genre 
och hur de arbetar med puls, takt och rytm, samt mellan deras sociala organiseringsform och 
dessa aspekter. Detta för att besvara de två forskningsfrågor som söker svara på ifall sådana 
samband finns. För att göra detta var det först nödvändigt att addera svaren på enkätfrågorna 
18, 21 och 24. Eftersom dessa frågor besvarades i form av I mycket låg utsträckning, I låg 
utsträckning, I viss utsträckning, I hög utsträckning och I mycket hög utsträckning, innebär 
värdet efter additionen att momentet arbetas med i högre utsträckning för högre värden. 
Denna addition skapade en ny variabel, som sedan användes för att, med hjälp av SPSS 
ANOVA-verktyg, jämföra värdena mellan olika sociala organiseringsformer och genrer. Det 
genomfördes även ett Mann-Whitney U-test, också i SPSS. Dock framkom liknande resultat, 
varför de som redovisas i resultatet är från ANOVA-testet. 

4.2.5 Etiska överväganden 
Gideon (2012) beskriver vikten av att respondenterna i en survey-undersökning är införstådda 
i att deltagandet är frivilligt samt att det utan konsekvenser går att avbryta deltagandet. Då 
enkäten i föreliggande studie skickats ut med en inledningstext (se bilaga 2 och 3), som 
förklarar att deltagandet är valfritt samt att en inskickad enkät tolkas som ett godkännande av 
deltagandet, anses detta etiska övervägande vara tillgodosett. Dock är det omöjligt att i en 
sådan här studie avbryta deltagandet när en enkät väl är besvarad och inskickad, eftersom det 
inte är möjligt att veta vilken enkät det är som ska plockas bort. Vidare beskriver Gideon att 
det är viktigt att förklara vilka kostnader det innebär för respondenterna att deltaga, vilket 
oftast handlar om tid snarare än materiella kostnader. Därför bör det specificeras vilken 
tidsåtgång som besvarandet av enkäten beräknas ta. Respondenternas enkätsvar kommer att 
behandlas avidentifierat, vilket även detta har tydliggjorts i enkätens inledningstext. I enkäten 
efterfrågas inte heller personliga uppgifter, vilket gör det omöjligt att veta vem som har 
svarat. 

4.2.6 Validitet och reliabilitet 
Ejlertsson (2005) beskriver validitet som ett mått på att rätt saker mäts. Den mätning som en 
enkät ger har därför hög validitet när enkätfrågorna är utformade på ett sådant sätt att de inte 
kan misstolkas utan ger svar som mäter det som är ämnat att mätas. Författaren påpekar även 
att det inte är frågorna i sig utan frågornas syfte som avgör ifall de är relevanta för studien och 
därmed har hög validitet. Ejlertsson beskriver tre olika kategorier av validitet som utgörs av 
begreppsvaliditet, kriterievaliditet och innehållsvaliditet. Hög begreppsvaliditet menar 
författaren innebär att frågorna är väl förankrade i den områdesöversikt som gjorts i studien. 
Då enkäten i föreliggande studie har delats in i samma tre huvudteman, nämligen puls, takt 
och rytm, som områdesorienteringen samt utgått från en sammanfattning av denna, kan det 
anses att detta kriterium är uppnått.  
 
Kriterievaliditet innebär enligt Ejlertsson (2005) att de svar som fås av enkätfrågorna 
representerar ett riktigt mått på ett kriterium som på annat sätt går att mäta. Denna kategori är 
inte aktuell i föreliggande studie, då det inte finns möjlighet att göra observationer för i vilken 
utsträckning respondenterna undervisar på det sätt som enkätsvaren antyder. Det finns inte 
heller någon motsvarande studie med en jämförbar mätning att använda som kriterium. Hög 
innehållsvaliditet menar Ejlertsson betyder att frågornas innehåll representerar en riktig bild 
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av det vi ska mäta. Frågorna 18, 21 och 24 (se bilaga 3) handlar om i vilken utsträckning 
respondenterna arbetar med puls, takt respektive rytm utifrån föreslagna arbetssätt. Dessa tre 
frågor följs även av varsin fråga där respondenterna kan skriva in övriga arbetssätt de 
använder men som inte fanns med bland förslagen.  
 
Validiteten kan i föreliggande studie påverkas av att enkäten är publik och bland annat läggs 
ut i vissa Facebook-grupper. Detta bekräftas av Ejlertsson (2005) som menar att något som 
påverkar resultatets riktighet är bland annat att rätt personer har valts ut att svara på enkäten. 
Det finns ingen möjlighet att kontrollera att alla respondenter faktiskt är pianolärare, även om 
det tydliggjorts att det endast är pianolärare som efterfrågas. Det har även klargjorts i 
inledningstexten till enkäten att om respondenterna undervisar i fler instrument så är det 
endast pianoundervisningen som avses i enkätfrågorna. På samma sätt är det också svårt att 
vara säker på att ingen har svarat fler än en gång. Trost och Hultåker (2016) menar att det 
finns en risk att respondenter inte bryr sig om att ta ställning till frågorna ifall de alltid 
inkluderar ett svarsalternativ i stil med ”vet inte”, men föreslår att ett sådant alternativ kan 
finnas med på de frågor där det är motiverat. Detta alternativ eller möjligheten att ange ett 
eget svar finns därför med på vissa av de frågor som har gjorts obligatoriska i enkäten. 
 
Trost och Hultåker (2016) beskriver reliabilitet som ett mått på studiens stabilitet, vilket bland 
annat innebär att en enkät utskickad vid olika tillfällen ska ge samma resultat. För att 
avstämma att en enkät håller hög reliabilitet menar Ejlertsson (2005) att den så kallade test-
retestmetoden kan användas. Denna går ut på att enkäten skickas till samma respondenter vid 
två tillfällen som ligger ganska nära i tid. På det viset går det att se ifall svaren är likartade 
eller skiljer sig mycket mellan de olika omgångerna. Om svaren på vissa frågor skiljer sig 
mycket vid andra omgången kan denna fråga enligt Ejlertsson plockas bort vid 
resultatanalysen för att höja enkätens reliabilitet. Då enkäten i föreliggande studie är av publik 
art, det vill säga då den publiceras i Facebook-grupper samt skickas ut via mail, vore det svårt 
att använda test-retestmetoden då det inte skulle gå att säkerställa att samma individer svarar 
två gånger. Därför har metoden istället använts i form av en pilotstudie, där en mindre grupp 
studenter fått svara på studien två gånger. På grund av den tid som fanns till förfogande för 
studien behövdes dessa göras med relativt kort tidsintervall, vilket enligt Ejlertsson kan ge en 
falskt hög reliabilitet om respondenterna svarar utifrån minnet av hur de först svarade. 
Samtidigt påpekar Ejlertsson att det inte heller får gå för lång tid mellan tillfällena då 
efterfrågade faktorer kan ha ändrats vilket i sin tur påverkar reliabiliteten. Efter pilotstudien 
gjordes en matematisk beräkning för att se i hur stor utsträckning respondenterna svarade 
samma båda gånger. Då antalet respondenter i pilotstudien endast var två stycken, gick det 
baserat på ålder och kön att se vilket svar som hörde till samma respondent i test- och retest-
pilotstudien. Utifrån denna kunskap har det beräknats att den ena respondenten svarade 
samma på 83,3% av frågorna och den andra på 87,5 %. Totalt ger detta att 85 % av frågorna 
besvarades samma andra som första gången.  
 
Trost och Hultåker (2016) menar även att enkätspråket påverkar reliabiliteten då ett 
svårbegripligt språk gör så att frågan kanske inte uppfattas på det sätt som är tänkt. För att 
säkra att frågorna i enkäten tillhörande föreliggande studie inte uppfattas felaktigt, har en 
introduktionstext bifogats med notexempel som förklarar vad som i studien avses med 
begreppen puls, takt och rytm. Då respondenterna utgörs av pianolärare anses att notskrift är 
ett relevant sätt att exemplifiera. Ändringar på inledningstexten gjordes efter en synpunkt på 
denna. Eftersom dessa ändringar endast innebar förtydligande av den inledande texten och 
ingen förändring av själva studien, anses inte de ändringarna vara av betydelse inför studiens 
resultat. Enkätsvaren behandlades som en gemensam grupp oavsett om de hade inkommit före 
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eller efter ändringen och på grund av den låga svarsfrekvensen är det troligt att resultatet hade 
blivit mindre pålitligt vid en uppdelning utifrån detta. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som gjorts av de insamlade enkätsvaren.  
I underrubriken Respondenter redogörs bakgrundsfaktorer för vilka det är som har svarat på 
enkäten. De tre underrubrikerna Puls, Takt och Rytm behandlar de resultat som analyserna av 
enkätsvaren har gett inom dessa områden, medan Social organiseringsform och Genre 
presenterar analyserna av de samband som söks. 

5.1 Respondenter  
Enkäten besvarades av 30 personer. De svarande bestod till 66,7% av kvinnor och 33,3% av 
män. De representerade genrerna bestod av klassisk musik, rytmisk och improviserad musik 
samt annan. Som kan uttydas av Figur 1 var det endast en respondent som angett ”annan” på 
frågan om huvudsaklig genre under utbildningen, vilket specificerades som en blandning av 
flera genrer.  
 

Alla respondenter hade utbildning, där en majoritet utgjordes av musiklärarutbildning och 
nästan en tredjedel hade både musiklärar- och musikerutbildning. Tre respondenter har angivit 
svaret ”Annat”, vilket framgår av Figur 2. Analysen av specifikationerna av deras 
utbildningar visar att även dessa har musiker- eller musiklärarkompetens. 

Figur 1: Figuren visar de representerade genrerna. 

Figur 2: Figuren visar respondenternas 
utbildning. 
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Figur 3 visar respondenternas åldrar. Dessa varierade från 25 till 74 år, varav allra flest 
respondenter var inom åldersspannet 40-56 år. Även den tid som respondenterna arbetat som 
pianolärare visar en stor spridning där majoriteten har varit verksamma 10-27 år. Figur 4 visar 
hur länge respondenterna varit verksamma. 
 

 
 
Nästan hälften, 14 respondenter, undervisar i fler instrument än piano. Av dessa har 10 
respondenter angett att piano anses vara deras huvudinstrument (se Figur 5). Analysen av 
dessa två frågor tillsammans antyder att majoriteten av de svarande har piano som 
huvudinstrument. 
 
 

Figur 4: Figuren visar antal verksamma år. Figur 3:Figuren visar respondenternas åldrar. 

Figur 5: Diagrammet visar antal respondenter som har piano som 
huvudinstrument. 
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Utav de 30 respondenterna angav 18 stycken att de huvudsakligen arbetar i musik- eller 
kulturskola, se Figur 6. De skolformer som fanns representerade utöver de föreslagna var 
studieförbund, förening, grundskola och gymnasium. 

Vad gäller den sociala organiseringsformen, var det endast en respondent som hade grupp 
som huvudsaklig form, vilket syns i Figur 7. Tre respondenter angav att deras pianoelever 
huvudsakligen får lektioner både individuellt och i grupp, medan de resterande 26 
respondenterna huvudsakligen arbetar med individuella lektioner. 

 
Nästan hälften av alla respondenter, 13 stycken, anger att de inte har en egen 
undervisningslokal. Av de resterande 17 respondenterna anger 13 att undervisningen sker i 
hög eller mycket hög utsträckning i den egna lokalen, se Tabell 1.  
 
 
 
 
 

Figur 6: Diagrammet visar de skolformer som 
respondenterna var verksamma i. 

Figur 7: Cirkeldiagrammet visar fördelningen av den sociala 
organiseringsform som respondenterna har i sin undervisning. 
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Tabell 1: Tabellen visar i vilken utsträckning undervisningen sker i lärarnas egna lokaler. 

I vilken utsträckning sker pianoundervisningen i din egen lokal? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid I låg utsträckning 2 6,7 11,8 11,8 

I viss utsträckning 2 6,7 11,8 23,5 

I hög utsträckning 4 13,3 23,5 47,1 

I mycket hög utsträckning 9 30,0 52,9 100,0 

Total 17 56,7 100,0  
Missing (Har ingen egen lokal) 13 43,3   
Total 30 100,0   

 
Strax över hälften av respondenterna, 16 stycken, angav att de har de verktyg och resurser 
som krävs för att arbeta med puls, takt och rytm i sin undervisning. De resterande angav att de 
inte har eller att de delvis har de resurser som krävs. De resurser som saknades finns 
representerade i Figur 8. Två respondenter har angett alternativet annat. Deras specifikationer 
angav kommentarer till frågan snarare än exempel på resurser de saknade, varför det 
alternativet inte är med i Figur 8. 
 

5.2 Puls, takt och rytm 
I detta avsnitt redogörs för respondenternas svar angående puls, takt och rytm. Avsnitt 5.2.1 
behandlar de enkätfrågor som handlade om alla tre musikaliska aspekter tillsammans, medan 
5.2.2, 5.2.3 och 5.2.4 behandlar dem var för sig. 

5.2.1 Resultat för puls, takt och rytm tillsammans 
Den musikaliska aspekt som respondenterna själva anser att de ägnar mest tid åt är rytm. 
Många har även svarat att de inte vet vad mest tid ägnas åt, medan takt är den aspekt som 
minst antal respondenter anser att de lägger ner mest tid på, se Figur 9. 

Figur 8: Diagrammet visar de resurser som respondenterna 
angett att de saknar. Det var möjligt att välja flera alternativ. 
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Frågan om hur viktigt respondenterna anser att det är att arbeta med de olika aspekterna visas 
i Figur 10. Alla tre aspekter har till största delen fått svaren viktigt eller mycket viktigt. Det bör 
dock observeras att staplarna i de olika graferna inte följer samma skala. 

Figur 11 visar fördelningen av vart elevernas fokus ligger när de spelar, utifrån en analys av 
respondenternas svar på frågan I hur stor utsträckning upplever du att dina elever fokuserar 
på följande aspekter när de spelar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Diagrammen visar hur viktigt respondenterna tycker det är att arbeta med puls, takt och rytm. 

Figur 9: Figuren visar respondenternas svar på frågan Vad ägnar 
du enligt din egen mening mest undervisningstid åt? 

Figur 9: Figuren visar fördelningen av elevernas fokus när de 
spelar. 
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Utav respondenterna angav 60 % att det finns bristfälliga kompetenser bland deras elever 
angående puls, takt och rytm. Fördelningen av vilka kompetenser som anses bristfälliga syns i 
Figur 12. Detta innebär att av det totala antalet respondenter har 18 % angivit puls, 5 % 
angivit takt och 18 % angivit rytm som bristfälliga kompetenser, medan nästan 16 % anser att 
alla tre aspekter är bristfälliga hos eleverna. 

5.2.2 Metoder för att arbeta med puls 
Respondenterna blev tillfrågade i vilken utsträckning de arbetar med puls utifrån olika 
arbetssätt, vilket redovisas i Tabell 2. Som går att uttyda av de totala summorna för i vilken 
utsträckning respondenterna arbetar utifrån de olika arbetssätten, är det fler som angett 
alternativen som pekar på låg utsträckning än hög. 
 

 
 
Figur 13 visar att respondenterna i genomsnitt arbetar mest med att visualisera pulsslagen för 
sina elever. För de flesta av de föreslagna arbetssätten ligger medelvärdet mellan 2 och 3, 
vilka står för I låg utsträckning samt I viss utsträckning. 
 
 
 

I mycket låg 
utsträckning

I låg 
utsträckning

I viss 
utsträckning

I hög 
utsträckning

I mycket hög 
utsträckning

Count Count Count Count Count
Låta eleverna använda 
grovmotoriska rörelser, som 
exempelvis att gå, till musik

9 7 9 5 0

Låta eleverna känna pulsslagen på 
kroppen, exempelvis genom att 
klappa den lätt på deras rygg

9 5 8 6 2

Låta eleverna verbalisera pulsslag 
med specifika ord

10 3 7 6 4

Dirigera eller på annat sätt göra 
pulsslagen synliga för eleverna

5 2 11 4 8

Ha musiklyssning med eleverna 6 7 5 9 3
Låta eleverna spela till metronom 8 7 9 4 2

Total 47 31 49 34 19

Tabell 2: Sammanställning av respondenternas svar på frågan Ange i vilken utsträckning du 
arbetar med puls utifrån följande arbetssätt. 

 

Figur 10: Diagrammet visar fördelningen av vilka kompetenser 
som av respondenterna anses bristfälliga hos deras pianoelever. 
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För att se i vilken utsträckning respondenterna arbetade med de föreslagna arbetssätten 
överlag gjordes även en analys av de totala värdena, vilket redovisas i Figur 14. 
 

 
Det gjordes även en analys av vad respondenterna angivit som övriga metoder de använder 
för att arbeta med puls. Vissa av dessa förslag har i analysen ansetts redan finnas med som 
förslag eller snarare handla om takt eller rytm. De nämns därför inte här. Bland förslagen 
fanns att sjunga, att spela tillsammans i grupp, att spela till ackompanjemang, att stampa 
takten samt att använda Music Mind Games eller ABRSM-systemet. 

5.2.3 Metoder för att arbeta med takt 
Respondenterna blev tillfrågade i vilken utsträckning de arbetar med takt utifrån olika 
arbetssätt, vilket redovisas i Tabell 3. Som går att uttyda av de totala summorna för i vilken 
utsträckning respondenterna arbetar utifrån de olika arbetssätten, är det fler som angivit I 
mycket låg utsträckning än I mycket hög utsträckning. Flest har angivit I viss utsträckning. 

Figur 12: Diagrammet visar i vilken utsträckning respondenterna 
arbetar med de föreslagna arbetssätten totalt. 

Figur 11: Diagrammet visar i vilken utsträckning respondenterna 
använder de föreslagna arbetssätten för att arbeta med puls. 1 står 
för I mycket låg utsträckning och 4 står för I hög utsträckning. 
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Figur 15 visar att respondenterna i genomsnitt arbetar ungefär lika mycket med rörelser, att 
räkna taktslag och att sjunga. Dessa tre ligger alla runt medelvärdet 3, som står för I viss 
utsträckning. 

För att se i vilken utsträckning respondenterna arbetade med de föreslagna arbetssätten 
överlag gjordes även en analys av de totala värdena, vilket redovisas i Figur 16. 
 
 
 
 
 

I mycket låg 
utsträckning

I låg 
utsträckning

I viss 
utsträckning

I hög 
utsträckning

I mycket hög 
utsträckning

Count Count Count Count Count
Ge eleverna specifika rörelser, 
exempelvis knäklapp följt av 
handklapp, för att utföra taktens olika 
slag.

7 5 7 5 6

Låta eleverna verbalisera taktslag 
med specifika ord

11 4 9 4 2

Låta eleverna räkna taktslag på siffror 
medan de spelar

5 6 6 9 4

Låta eleverna sjunga de låtar/stycken 
de arbetar med, med fokus på 
taktspecifika egenskaper

3 4 12 7 4

Total 26 19 34 25 16

Tabell 3: Sammanställning av respondenternas svar på frågan Ange i vilken utsträckning du 
arbetar med takt utifrån följande arbetssätt. 

Figur 13: Figuren visar i vilken utsträckning respondenterna 
använder de föreslagna arbetssätten för att arbeta med takt. 1 står 
för I mycket låg utsträckning och 4 står för I hög utsträckning. 
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Det gjordes även en analys av vad respondenterna angivit som övriga metoder de använder 
för att arbeta med takt. Vissa av dessa förslag har i analysen ansetts redan finnas med som 
förslag eller snarare handla om puls eller rytm, varför de inte nämns här. Några av förslagen 
som nämns här har även angivits som förslag till puls eller rytm, men vid analysen ansetts 
höra hemma under just takt. Bland de förslag som enligt analysen handlar om arbetet med takt 
fanns att eleven klappar taktslagen till lärarens spel, med betoning på betonade slag samt att 
använda bilder som visualiserar takten, som exempelvis triangel eller fyrkant. Ytterligare 
förslag var att som lärare förebilda på piano och även spela in detta så eleverna antingen har 
det på sin telefon eller i något tillgängligt forum, samt att koppla musiken till olika danser. 

5.2.4 Metoder för att arbeta med rytm 
Respondenterna blev tillfrågade i vilken utsträckning de arbetar med rytm utifrån olika 
arbetssätt, vilket redovisas i Tabell 4. Som går att uttyda av de totala summorna för i vilken 
utsträckning respondenterna arbetar utifrån de olika arbetssätten, har flest respondenter 
angivit I viss utsträckning.  

Figur 14: Figuren visar i vilken utsträckning respondenterna 
arbetar med de föreslagna arbetssätten totalt. 



34 
 

 

 
 
Figur 17 visar att respondenterna i genomsnitt arbetar mest med att visualisera pulsslagen för 
sina elever. Fyra av de föreslagna arbetssätten har i genomsnitt fått värden nära 3, vilket 
motsvarar I viss utsträckning.  
 

 

Figur 15: Diagrammet visar i vilken utsträckning respondenterna använder de 
föreslagna arbetssätten för att arbeta med rytm. 1 står för I mycket låg 
utsträckning och 4 står för I hög utsträckning. 

I mycket låg 
utsträckning

I låg 
utsträckning

I viss 
utsträckning

I hög 
utsträckning

I mycket hög 
utsträckning

Count Count Count Count Count
Låta eleverna använda 
specifika rörelser, 
exempelvis handklapp, för 
att utföra olika rytmmönster

3 4 10 7 6

Låta eleverna verbalisera 
rytmmönster med specifika 
ord

5 4 7 10 4

Låta eleverna lära sig utföra 
rytmer på gehör innan 
notbilden introduceras

2 1 10 11 6

Arbeta med flashcards eller 
liknande hjälpmedel för att 
arbeta med rytmers 
notering.

13 5 6 3 3

Låta eleverna sjunga de 
låtar/stycken de arbetar 
med

0 3 14 8 5

Låta eleverna urskilja det 
musikaliska skelettet före 
vidare rytmiskt arbete, 
genom att exempelvis 
endast spela tonerna på 
takternas första slag.

8 8 7 6 1

Total 31 25 54 45 25

Tabell 4: Sammanställning av respondenternas svar på frågan Ange i 
vilken utsträckning du arbetar med rytm utifrån följande arbetssätt. 
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För att se i vilken utsträckning respondenterna arbetade med de föreslagna arbetssätten 
överlag gjordes även en analys av de totala värdena, vilket redovisas i Figur 18. 
 

Det gjordes även en analys av vad respondenterna angivit som övriga metoder de använder 
för att arbeta med rytm. Vissa av dessa förslag har i analysen ansetts redan finnas med som 
förslag och nämns därför inte här. Några av förslagen som nämns här har även angivits som 
förslag till puls eller takt, men vid analysen ansetts höra hemma under just rytm. Bland dessa 
förslag fanns att underdela rytmer, att visualisera förhållandet mellan tidsvärden med 
exempelvis legobitar samt att hitta vart pulsslagen infaller sig i takten. 

5.3 Social organiseringsform 
Endast en respondent har angivit pianolektioner i grupp som den huvudsakliga 
undervisningsformen, medan tre respondenter har angivit att deras elever får lektioner både 
individuellt och i grupp. Övriga 26 respondenter arbetar huvudsakligen med individuella 
lektioner. För att möjliggöra en analys av samband mellan social organiseringsform och 
arbetet med puls, takt och rytm har svarsalternativen Pianolektioner i grupp samt Mina elever 
får både individuella lektioner och grupplektioner slagits ihop och behandlats som ett enda 
alternativ.  
 
För att få fram ett värde som representerar i vilken utsträckning respondenterna arbetar med 
alla föreslagna arbetssätt tillsammans så har svaren för enkätfrågorna 18, 21 och 24 (se bilaga 
3) adderats. Detta gav en ny variabel, vilken användes för att jämföra värdena mellan olika 
sociala organiseringsformer och genrer. Resultaten följer i nedanstående tabeller. Ju högre 
värde, i desto högre utsträckning arbetar respondenterna med de föreslagna arbetssätten. 
Tabell 5 visar hur arbetet utifrån dessa metoder används för respondenter med individuell 
undervisning samt grupp- och individuell undervisning tillsammans. Medelvärdet, mean, visar 
att respondenter med individuell undervisning i genomsnitt arbetar mer enligt de föreslagna 
arbetssätten än respondenter med både individuell undervisning och gruppundervisning. 
Minimivärdet visar att det minsta angivna värdet inte skiljer sig nämnvärt mellan grupperna, 
medan maximumvärdet skiljer sig mer. De tester som redovisas är ANOVA-tester. Dock har 
resultaten även analyserats med hjälp av Mann-Whitney U-testet med liknande resultat. 
 
 

Figur 16: Figuren visar i vilken utsträckning respondenterna 
arbetar med de föreslagna arbetssätten totalt. 
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I Tabell 6 går att utläsa att signifikansvärdet är 0.14. Då detta är större än det vedertagna 
värdet av 0.05, betyder det att det inte finns någon statistisk signifikans mellan social 
organiseringsform och arbetet med puls, takt och rytm utifrån de föreslagna arbetssätten 
sammantaget. 

 
Tabell 7 visar i vilken utsträckning respondenterna anger att de arbetar med de föreslagna 
arbetssätten för puls, takt och rytm var för sig. I kolumnerna för minimum- och 
maximumvärde går att uttyda att det finns respondenter som svarat I mycket låg utsträckning 
på samtliga arbetssätt för puls och takt. Ingen respondent har svarat I mycket hög utsträckning 
på samtliga frågor för någon av kategorierna. Det går också att med hjälp av medelvärdet 
utläsa att de arbetssätt som det i genomsnitt arbetas mest med är, för båda sociala 
organiseringsformer, de under kategorin rytm. 

 

Tabell 6: Resultatet av One-Way ANOVA-testet för puls, takt och rytm sammantaget. 

Tabell 7: Tabellen visar i vilken utsträckning lärare med individuell undervisning och lärare med både individuell och 
gruppundervisning arbetar med de föreslagna arbetssätten för puls, takt och rytm separat. Minsta möjliga värde är 6 och 
största är 30. 

Tabell 5: Sammanställning av i vilken utsträckning de föreslagna arbetssätten för puls, takt och rytm arbetas med beroende på 
social organiseringsform. Minsta möjliga värde är 16 och största är 80. 
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Tabell 8 visar signifikansvärdena för de olika kategorierna puls, takt och rytm separat. Detta 
värde är för kategorierna takt och rytm större än 0.05, vilket innebär att det inte finns något 
statistiskt samband mellan arbetet med dessa metoder och den sociala organiseringsform 
respondenterna har på undervisningen. För kategorin puls är däremot värdet 0.02, vilket 
innebär att det kan finnas ett samband. 

5.4 Genrebakgrund 
Endast en respondent har angivit en annan genre än Klassisk musik och Rytmisk och 
improviserad musik. Denna respondent har specificerat att flera olika genrer varit 
huvudgenrer under utbildning. Detta svar analyseras därför i samma grupp som Rytmisk och 
improviserad musik, då denna genre är den mest inkluderande av de två. Tabell 9 visar i 
vilken utsträckning respondenterna angivit att de arbetar med de föreslagna arbetssätten för 
puls, takt och rytm sammantaget. Ju högre värde, i desto högre utsträckning arbetar 
respondenterna med de föreslagna arbetssätten.  

 
I Tabell 10 går att utläsa att signifikansvärdet är 0.47. Då detta är större än det vedertagna 
värdet av 0.05, betyder det att det inte finns någon statistisk signifikans mellan huvudsaklig 
genre under utbildning och arbetet med puls, takt och rytm utifrån de föreslagna arbetssätten 
sammantaget. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8: Resultatet av One-Way ANOVA-testet för puls, takt och rytm separat. 

Tabell 9: Sammanställning av i vilken utsträckning de föreslagna arbetssätten för puls, takt och rytm arbetas med beroende på 
huvudsaklig genre under utbildning. Minsta möjliga värde är 16 och största är 80. 
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Tabell 11 visar i vilken utsträckning respondenterna anger att de arbetar med de föreslagna 
arbetssätten för puls, takt och rytm var för sig. I kolumnerna för minimum- och 
maximumvärde går att uttyda att takt är den kategori där det finns respondenter med både 
klassisk genre samt rytmisk och improviserad genre som angivit I mycket låg utsträckning på 
samtliga frågor. Rytm är enligt maximumvärdet den kategori där arbetssätten används i högst 
utsträckning av enskilda respondenter. Från medelvärdet kan utläsas att rytm arbetas med i 
högst utsträckning och takt i lägst för båda genrekategorier. 

 
Tabell 12 visar signifikansvärdena för de olika kategorierna puls, takt och rytm separat. Detta 
värde är för samtliga kategorier större än 0.05, vilket innebär att det inte finns något statistiskt 
samband mellan arbetet med dessa metoder och respondenternas huvudsakliga genre under 
utbildning. 

 

Tabell 11: Tabellen visar i vilken utsträckning lärare med klassisk samt rytmisk och improviserad musik som huvudgenre 
arbetar med de föreslagna arbetssätten för puls, takt och rytm separat. Minsta möjliga värde är 6 och största är 30. 

Tabell 12: Resultatet av One-Way ANOVA-testet för puls, takt och rytm separat. 

Tabell 10: Resultatet av One-Way ANOVA-testet för puls, takt och rytm sammantaget. 
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5.4 Sammanfattning 
Detta kapitel har redogjort för bakgrunden hos de respondenter som besvarat enkäten samt 
vilka samband som har upptäckts. Respondenterna bestod till störst del av lärare som 
huvudsakligen undervisar individuellt och som hade klassisk genre som den huvudsakliga 
under sin utbildning. Majoriteten är lärare på kultur- eller musikskolor. Bland respondenterna 
upplever 60 % att det finns bristfälliga kompetenser hos eleverna vad gäller puls, takt och 
rytm. Puls och rytm upplevs lika bristfälliga och är de kategorier som det enligt 
respondenterna finns störst brister med. Nästan lika många respondenter anser att bristerna 
finns inom alla tre kategorier. Av de respondenter som inte tycker de har de resurser som 
krävs för att arbeta med dessa tre musikaliska aspekter är det främst tid som saknas. 
 
Det har också undersökts om samband finns mellan de i enkäten föreslagna arbetssätten för 
puls, takt och rytm, och social organiseringsform samt huvudsaklig genre under utbildning 
hos respondenterna. Endast ett statistiskt signifikant samband kunde utläsas, vilket var 
sambandet mellan social organiseringsform och arbetet med puls. Där har respondenter med 
individuell undervisning angett att de arbetar i högst utsträckning med de föreslagna 
arbetssätten. Resultatet visar också att de föreslagna arbetssätten för rytm överlag är de som 
arbetas med i högst utsträckning, medan de för takt arbetas med i lägst. 
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6 Diskussion  
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion där resultatet diskuteras utifrån tidigare 
presenterad litteratur. Därefter diskuteras studiens valda metod, efter vilken det förs en 
diskussion kring arbetets betydelse för yrkesområdet samt behovet av framtida forsknings- 
och utvecklingsarbeten. 

6.1 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt sätts resultatet i relation till den litteratur som presenterades i kapitel 2. Detta 
görs utifrån fem teman: Puls, takt, rytm, social organiseringsform och genre.  

6.1.1 Puls 
I föreliggande studie angav 18 % av respondenterna att de anser att puls är en bristfällig 
kompetens hos sina elever. Av de föreslagna arbetssätten för puls som efterfrågades i enkäten 
var den mest använda att dirigera eller på annat sätt göra pulsslagen synliga för eleverna, 
medan den minst använda var att använda grovmotoriska rörelser. Milford (2002) kom i sin 
undersökning fram till att dirigering som metod att visa pulsen hjälpte till att höja elevers 
internalisering av pulsen lika mycket som att få känna den taktilt eller höra pulsslagen med 
metronom. Nivbrant-Wedin (2011), Dalcroze (1920), Schleuter (1997) och Deiboldt (2010) 
menar dock att det är av stor vikt att kroppens muskler och grovmotoriska rörelser används 
för att internalisera pulsen. Även Johnson (2018) förespråkar ett förkroppsligande av puls och 
rytm som medel för att internalisera puls. Nivbrant-Wedin menar att det är lättare att få en 
jämn puls med hjälp av gången och att andra typer av pulsövningar, som exempelvis att 
stampa eller klappa pulsen, lätt kan bli ojämna. Deiboldt upptäckte även i sin studie att de 
elever som hade en positiv inställning till att arbeta med kroppsrörelser tog till sig av nya 
metoder med grovmotoriska rörelser i högre utsträckning än de med mindre positiv 
inställning. Därigenom förbättrade de mer positivt inställda eleverna sin internalisering av 
puls. Milford å andra sidan undersökte aldrig just grovmotoriska rörelser och på grund av 
detta går det inte att veta ifall det hade gett en likvärdig internalisering som vibrationsklockan 
som användes för att testa det taktila sinnet. Dock går att utläsas av föreliggande studies 
resultat att användandet av grovmotoriska rörelser används i relativt låg utsträckning trots att 
denna metod förespråkas av många. 
 
Milford (2002) anser att undervisning med fokus på puls ofta bortprioriteras i 
nybörjarundervisningen på grund av att det är så många olika musikaliska delar som eleverna 
ska lära sig i detta skede. Därför är det intressant att endast 16.67 % av respondenterna i 
föreliggande studie angivit att puls är det de ägnar mest undervisningstid åt. Dock är det inte 
specificerat för vilket undervisningsstadium detta gäller. Ändå kvarstår det faktum att 
Milfords studie visade att arbete med puls gav tydligt resultat på elevernas förmåga att läsa 
rytmer, vilket kan vara ett stöd för lärare som har svårt att motivera sig till att prioritera 
arbetet med puls i sin undervisning. 

6.1.2 Takt 
Endast cirka 5 % av respondenterna i föreliggande studie anser att takt är en bristfällig 
kompetens hos sina elever. Det är också den aspekt som respondenterna angett att de tycker är 
minst viktig och som de ägnar minst undervisningstid åt. Resultatet visar även att taktens 
egenskaper tillsammans med övrigt musikaliskt uttryck, är det som eleverna fokuserar minst 
på när de spelar. Det är intressant att respondenterna har angivit detta som den aspekt som är 
minst bristfällig, samtidigt som det är takt det läggs minst undervisningstid på, har minst 
fokus hos eleverna när de spelar och anses minst viktig av de tre olika aspekterna. Detta kan 
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tolkas som att takt är den egenskap som eleverna generellt sett har lättast för, eftersom takt 
dels knappt anses bristfälligt hos eleverna, dels ägnas minst undervisningstid åt och dels inte 
är huvudfokus hos eleverna när de spelar. Gieseking och Leimer (1972) ger exemplet att utan 
taktspecifika egenskaper under musicerande skulle en 3/4-takt och en 6/8-takt låta likadant. 
Detta visar på vikten av elever får lära sig musicera med förtrogenhet i taktarten, varför det 
vore glädjande om det stämmer att föreliggande studies resultat beror på att eleverna generellt 
har lätt för att lära sig detta. 
 
Det är även intressant att de förslag på arbetssätt som undersöktes i enkäten alla ligger runt 
medelvärdet 3, vilket innebär att de används i viss utsträckning, medan de för puls i 
genomsnitt används i lägre utsträckning än så. Detta kan innebära att respondenterna faktiskt 
arbetar mer med takt än med puls, vilket ovanstående redogörelse inte tyder på, eller att de 
arbetssätt som föreslogs i enkäten bättre stämde överens med respondenternas undervisning 
för kategorin takt än för puls. Det andra alternativet är mest troligt med tanke på 
respondenternas uppskattning om både tidsprioritering och vikt av att arbeta med takt 
respektive puls. 
 
Det arbetssätt som används i högst utsträckning, om än med ytterst liten marginal, är att låta 
eleverna sjunga de låtar/stycken de arbetar med med fokus på taktspecifika egenskaper. 
Johnsson (2018) anger att eleverna lättare utvecklar en känsla för takt om de sjunger de 
aktuella styckena med hjälp av sångtexter. Författaren anger även att en effektiv metod för att 
ta redan internaliserade kunskaper om puls och rytm till pianot, är att räkna högt. Utifrån 
resultatet av föreliggande studie är detta det arbetssätt som används i näst störst utsträckning. 
Det arbetssätt som används minst är att låta eleverna verbalisera taktslag med specifika ord. 
Dalby (2005) betonar vikten av att både använda specifika rörelsemönster och att låta 
eleverna systematisera ett ordförråd där både mikroslag, makroslag och rytmmönster har sina 
specifika ord, därför att utvecklingen av de rytmiska kunskaperna hos eleverna gynnas av 
detta. Att använda specifika rörelser för taktens olika slag är det arbetssätt som används näst 
minst. Även om alla arbetssätt som undersöktes för takt ligger på ungefär samma nivå, så 
ligger de ändå i genomsnitt runt I viss utsträckning på frågan om i hur stor utsträckning de 
används. 

6.1.3 Rytm 
Lika stor andel respondenter som angav puls som bristfällig kompetens hos eleverna anser att 
rytm är bristfälligt. Rytm kommer dock på andra plats efter att spela rätt toner vad gäller 
elevers fokus under spel, samt är det som respondenterna både ägnar mest undervisningstid åt 
och anser är viktigast av de tre aspekterna. Av de sex arbetssätt som undersöktes i enkäten har 
fyra av dem ett medelvärde runt 3, vilket innebär att de används I viss utsträckning. Det 
arbetssätt som i genomsnitt används mest är att låta eleverna lära sig utföra rytmer på gehör 
innan notbilden introduceras. Schleuter (1997) betonar vikten av att vänta med noteringen av 
rytmer tills rytmmönstret är befäst via gehör och Addo (1990) fann i sin studie ett samband 
mellan verbalisering av rytmmönster och strategier för att arbeta med rytm. Inget statistiskt 
signifikant samband kunde utläsas i föreliggande studie angående användning av 
verbalisering av rytmmönster, vilket alltså skiljer sig från Addos studie. Schleuter och 
Dalcroze (1920), betonar även vikten av att använda kroppen för att utföra olika rytmmönster 
och Mishra (2016) fann i sin metaanalys att den rytmiska notläsningen påverkas positivt med 
hjälp av bland annat rörelse. Arbetsmetoden Låta eleverna använda specifika rörelser, 
exempelvis handklapp, för att utföra olika rytmmönster ligger på en tredjeplats av vad 
respondenterna i föreliggande studie arbetar med i högst utsträckning. Dock är det 
genomsnittliga resultatet för detta arbetssätt att det arbetas med strax över I viss utsträckning.  
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6.1.4 Pianolärares arbete med puls, takt och rytm 
Nästan 16 % av respondenterna i föreliggande studie uppgav att de anser alla tre aspekterna 
puls, takt och rytm som bristfälliga hos sina elever. Av dessa tre aspekter får puls och rytm 
ungefär lika stort fokus av eleverna när de spelar, vilket endast överträffas av att spela rätt 
toner. Att fokusera på taktens egenskaper är dock det som eleverna utifrån respondenternas 
svar fokuserar minst på, tillsammans med övrigt musikaliskt uttryck. Vad gäller de olika 
arbetssätt för att arbeta med puls, takt och rytm som efterfrågades i enkäten, har 
svarsalternativet I mycket låg utsträckning valts relativt frekvent. På frågorna om puls och takt 
var detta det alternativ som fick näst flest svar, medan det för rytm kom på tredje plats. 
Alternativet I mycket hög utsträckning var det alternativ som fick minst antal svar i alla tre 
kategorier, om än på delad sistaplats för arbetssätten gällande rytm. Dessa resultat tyder på att 
de föreslagna arbetssätten som angavs i enkäten används i relativt låg utsträckning.  
 
För att besvara forskningsfråga 1, Vilka metoder använder pianolärare i Sverige när de 
arbetar med puls, takt och rytm? kan sägas att de mest frekvent använda metoder för att 
arbeta med puls, takt och rytm bestod av att dirigera eller på annat sätt göra pulsslagen synliga 
för eleverna, att låta eleverna sjunga de låtar/stycken de arbetar med, med fokus på 
taktspecifika egenskaper samt att låta eleverna lära sig utföra rytmer på gehör innan notbilden 
introduceras. Dock kan också sägas att de metoder som presenterats i föreliggande studie och 
därför utgjorde frågor i enkäten, används i relativt låg utsträckning. 

6.1.5 Social organiseringsform 
Ett samband som visade eventuell statistisk signifikans upptäcktes vid analysen av 
enkätsvaren. Det visar sig i sambandet mellan social organiseringsform och arbetet med puls. 
Respondenter vars elever huvudsakligen får individuell undervisning arbetar enligt 
föreliggande studie mer med puls utifrån föreslagna arbetssätt, än respondenter vars elever får 
både individuell undervisning och undervisning i grupp. Gordon (1971) anser att det rytmiska 
arbetet passar bäst att utföra i grupp så att eleverna med hjälp av individanpassade uppgifter 
kan musicera tillsammans. Därför är det intressant att puls, som ändå kan anses tillhöra 
rytmiskt arbete, arbetas med i högre utsträckning av lärare som huvudsakligen bedriver 
individuell undervisning. Dock fanns endast en respondent som angav gruppundervisning som 
huvudsaklig form, vilket fick som konsekvens att den respondentens svar analyserades 
tillsammans med de respondenter som angivit att deras elever får både individuell 
undervisning och gruppundervisning. En möjlighet är att dessa respondenter i huvudsak 
använder grupplektionerna till arbetet med puls, takt och rytm, vilket skulle innebära att det 
resultat som analysen gav är felaktigt. Ytterligare en möjlighet är att respondenterna har 
missuppfattat alternativet Mina elever får både individuella pianolektioner och 
grupplektioner. Detta alternativ innebär att en och samma elev får individuella lektioner och 
grupplektioner samt att detta är den huvudsakliga formen på undervisningen. Det är möjligt 
att respondenter har tolkat alternativet som att de som lärare ger både individuella lektioner 
och lektioner i grupp, i ungefär lika stor utsträckning. Om så är fallet så kan resultatet om ett 
samband vara fel även på grund av detta, eftersom frågorna om i hur stor utsträckning de olika 
arbetssätten används i så fall inte är specificerade utifrån social organiseringsform.  
 
Det som går att säga i relation till frågeställning 2, Skiljer sig metoderna beroende på olika 
sociala organiseringsformer av undervisningen?, är därför att det eventuellt kan finnas ett 
samband som tyder på att den musikaliska aspekten puls arbetas med i större utsträckning 
bland lärare med individuell undervisning, utifrån de arbetssätt som var föreslagna i enkäten. 
Dock skulle en större studie behöva göras för att bekräfta eller förkasta detta. Bryman (2011) 
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nämner även vikten av att vara försiktig med att dra slutsatser i en studie av komparativ 
design, då det inte nödvändigtvis är fallens olika egenskaper som orsakar sambanden. 

6.1.6 Genre 
Inget statistiskt signifikant samband kunde urskönjas mellan lärarnas huvudsakliga genre 
under utbildning och arbetet med puls, takt och rytm, vilket besvarar forskningsfråga 3, 
Skiljer sig metoderna beroende på lärarnas genrebakgrund? Det hade varit intressant att 
utföra en liknande studie fast med fler respondenter för att få ett större underlag med en mer 
jämlik fördelning av respondenter med olika genrebakgrunder.  

6.2 Metoddiskussion 
Då syftet med arbetet var att undersöka pianolärares arbete med puls, takt och rytm, var det 
önskvärt att göra en kvantitativ studie för att i så stor utsträckning som möjligt få ett 
representativt underlag. När data samlas in från många olika respondenter är det enligt 
Bryman (2011) fråga om en tvärsnittsstudie. Att göra denna som en webbenkät som gjordes 
tillgänglig genom sociala medier och e-post passade bra för att lyckas med detta. För att 
kunna svara på forskningsfråga 2, Skiljer sig metoderna beroende på olika sociala 
organiseringsformer av undervisningen? och 3, Skiljer sig metoderna beroende på lärarnas 
genrebakgrund?, fanns ett behov av jämförelse. Därför passade det bra att studien var 
utformad som en komparativ studie, vilket Bryman menar innebär just att en jämförelse görs. 
Dock innebär den låga svarsfrekvensen en stor svaghet i föreliggande studie. De bivariata 
analyser som gjordes hade ett väldigt ojämnt representerat underlag vad gäller både genre och 
social organiseringsform. Det är därför omöjligt att säga ifall det samband som upptäcktes 
verkligen är representativt för pianolärare i Sverige. På samma sätt är det också omöjligt att 
utifrån föreliggande studie säga att samband inte finns gällande de andra faktorer som 
analyserades, bara för att det inte upptäcktes några med detta underlag.  
 
Med tanke på de begränsade förutsättningar både tidsmässigt och ekonomiskt som jag hade 
inför föreliggande studie, känns det som att en webbenkät var bästa lämpliga metod att 
använda utifrån det syfte och de frågeställningar studien har. Genom att göra enkäten som en 
webbenkät registrerades respondenternas svar automatiskt när de skickade in studien, till 
skillnad från om jag hade gjort en pappersenkät som jag själv hade fått ägna mycket tid till att 
registrera. De ekonomiska kostnaderna för att göra studien i form av en pappersenkät hade 
också varit högre, vilket hade påverkat hur många jag hade kunnat nå ut till. Några 
kommentarer lämnades i de Facebook-grupper där jag gjorde enkäten tillgänglig. Dessa 
kommentarer har dock inte analyserats även om de innehöll förtydliganden eller förslag på 
metoder, därför att det är omöjligt för mig att veta ifall dessa personer svarade på enkäten, och 
ifall de svarade kan det hända att de skrivit liknande kommentarer i enkäten. Istället valde jag 
att personligen ta tillvara på dessa synpunkter för att ha nytta av dem i min kommande 
undervisning, samtidigt som de också finns tillgängliga för alla gruppens medlemmar att se.  
 
Enkätfrågorna utformades utifrån den litteratur som använts i kapitel 2. De metoder som 
efterfrågas i enkäten finns därför representerade i bakgrundsorienteringen. Detta kan vara 
begränsande ifall någon vanligt förekommande metod inte finns med bland dessa frågor, 
vilket jag försökte väga upp för genom att ge en möjlighet för respondenterna att skriva 
eventuella andra metoder de använder sig av. Många respondenter hade tagit vara på denna 
möjlighet, vilket var både glädjande och intressant att analysera.  
 
En förbättring av enkäten som jag har insett i efterhand, är att frågorna 18, 21 och 24 borde ha 
inletts i stil med Ange i vilken utsträckning du arbetar med puls/takt/rytm utifrån följande 
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arbetssätt i den form du angivit som din huvudsakliga (individuell undervisning, 
gruppundervisning eller att dina elever får både och). Detta då sannorlikheten är stor att 
respondenter som huvudsakligen har individuell undervisning även har vissa grupplektioner 
och tvärtom, och att det i analysen av enkäten som skickades ut inte går att säga ifall 
enkätsvaren syftades till den form de angivit som sin huvudsakliga eller till respondenternas 
undervisning som helhet. Detta kan ha påverkat resultaten av analyserna som jämförde social 
organiseringsform och arbetet med puls, takt och rytm. 
 
Tack vare statistikprogrammet IBM SPSS gick analysen av insamlad data relativt smidigt. 
Respondentsvaren innehöll alla de fyra variabelgrupper som nämns av Bryman (2011), 
nämligen dikotoma variabler, nominalvariabler, kvot-/intervallvariabler och ordinalvariabler. 
Med hjälp av IBM SPSS kunde dessa analyseras och visuellt presenteras med den typ av graf 
som passade bäst till respektive variabelkategori. Två av de analysmetoder som Bryman 
beskriver, nämligen univariat och bivariat analys, användes. Den univariata användes för att 
få en överblick i respondenterna och hur de arbetar med de föreslagna arbetssätten och den 
bivariata användes för att upptäcka eventuella samband mellan de föreslagna arbetssätten och 
genre samt social organiseringsform. Det var även med hjälp av programmet som jag kunde 
analysera om eventuella samband hade någon vetenskaplig signifikans, något som hade varit 
väldigt komplicerat för mig att göra på egen hand.  

6.3 Arbetets betydelse 
Föreliggande studie har hjälpt mig att få en större inblick i hur puls, takt och rytm arbetas med 
av pianolärare i Sverige. Tack vare detta finns en stor möjlighet för mig personligen att 
reflektera mer över hur jag gör i min egen undervisning. Exempelvis har takt genomgående 
varit den aspekt som respondenterna svarat att de arbetar med i lägst utsträckning, vilket är 
något jag antagligen kommer tänka på i min egen kommande undervisning. Förhoppningsvis 
kommer de som läser detta arbete också göra en liknande reflektion, oavsett om de är 
pianolärare eller undervisar i något annat instrument men känner igen sig i prioriteringen av 
vilka musikaliska aspekter som de arbetar med.  
 
Föreliggande studie kan också ge exempel och inspiration för hur det går att arbeta med puls, 
takt och rytm i instrumentalundervisningen, vilket kan vara till stor hjälp för lärare oavsett 
huvudinstrument. Genom arbetets områdesorientering ges, förutom exempel på 
tillvägagångssätt, även en insikt i varför de föreslagna metoderna kan gynna elevernas totala 
musikaliska lärande. 

6.4 Fortsatt forskning 
Föreliggande studie hade relativt få respondenter, jämfört med hur många verksamma 
pianolärare det finns i Sverige. Därför tror jag en viktig fortsatt forskning vore att göra en 
större studie som kan ha bättre förutsättningar att nå ut till fler personer. I den studien skulle 
även de metoder som respondenterna i föreliggande studie själva angav att de använder sig 
utav, kunna finnas med bland de exempel som anges i enkäten. Detta skulle bli mer 
inkluderande och ge en riktigare bild av hur arbetet ser ut. Dessutom skulle en större studie ha 
bättre förutsättningar att få med en rikare variation bland respondenterna vad gäller både 
social organiseringsform och genrebakgrund. Eftersom föreliggande studie visar på ett 
eventuellt samband mellan social organiseringsform och arbetet med puls, skulle ett alternativ 
vara att göra en studie som enbart inriktar sig på att undersöka detta samband ytterligare.  
 
Med tanke på att nästan hälften av respondenterna angivit att de inte har en egen 
undervisningslokal så vore det intressant att se hur arbetet med puls, takt och rytm påverkades 
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av denna aspekt. Exempelvis hur de tillgängliga lokalerna påverkar arbetet samt om 
undervisning i andra lokaler påverkar lärarnas tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Då 
den resurs som respondenterna i störst utsträckning angav att de saknade för att kunna arbeta 
med puls, takt och rytm var tid, vore det även av intresse att undersöka detta vidare. Detta 
skulle kunna ske genom att undersöka om det är exempelvis för korta lektioner, för lite tid för 
att planera undervisningen eller kanske dåliga tidsmässiga förutsättningar att få ihop 
eventuella önskvärda gruppkonstellationer för att arbeta med puls, takt och rytm.  
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U\WPP|QVWHU

/nWD�HOHYHUQD�YHUEDOLVHUD�U\WPP|QVWHU�PHG�
VSHFLILND�RUG

/nWD�HOHYHUQD�OlUD�VLJ�XWI|UD�U\WPHU�Sn�JHK|U�
LQQDQ�QRWELOGHQ�LQWURGXFHUDV

$UEHWD�PHG�IODVKFDUGV�HOOHU�OLNQDQGH�
KMlOSPHGHO�I|U�DWW�DUEHWD�PHG�U\WPHUV�
QRWHULQJ�

/nWD�HOHYHUQD�VMXQJD�GH�OnWDU�VW\FNHQ�GH�
DUEHWDU�PHG

/nWD�HOHYHUQD�XUVNLOMD�GHW�PXVLNDOLVND�
VNHOHWWHW�I|UH�YLGDUH�U\WPLVNW�DUEHWH��JHQRP�
DWW�H[HPSHOYLV�HQGDVW�VSHOD�WRQHUQD�Sn�
WDNWHUQDV�I|UVWD�VODJ�

����$QYlQGHU�GX�QnJRW�HOOHU�QnJUD�DQGUD�DUEHWVVlWW�I|U�DWW�DUEHWD�PHG�U\WP"�$QJH�L�Vn�IDOO�GHWWD�KlU�

����9DG�lJQDU�GX�HQOLJW�GLQ�HJHQ�PHQLQJ�PHVW�XQGHUYLVQLQJVWLG�nW"
$WW�DUEHWD�PHG�SXOV

$WW�DUEHWD�PHG�WDNW

$WW�DUEHWD�PHG�U\WP

9HW�HM
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���.|Q
.YLQQD

0DQ

$QQDW�9LOO�HM�DQJH

���8WELOGQLQJ
0XVLNHUXWELOGQLQJ

0XVLNOlUDUXWELOGQLQJ

%nGH�PXVLNHU��RFK�PXVLNOlUDUXWELOGQLQJ

2P�DQQDW��VSHFLILFHUD

���+XYXGVDNOLJ�JHQUH�XQGHU�XWELOGQLQJ
.ODVVLVN�PXVLN

5\WPLVN�RFK�LPSURYLVHUDG�PXVLN

)RONPXVLN

2P�DQQDW��VSHFLILFHUD

���+XU�PnQJD�nU�KDU�GX�YDULW�YHUNVDP�VRP�SLDQROlUDUH"

���8QGHUYLVDU�GX�L�IOHU�LQVWUXPHQW�lQ�SLDQR"
-D

1HM

���$QVHU�GX�DWW�SLDQR�lU�GLWW�KXYXGLQVWUXPHQW"
-D

1HM

���,�YLONHQ�VNROIRUP�XQGHUYLVDU�GX�KXYXGVDNOLJHQ"
0XVLN��.XOWXUVNROD

)RONK|JVNROD

+|JVNROD

-DJ�JHU�SULYDWOHNWLRQHU

2P�DQQDW��VSHFLILFHUD

���8QJHIlU�KXU�PnQJD�PLQXWHUV�XQGHUYLVQLQJ�YHFND�InU�HQ�SLDQRHOHY�L�JHQRPVQLWW�GlU�GX�KXYXGVDNOLJHQ�EHGULYHU�GLQ�XQGHUYLVQLQJ"

����+XYXGVDNOLJ�IRUP�Sn�GLQD�SLDQROHNWLRQHU
,QGLYLGXHOOD�SLDQROHNWLRQHU

3LDQROHNWLRQHU�L�JUXSS

0LQD�HOHYHU�InU�EnGH�LQGLYLGXHOOD�OHNWLRQHU�RFK�JUXSSOHNWLRQHU

����+DU�GX�HQ�HJHQ�XQGHUYLVQLQJVORNDO"
-D

1HM

����,�YLONHQ�XWVWUlFNQLQJ�VNHU�SLDQRXQGHUYLVQLQJHQ�L�GLQ�HJHQ�ORNDO"
,�P\FNHW�OnJ�XWVWUlFNQLQJ

,�OnJ�XWVWUlFNQLQJ

,�YLVV�XWVWUlFNQLQJ

,�K|J�XWVWUlFNQLQJ

,�P\FNHW�K|J�XWVWUlFNQLQJ

����,�YLONHQ�XWVWUlFNQLQJ�XSSOHYHU�GX�DWW�GLQD�HOHYHU�IRNXVHUDU�Sn�I|OMDQGH�DVSHNWHU�QlU�GH�VSHODU"
,�P\FNHW�OnJ�XWVWUlFNQLQJ ,�OnJ�XWVWUlFNQLQJ ,�YLVV�XWVWUlFNQLQJ ,�K|J�XWVWUlFNQLQJ ,�P\FNHW�K|J�XWVWUlFNQLQJ

$WW�ELEHKnOOD�HQ�MlPQ�SXOV�

$WW�VSHOD�UlWW�WRQHU�

$WW�VSHOD�UlWW�U\WPHU�

gYULJW�PXVLNDOLVNW�XWWU\FN�

$WW�VSHOD�WHNQLVNW�NRUUHNW�

$WW�In�IUDP�WDNWHQV�HJHQVNDSHU�

����8SSOHYHU�GX�SXOV��WDNW�HOOHU�U\WP�VRP�EULVWIlOOLJD�NRPSHWHQVHU�EODQG�GLQD�SLDQRHOHYHU"�'HW�JnU�DWW�PDUNHUD�IOHUD�VYDU�
1HM

-D��DOOD

-D��SXOV

-D��WDNW

-D��U\WP

9HW�HM
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����8SSOHYHU�GX�DWW�GX�KDU�GH�YHUNW\J�UHVXUVHU�VRP�NUlYV�I|U�DWW�DUEHWD�PHG�SXOV��WDNW�RFK�U\WP�L�GLQ�XQGHUYLVQLQJ"��([HPSHOYLV�XQGHUYLVQLQJVPDWHULDO��E|FNHU��NRPSHWHQV�IRUWELOGQLQJ��OlPSOLJ�
ORNDO��WLG�HWF��

-D

1HM

'HOYLV

����9LOND�VODJV�YHUNW\J�UHVXUVHU�VDNQDU�GX"�$QJH�DOOD�DNWXHOOD
8QGHUYLVQLQJVPDWHULDO

%|FNHU

.RPSHWHQV�IRUWELOGQLQJ

/lPSOLJ�ORNDO

7LG

9HW�HM

2P�DQQDW��VSHFLILFHUD

����+XU�YLNWLJW�W\FNHU�GX�GHW�lU�DWW�DUEHWD�PHG�SXOV�XQGHU�SLDQROHNWLRQHUQD"
+HOW�RYLNWLJW

,QWH�VlUVNLOW�YLNWLJW

9LNWLJW

0\FNHW�YLNWLJW

����$QJH�L�YLONHQ�XWVWUlFNQLQJ�GX�DUEHWDU�PHG�SXOV�XWLIUnQ�I|OMDQGH�DUEHWVVlWW
,�P\FNHW�OnJ�XWVWUlFNQLQJ ,�OnJ�XWVWUlFNQLQJ ,�YLVV�XWVWUlFNQLQJ ,�K|J�XWVWUlFNQLQJ ,�P\FNHW�K|J�XWVWUlFNQLQJ

/nWD�HOHYHUQD�DQYlQGD�JURYPRWRULVND�
U|UHOVHU��VRP�H[HPSHOYLV�DWW�Jn��WLOO�PXVLN

/nWD�HOHYHUQD�NlQQD�SXOVVODJHQ�Sn�NURSSHQ��
H[HPSHOYLV�JHQRP�DWW�NODSSD�GHQ�OlWW�Sn�
GHUDV�U\JJ�

/nWD�HOHYHUQD�YHUEDOLVHUD�SXOVVODJ�PHG�
VSHFLILND�RUG

'LULJHUD�HOOHU�Sn�DQQDW�VlWW�J|UD�SXOVVODJHQ�
V\QOLJD�I|U�HOHYHUQD

+D�PXVLNO\VVQLQJ�PHG�HOHYHUQD

/nWD�HOHYHUQD�VSHOD�WLOO�PHWURQRP

����$QYlQGHU�GX�QnJRW�HOOHU�QnJUD�DQGUD�DUEHWVVlWW�I|U�DWW�DUEHWD�PHG�SXOV"�$QJH�L�Vn�IDOO�GHWWD�KlU�

����+XU�YLNWLJW�W\FNHU�GX�GHW�lU�DWW�DUEHWD�PHG�WDNW�XQGHU�SLDQROHNWLRQHUQD"
+HOW�RYLNWLJW

,QWH�VlUVNLOW�YLNWLJW

9LNWLJW

0\FNHW�YLNWLJW

����$QJH�L�YLONHQ�XWVWUlFNQLQJ�GX�DUEHWDU�PHG�WDNW�XWLIUnQ�I|OMDQGH�DUEHWVVlWW
,�P\FNHW�OnJ�XWVWUlFNQLQJ ,�OnJ�XWVWUlFNQLQJ ,�YLVV�XWVWUlFNQLQJ ,�K|J�XWVWUlFNQLQJ ,�P\FNHW�K|J�XWVWUlFNQLQJ

*H�HOHYHUQD�VSHFLILND�U|UHOVHU��H[HPSHOYLV�
NQlNODSS�I|OMW�DY�KDQGNODSS��I|U�DWW�XWI|UD�
WDNWHQV�ROLND�VODJ�

/nWD�HOHYHUQD�YHUEDOLVHUD�WDNWVODJ�PHG�
VSHFLILND�RUG

/nWD�HOHYHUQD�UlNQD�WDNWVODJ�Sn�VLIIURU�PHGDQ�
GH�VSHODU

/nWD�HOHYHUQD�VMXQJD�GH�OnWDU�VW\FNHQ�GH�
DUEHWDU�PHG��PHG�IRNXV�Sn�WDNWVSHFLILND�
HJHQVNDSHU

����$QYlQGHU�GX�QnJRW�HOOHU�QnJUD�DQGUD�DUEHWVVlWW�I|U�DWW�DUEHWD�PHG�WDNW"�$QJH�L�Vn�IDOO�GHWWD�KlU�

����+XU�YLNWLJW�W\FNHU�GX�GHW�lU�DWW�DUEHWD�PHG�U\WP�XQGHU�SLDQROHNWLRQHUQD"
+HOW�RYLNWLJW

,QWH�VlUVNLOW�YLNWLJW

9LNWLJW

0\FNHW�YLNWLJW

����$QJH�L�YLONHQ�XWVWUlFNQLQJ�GX�DUEHWDU�PHG�U\WP�XWLIUnQ�I|OMDQGH�DUEHWVVlWW
,�P\FNHW�OnJ�XWVWUlFNQLQJ ,�OnJ�XWVWUlFNQLQJ ,�YLVV�XWVWUlFNQLQJ ,�K|J�XWVWUlFNQLQJ ,�P\FNHW�K|J�XWVWUlFNQLQJ

/nWD�HOHYHUQD�DQYlQGD�VSHFLILND�U|UHOVHU��
H[HPSHOYLV�KDQGNODSS��I|U�DWW�XWI|UD�ROLND�
U\WPP|QVWHU

/nWD�HOHYHUQD�YHUEDOLVHUD�U\WPP|QVWHU�PHG�
VSHFLILND�RUG

/nWD�HOHYHUQD�OlUD�VLJ�XWI|UD�U\WPHU�Sn�JHK|U�
LQQDQ�QRWELOGHQ�LQWURGXFHUDV

$UEHWD�PHG�IODVKFDUGV�HOOHU�OLNQDQGH�
KMlOSPHGHO�I|U�DWW�DUEHWD�PHG�U\WPHUV�
QRWHULQJ�

/nWD�HOHYHUQD�VMXQJD�GH�OnWDU�VW\FNHQ�GH�
DUEHWDU�PHG

/nWD�HOHYHUQD�XUVNLOMD�GHW�PXVLNDOLVND�
VNHOHWWHW�I|UH�YLGDUH�U\WPLVNW�DUEHWH��JHQRP�
DWW�H[HPSHOYLV�HQGDVW�VSHOD�WRQHUQD�Sn�
WDNWHUQDV�I|UVWD�VODJ�

����$QYlQGHU�GX�QnJRW�HOOHU�QnJUD�DQGUD�DUEHWVVlWW�I|U�DWW�DUEHWD�PHG�U\WP"�$QJH�L�Vn�IDOO�GHWWD�KlU�

����9DG�lJQDU�GX�HQOLJW�GLQ�HJHQ�PHQLQJ�PHVW�XQGHUYLVQLQJVWLG�nW"
$WW�DUEHWD�PHG�SXOV

$WW�DUEHWD�PHG�WDNW

$WW�DUEHWD�PHG�U\WP

9HW�HM


