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Svensk titel: Musikers kommunikation och begreppsanvändning – en kvalitativ studie 

om musikers sätt att kommunicera och använda musikaliska begrepp. 

English title: Musician's communication and conceptual use – a qualitative study of 

musicians' way of communicating and using musical concepts. 

 

Abstrakt 

Denna studie undersöker hur musiker talar om musik. Framför allt berörs begreppen puls, 

tempo, rytm och toner. Syftet med studien är att undersöka hur musiker talar om musik 

och ta reda på, genom intervjuer, vilka begrepp som används och på vilka sätt de förklarar 

musikaliska skeenden. Studien tar även upp huruvida det finns en tendens till att 

musikaliska begrepp används på olika sätt och om musiker är, eller inte är överens om 

deras definition. Sju personer har deltagit i studien: två gymnasieelever, tre 

bandmedlemmar och två universitetsstudenter som läser till musiklärare. I 

gruppintervjuer fick deltagarna lyssna på olika ljudklipp som till exempel en metronom i 

olika tempo och låtar. De skulle sedan tala om dessa i fokusgruppintervjuer. Tidigare 

forskning visar att begreppsanvändningen i skolan sällan är en central del i 

musikundervisningen. Det finns en viss misstro till att ord skulle vara ett bra sätt för 

lärande när musik i sig inte är en verbal praktik. Forskning visar samtidigt att 

användningen av metaforer är frekvent. Författare till litteratur som berör ämnet musik i 

grundskolan tar inte upp problematiken med begreppsanvändningen. Resultatet av 

studien visar, utifrån de sju deltagarna, att begreppen puls, tempo, rytm och toner har lite 

olika betydelser hos deltagarna. Även om de till viss del är oense om begreppens språkliga 

definition hindrar inte detta musikerna från att kommunicera obehindrat om musik. I 

analysen visar det sig att orden inte har en så stor plats när de talar om musik. De använder 

istället andra sätt att förklara på när begreppen inte räcker till som till exempel andra ord, 

ljud och metaforer.  
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1 Inledning 

I detta kapitel berörs bakgrunden till studien, syftet och urvalet av deltagare. I bakgrunden 

står varför detta ämne har valts till studien och varför det är värt att undersöka hur musiker 

kommunicerar och vilka ord de använder. Här framgår också forskningsfrågorna och de 

avgränsningar som gjorts på deltagare och analys.  

1.1 Bakgrund 

När musiker talar med varandra finns det ett stort urval av olika begrepp, gester och sätt 

att kommunicera på, både verbalt och kroppsligt. Begreppen puls och tempo är ett bra 

exempel på ord som ofta blandas ihop. Begreppen får ibland varandras betydelser i samtal 

i musikaliska sammanhang.  

Studien är tänkt undersöka hur musikaliska begrepp, såsom puls, tempo, rytm och toner, 

används hos musiker. Detta på grund av att dessa ord/begrepp är bland de vanligaste när 

musiker talar om musik och ofta är det dem som får lite varierad betydelse. Detta går att 

höra i sammanhang där det talas om musik. I radioprogrammet ”Filosofiska rummet” i 

P1 diskuterar några forskare begreppen takt, puls och rytm. Men de har alla lite olika 

ordval när de beskriver olika musikaliska situationer. De rättar även varandra när de 

diskuterar och till exempel hänvisar till puls när någon säger rytm (Lunderquist, 2018). 

Detta visar att musikaliska begrepp används även av forskare inom ämnet med delade 

meningar om begreppens betydelse. Detta skulle kunna vara problematiskt eftersom det 

kan uppstå missförstånd mellan musiker när de inte är överens om vad dessa begrepp 

faktiskt innebär rent språkligt. Även i undervisningssituationer kan begreppen bli 

förvirrande om eleverna får blandade budskap om dess definition. 

Kanske är det så att musik som begrepp och aktivitet är flytande i den meningen att 

musiken alltid är tolkningsbar och inte har fasta ramar som ska följas. Detta kanske märks 

i hur musiker talar om musik och de ordvalen de använder sig av. Musik tolkas ibland 

som ett ”flummigt” ämne i skolan till exempel och eftersom vissa musikaliska fenomen 

är svåra att beskriva med ord kan det uppstå en viss förvirring.  

För att i denna studie ta upp en kontrast till musikers använding av begreppen, har i en 

undersökning om skådespelares musikalitet visat sig att skådespelare och regissörer 

använde sig av musikaliska begrepp i stor utsträckning. Anledningen till att teatern har 
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lånat många uttryck från musiken är att de som är verksamma där upplever begreppen 

som mer exakta än framför allt vardagliga termer. Till exempel berättar en skådespelare 

att ”man kan säga »det ska vara mer staccato« i en grälscen” (Bjerstedt, 2017. s.114) och 

uttrycket ”retarderar” kan betyda att luften går ur skådespelaren och att de kanske bör ta 

i mer. Andra skådespelare menar att de musikaliska begreppen kan erbjuda en kontrast 

till det mer luddiga och ungefärliga teaterspråket. Termer som till exempel tempo, rytm 

kan verka mer exakta och konkreta i jämförelse med begrepp som ”liv” och ”känsla”. De 

musikaliska begreppen kan få konsekvenser för skådespelarnas arbetssätt och påverka hur 

skådespelaren väljer att närma sig en känsla. Att öka tempot i en scen kan ge ett mer 

konkret resultat än att beskriva det som att öka ”stressen” (Bjerstedt, 2017. s.114–116). 

Att använda musikaliska begrepp ger alltså skådespelare ett verktyg att vara mer exakt i 

sin utövning och kommunikation. De upplever alltså att dessa orde är väldigt användbara 

och värdesätter ordens exakthet. 

Den språkliga användningen blev av allt större intresse bland forskare under 1900-talet 

och de menade att språket är föränderligt och att det som sägs inte har en klar relation 

med det som menas. ”... den språkliga användningen lyfte fram att det som anses som 

sant är en språklig konstruktion som ständigt förändras” (Bolander & Fejes, 2019). Det 

sätt och sammanhang som orden sägs i skapar olika verklighet för vad till exempel en 

”rytm” innebär. Även historiskt sätt formas ord och får andra betydelser, nya ord 

tillkommer och andra fasas ut. Detta gäller även musikaliska begrepp. När en grupp 

personer har ett samtal kan de ändå vara överens om vad som menas när de talar om musik 

trots att de använder samma ord och begrepp utan att vara överens om vad som är den 

korrekta definitionen.  

1.2 Musik som fenomen 

Det råder delande meningar om vad som anses vara musik. Alla människor kan ändå 

relatera till musik på något sätt (Sæther, 2014). Musik innefattar för de flesta att spela ett 

instrument, att sjunga eller att lyssna på musik (Wallerstedt, Lagerlöf & Pramling, 2014). 

Dysthe, Hertzberg & Hoel (2011) skriver att det finns forskare som kritiserar synen på 

musik som ett substantiv och menar att musik bör mer förstås som en process och en 

aktivitet. Istället för att behandla musik som något konkret kan det behandlas som något 

som alltid är öppet för förändringar. Hertzberg och Hoel uppmanar till exempel till att 

börja använda verbet ”musicking” istället för ett substantiv (Roy & Dowd, 2013, s.38). 
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Människor använder parallella system när de kommunicerar musik - både verbalt språk 

och ickeverbalt språk. Det ickeverbala språket utvecklar människor tidigare än talspråket 

och när barn lär sig tala kompletterar dem det med det verbala. Mellan det ickeverbala 

språkets och musikspråkets koder finns det flera språkliga paralleller. Till exempel genom 

tempo, rytm, ljud, rörelser, känslor och uttryck (Trollinger, 2009). 

Sång och musik har en betydande roll i barns lärande och utveckling (Eriksson, 2013). I 

skolans värld är musik, framför allt i tidiga åldrar, ett mycket bra verktyg för att utveckla 

barns lärande, både personligt och socialt. Språkinlärning börjar med den auditiva 

perceptionen - att lyssna. Genom den lär sig barn känna igen olika språkljud. Musik kan 

användas mycket effektivt i barns språkinlärning (Nivbrant Wedin, 2013). Barn utvecklar 

en fonologisk medvetenhet genom rim, ramsor och musik. I andra länder i världen som 

till exempel USA och Storbritannien har lärare inte lika stor förståelse för barns 

språkutveckling på grund av bristen på utbildad personal. I Sverige får barnen leka fram 

kunskap på ett pedagogiskt sätt och detta gör att kunskap når ut till fler (McGuinness, 

2006). 

Alternativa referensramar är något som har uppmärksammats sedan 70-talet. Det har 

beskrivits hur elever har alternativa referensramar till vetenskapliga begrepp. Till 

exempel nämns ordet “kraft”. Många elever ser då begreppet som något som till exempel 

ett rullande klot har med sig i sin rörelse men inte något som förändrar klotets fart eller 

riktning som är det fysiska sättet att se på kraft enligt Newton. Genom att kalla en sådan 

föreställning för referensramar visar det att det inte är feluppfattningar hos eleverna utan 

en gemensam föreställning som delas av eleverna. Eleverna utgår från sin tidigare 

erfarenhet när de blir undervisade. Dessa föreställningar om omvärlden hos eleverna är 

mycket stabila och svåra att påverka, men står ändå i strid med de vetenskapliga 

beskrivningar och förklaringar av fenomenet (Halldén, 2002). 

Ahlman (2014, s.6) har studerat musiklärare och hur de ser på kunskap i musik. Han 

beskriver att musiklärare värderar den praktiska delen i musikundervisningen högst. 

Bland de undervisningsmoment som eleverna fick göra prioriterades de praktiska och 

elevernas lektioner kunde innebära upp mot 70 % musikutövande. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur musiker, de som musicerar på fritiden och 

sysslar med musik i skolan, talar om musik och se vilka ord de använder och genom detta 

komma fram till om det finns en tendens till att musikaliska begrepp används på flera 

olika sätt och huruvida de är överens eller inte om dess definition.  

 Hur används de musikaliska begreppen puls, tempo, rytm och toner hos 

musiker? 

 Vilka begrepp och kommunikationssätt använder musiker när de talar om 

musik? 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Begreppen som framför allt berörs i denna studie är: puls, tempo, rytm och toner. I detta 

avsnitt definieras begreppen, ett försök att hitta en vedertagen beskrivning och därefter 

görs en jämförelse av begreppen för att förtydliga dess innebörd.Alla dessa fyra begrepp 

är länkade i musikaliska sammanhang men har individuella betydelser.  

1.4.1 Puls 

I Nationalencyklopedin förklaras den musikaliska pulsen inte särskilt ingående (Taktart, 

u.å.). Begreppet används främst som ett vedertaget begrepp. Puls är något som inte direkt 

behöver vara uppenbar i musiken, dock finns den alltid där. Den uppfattas och skapas hos 

lyssnaren, både kognitivt och kinestetiskt. En puls är ofta jämnt fördelad, men behöver 

inte vara det. Pulsen är en viktig måttstock när musiker ska spela musik eftersom rytmer 

och melodier förhåller sig till den. De rytmiska slagen bör hamna inom ett visst 

tidsintervall. Genom pulsen skapas en känsla av tempot i musiken. Ett snabbt tempo är 

det samma som en snabb frekvens på pulsen, och i ett långsamt tempo är det långsam 

frekvens på pulsen. Att lyssna till en väldigt snabb eller väldigt långsam puls gör att det 

inte uppkommer en känsla av att det är en puls. Det är helt enkelt en typ av begränsning 

i vårt psyke. Det är därför väldigt viktig att ett musikstycke har en puls som passar 

musiken: ”The pulse of musical passage is a crucial, though not the only, aspect of our 

sense of tempo” (London, 2001a). 
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Men Honing (2002) skriver om pulsens relation till begreppet rytm. När personer lyssnar 

på en rytm har de en tendens att få en känsla för just pulsen och även tempot. 

1.4.2 Tempo 

Enligt Nationalencyklopedin är tempo “hastigheten i ett musikstycke, dvs. hur snabbt 

pulsslagen följer på varandra” (Tempo, u.å.). Ofta används ”bpm” (Beats per minute) för 

att indikera och mäta hastigheten pulsen. I klassisk musik betecknas även tempo med 

begrepp som andante och allegro till exempel, vilket är mer ungefärliga beteckningar. 

Tempot kan variera i ett och samma musikstycke och kan öka och minska både abrupt 

och gradvis. Tempo är sammanflätat med pulsen, eftersom utan en serie med pulsslag 

finns det inget att förhålla sig till när det kommer till tempot. Genom att känna tempot går 

det att urskilja vad som är en rytm och vad som är puls (London, 2001c). 

1.4.3 Rytm 

Begreppet rytm verkar var det som är mest svårdefinierat. Nationalencyklopedin 

beskriver rytm inom musiken som en regelbunden struktur som följer musikens flöde 

(puls). Rytm har också flera olika kvaliteter, är “svårt att behandla som en självständig 

faktor” och präglas av och “medverkar sannolikt [med], på olika sätt, de flesta av 

musikens parametrar såsom melodik, artikulation, accent, vibrato, harmonik, 

instrumentation, text, gestik, dynamik och satsteknik.” (Bruce, Wåhlin & Hall, u.å.). 

Eftersom begreppet innebär så mycket är uttrycket “det svänger” ett försök i att ge alla 

dessa innebörder ett hanterbart namn. Det är också sannolikt att det är just rytmen som 

fenomen som gör att olika personer föredrar viss musik framför en annan (Bruce, Wåhlin 

& Hall, u.å.). 

Det finns ingen enkel definition av termen rytm. En melodi består av toner och den har 

två dimensioner: tonhöjd och rytm. Tonhöjden är den frekvensen en ton spelas i och 

rytmen beskriver varaktigheten hos slag och toner och även när de ska spelas. Genom 

rytmen går det att känna pulsen och tempot och all musik använder sig i någon form av 

rytm. Om någon säger att ett stycke saknar rytm, betyder det snarare att den saknar 

rytmisk regelbundenhet. Det skulle vara konstigt att säga att ett stycke var dåligt på grund 

av att den var just rytmisk (London, 2001b). 
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1.4.4 Toner 

En ton är ett “ljud som uppstår ur regelbundna och snabba lufttrycksväxlingar 

(svängningar), vilka genereras av t.ex. en sträng, en luftpelare i en pipa eller ett membran” 

(Sundberg, u.å.), helt enkelt det som låter från ett piano eller en saxofon till exempel. En 

ton kan spelas i olika tonhöjd (pitch) och begreppen högt och lågt avser vilken tonhöjd 

som en ton spelas i (Tonhöjd, u.å.). En ton kan också identifieras som ett stadigt ljud, en 

konstant pitch som till exempel en test-ton (Drabkin, 2001, Tone (ii)). En ton kan också 

beskrivas på olika sätt beroende vad det är som gör ljudet. En oboe kan låta skarp medan 

en flöjt kan producera ett mer mjukt ljud (Drabkin, 2001, Tone (iii)). 

1.4.5 Begreppens relation till varandra 

Tempo är hastigheten hos pulsen eller ett musikaliskt tidsförlopp. Det är också en av de 

viktigaste musikaliska faktorerna eftersom all musik består av toner i tid. Tempot avgör 

inte i första hand längden på toner. Beroende på hastigheten kan två olika notvärden vara 

lika länge. Notvärdena får samma tidsmässiga längd trots att det först är ett snabbt tempo 

och sedan ett långsamt. Rytm är förenligt med melodi i det avseendet att melodin består 

av tonhöjd och rytm. En melodi är igenkänningsbar genom tonhöjden och rytmen och 

behåller sin gestalt även om tempot förändras (Moberg, Sundström & Morin, 1952a). 

Rytm är en av musikens grundelement. Men det är också en av den svåraste att klart och 

entydigt definiera. Rytm är, även utanför musikaliska sammanhang, en företeelse i tiden. 

Rytm används i många sammanhang och kan också innebära upprepning. Men detta är 

egenskaper som finns i till exempel takt som innebär en indelning av puls och notskrift. 

Detta medför att det finns en risk för hopblandning av begreppen. I ett försök att vara så 

konkret som möjlig, är rytm en slags organisation och strukturering av tiden i form av 

upplevda tidsgestalter. Men denna, tillsammans med liknande definitioner och teorier har 

ifrågasatts och motbevisats. Rytm kan också användas för att beskriva känslan i en låt, 

eftersom genom rytmer skapas olika grooves och stilar. Rytm kan därför betraktas som 

något som upplevs i nuet genom att realiseras från en statisk notbild (Moberg, Sundström 

& Morin, 1952b). 

En ton har många dimensioner. Exempel på det är ljudstyrkan (hur hög eller låg volymen 

är), varaktigheten (längden på tonen), klangfärg (hur tonen låter). En ton har också en 

tonhöjd (pitch) (Moberg, Sundström & Morin, 1952c).  
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör begrepp inom musik och 

problematiken med musikaliska begrepp i skolan. 

2.1 Orden som bur eller hjälpmedel 

Åberg (2008) ifrågasätter om det går att med ord beskriva musik i 

undervisningssituationer. Han menar att det finns en misstro mot ordens förmåga att 

uttrycka det som händer när överföringen av en praktisk kunskap i sig inte är verbal. Han 

skriver att en lärare han studerat har sagt: ”Tanken är den fria rymdens fågel som i en bur 

av ord kanske kan breda ut sina vingar, men inte flyga”. Att vara musiker innebär att i 

stora delar befinna sig i ett sinnestillstånd som inte är verbalt. Åberg menar också att det 

samtidigt inte finns någon musiklärare som inte pratar och använder ord på sina lektioner. 

Det är snarare så att ord och begrepp används på ett varierat och kreativt sätt. Att prata 

och beskriva praktiska skeenden är inte bara unikt för musiker utan kan appliceras på flera 

olika yrken. I många yrken finns det kunskap som är svåra att redogöra för muntligt. De 

måste visas med hjälp av tidigare erfarenheter och kan endast genomföras genom 

handling. 

Schippers (2006, s.1) menar att kommunicera verbalt i musikaliska sammanhang är en 

viktig del i musikundervisning. Användningen av metaforer i musikaliska sammanhang 

är väldigt frekvent. Metaforer och alternativa uttrycksätt ska inte tolkas och behandlas 

som nonsens utan är en viktig del i hur musiker talar med varandra. Dock är det sällan 

metaforer appliceras på undervisningsstrategier. Trots detta, skriver Schippers, är 

användandet av metaforer i undervisning en viktig del för att uppnå en framgångsrik 

musikundervisning.  

2.2 Elever i skolan 

Under de första åren i barns liv har de en prekonceptuell bild av begrepp. Detta innebär 

att definitionen av begrepp varierar efter situation och att begrepp till en början med kan 

få väldigt många betydelser. (Mandler, 1994). Författare till böcker som berör ämnet 

musik i grundskolan tar inte upp problemen med begrepp i musikundervisningen. Därför 

har det gjorts studier för att uppmärksamma och starta ett utvecklingsarbete för elevers 



  
 

10 
 

förståelse för just musikaliska begrepp. Till exempel visade det sig i en studie att 

tredjeklassare hade en prekonceptuell bild av begreppet tempo. Enligt denna studie skiljer 

sig musikämnet mycket från andra ämnen i skolan eftersom elever tar till sig information 

på ett annat sätt. Att förstå ett musikaliskt begrepp börjar ofta med en spontan musikalisk 

upplevelse, men för att förstå begrepp och hur de används på rätt sätt vilar till stor del på 

hur eleverna interagerar med musik, hur de processar de ljud de hör och vilken 

förförståelse de har och hur de ser på teoretiska begrepp (Petrović & Vukićević, 2015).  

Georgii-Hemming och Westvall (2010) hävdar att musikundervisningen i skolan styrs 

alldeles för mycket av eleverna själva vilket leder till att undervisningen blir väldigt 

ensidig. Detta riskerar att elever förlorar sitt intresse och den betydelse musik kan ha för 

människor. De menar också att musiklärare i skolan har ett etiskt, moraliskt och 

demokratiskt ansvar att förbereda elever att möta, förstå och samarbeta med personer från 

många andra kulturer.  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det går att problematisera kring huruvuda begrepp kan användas för att förklara 

musikaliska skeenden. Just när det kommer till musik räcker orden ofta inte till och istället 

för att bidra till en nyanserad beskrivning av musiken så hämmar den beskrivningen 

(Åberg, 2008). Att undervisa i musik kan ha sina svårigheter när det kommer till 

begreppsanvändning. Musik är ofta en upplevelse som kan vara svår att beskriva i ord 

och meningar och eleverna tar till sig information på ett sätt som skiljer sig från andra 

ämnen (Petrović & Vukićević, 2015). Samtidigt är språket bland de viktigaste verktygen 

när det talas om musik och genom metaforer och liknelser komma närmare en beskrivning 

och kommunicera genom det (Schippers 2006, s.1).  
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som används i studien. Här redovisas 

intervjumetoder, urval och avgränsningar, etik, genomförande samt metoddiskussion till 

sist.  

3.1 Intervjumetoder 

Denna undersökning har använt sig av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. Det var 

eftersträvansvärt att ha en mall och färdigformulerade frågor att gå efter och sedan också 

få möjlighet att kunna ställa eventuella följdfrågor för att få klarhet och gå in på annat om 

det skulle bli aktuellt. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att den som intervjuar kan 

anpassa frågorna och är inte bunden till en speciell ordning på frågorna som i en enkät till 

exempel. Det blir också en mer nyanserad bild utifrån frågorna eftersom det kan ställas 

följdfrågor. I en kvalitativ studie kan den som intervjuar ta upp nya ämnen, ställa nya 

frågor och hitta nya sätt att anpassa samtalet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

3.1.1 Fokusgruppsintervjuer 

En annan sak är huruvida intervjuerna ska genomföras enskilt eller i grupp. Studien är 

tänkt undersöka hur musiker talar om musik med varandra och därför är en bra 

intervjumetod fokusgrupper. En fokusgrupp är ett samtal mellan deltagarna som till 

exempel leds av en forskare. När forskaren eller intervjuaren genomför och leder 

fokusgruppsintervjuer är det viktigt tänka på att skapa en behaglig miljö för deltagarna. 

De ska känna sig bekväma i situationen och de ska också gärna finnas något som är 

gemensamt för deltagarna i gruppen och det är viktigt att framhäva att det är intressant att 

diskutera. Detta för att deltagarna redan från början ska känna sig involverade och 

betydelsefulla. På detta sätt kan diskussionen starta snabbare (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Genom gruppintervjuer kan forskaren på kort tid få höra reflektioner kring 

samhällsfenomen från flera personer ur deras personliga synvinkel på kort tid. Just för 

denna undersökning är det bra eftersom intervjuaren får information om deltagarnas 

språkbruk, får möjlighet att växla mellan analys och intervjuer och kan fördjupa sig i 

frågor under tiden samtalen fortskrider. Men det finns också nackdelar. Till exempel går 

det inte att ta för givet att det deltagarna säger stämmer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
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2015). De kanske skärper sig under intervjun, tänker efter på vad de säger och använder 

ett språk som inte stämmer överens med det som de annars säger. 

Att ha mindre grupper är också ofta en fördel. När fler är inblandade riskerar de som har 

en underordnad roll att inte få sin röst hörd, speciellt om det strider mot gruppens 

värderingar. Som deltagare i en större diskussion vågar kanske inte personen uttrycka sin 

åsikt på samma sätt som i en mindre grupp. Det finns då en risk att viktig information går 

förlorad (Dahlin-Ivanoff, 2015). Det är också bra att ställa så öppna frågor som möjligt 

och framför allt undvika att ställa ledande frågor. Detta kan göra att samtalet styrs och 

påverkar svaren. En gruppledare i en intervju bör vara en god lyssnare och låta deltagarna 

tala så fritt som möjligt. Dock går det att flika in med klargörande frågor och hjälpa till 

att fördjupa diskussionen och även se till att alla deltagare medverkar och att deltagarna 

diskuterar med varandra och inte med gruppledaren. En bra metod är att börja med mer 

generella frågor och sedan övergå till mer specifika (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Tid och plats är en annan viktig aspekt i genomförandet av en intervju. Beroende på var 

och när intervjun hålls kan det få konsekvenser för svaren. Deltagaren kan påverkas av 

omgivningen och anpassa sina svar efter det. Även längden på intervjun spelar roll. Det 

kan t.ex. vara bra att undanhålla tidsangivelser för att inte intervjun ska avbrytas och 

genom det går miste om intressant stoff. En intervjuare bör inte heller ifrågasätta 

deltagarens svar. Det kan vara bra för att förstå oklarheter, men det kan också leda till att 

deltagaren ryggar tillbaka och låter bli att svara lika ärligt som den annars skulle gjort 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

3.2 Urval och avgränsningar 

Forskningsfrågorna styr vilken grupp som ska intervjuas. Eftersom målgruppen är så 

central i utfallet är det viktigt att se över var, och till vem frågorna ställs för att få ett så 

bra resultat som möjligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Sju personer som är 

musiker i olika sammanhang deltog i denna studie. Deltagarna musicerar ofta, både själva 

och i olika orkestrar och band. Valet av personer har skett utifrån deras musikaliska 

situation eftersom studien är menad att undersöka hur musiker som spelar på en relativt 

hög nivå, men ändå inte på en professionell nivå, talar med varandra. På grund av 

tidsramen och den begränsade omfattningen på studien har det gjorts stora avgränsningar. 

Ett exempel är att fokusera på fyra förutbestämda begrepp för att smalna av analysen av 

det insamlade materialet. 
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3.3 Etik 

En forskare har skyldighet att se till att forskningen som genomförs är av god kvalitet och 

är moraliskt acceptabel. Det finns regler som skall följas vid studier som bland annat berör 

människor (CODEX, 2018). Det är viktigt att se över etiken i en studie. Det finns fyra 

etiska huvudkrav enligt vetenskapsrådet i forskningssammanhang: Informationskravet - 

att forskare ska informera uppgiftslämnare om deras roll i projektet och också om deras 

rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet - att forskare ska ha uppgiftslämnarens 

samtycke och att de som medverkar i en undersökning ska ha rätt till att själv bestämma 

hur länge och på vilka villkor om de ska delta. De ska också kunna avbryta sitt deltagande 

utan att utsättas för negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet - att etiskt känsliga 

och personliga uppgifter bör handskas med försiktighet och under tystnadsplikt och att de 

uppgifterna inte ska kunna nå ut till obehöriga. Nyttjandekravet - innebär att information 

som samlas in inte får användas i kommersiellt syfte eller andra syften som inte har med 

vetenskap att göra (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6–14). 

Informations- och samtyckeskravet har uppfyllts genom att deltagarna inför alla 

intervjuer fick muntlig information om dessa forskningsetiska regler. De fick möjlighet 

att ställa frågor vid eventuella oklarheter, vilket några gjorde. Till exempel fick det 

förklarat att alla som deltar kommer vara anonyma och att de kan dra sig ur studien när 

dem vill. De gav sedan samtycke muntligt vid intervjutillfället. Jag har tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet genom att anonymisera undersökningen.  

3.4 Genomförande 

Här förklaras tillvägagångsättet för intervjuerna, transkriptionen och analysen av det 

insamlade materialet. Först kontaktades deltagarna för en intervju och efter intervjun 

transkriberades materialet för att sedan analyseras. 

3.4.1 Deltagarna 

Jag kom i kontakt med olika personer från olika sammanhang som kunde vara med i 

studien. Två gymnasieelever: en som studerar på ett musikgymnasium och en som läser 

ett program med inriktning natur, men som har ett stort musikintresse. Sedan, också 

genom personliga kontakter, intervjuades medlemmar ur ett band och även två 

musiklärarstudenter som kontaktades via Facebook. Detta blev totalt sju personer.  
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För att uppfylla kravet om anonymitet har deltagarna fått andra namn än sitt riktiga. De 

har blivit tilldelade följande fiktiva namn, som även motsvarar deras kön: Anna, Beatrice, 

Christian, Dennis, Eva, Felix, Gustav. Personerna i varje intervjugrupp känner varandra 

väl och har musicerat i flera år. Den första intervjun var med två systrar, Anna och 

Beatrice, som går på olika gymnasieskolor, varav en på en friskola där musik ligger i 

fokus. Den ena systern spelar cello och den andra fiol. Den andra intervjun skedde med 

tre stycken bandmedlemmar: Christian, som spelar bas, Eva, sångerska och Dennis, 

gitarrist och sångare, alla i 20–30-årsåldern. De har spelat ihop i flera år. Den tredje 

intervjun som genomfördes var med två universitetsstudenter i 20-årsåldern, Felix och 

Gustav, som går i samma klass som läser till musiklärare för gymnasiet. Samtliga 

intervjuer genomfördes i samma svenska stad, men personerna som intervjuats kommer 

från olika delar av landet.  

3.4.2 Intervjuerna 

Informationen om fokusgrupper under de tidigare rubrikerna har tagits i beaktning i denna 

studie. Det är en bra metod då intervjuaren inte behöver lägga sig i diskussionen så 

mycket och riskera att påverka hur deltagarna talar med varandra. Den första intervjun 

formade resten av intervjuerna. Genom den kunde vissa justeringar genomföras. 

Ljudklippen som deltagarna fick lyssna på och diskutera kring var samma och var i 

samma ordning genom alla intervjuer, men vissa frågor omformulerades och 

följdfrågorna gjorde att svaren blev mer tydliga. Fokus i de följande intervjuerna låg på 

att få så uttömmande svar som möjligt. Fler följdfrågor ställdes och ibland leddes 

diskussionen om när deltagarna kom in på annat som inte direkt hade med intervjun att 

göra. 

I denna studie genomfördes tre stycken fokusgruppsintervjuer med totalt sju personer: 

Två stycken med två personer och en med tre personer. Intervjuerna var planerade att ta 

ca 20 minuter. Den första invervjun med de två gymnasieeleverna tog 24min, intervjun 

med bandmedlemmarna 30 min och universitetsstudenterna 29 min. Inför alla intervjuer 

fick deltagarna information om de forskningsetiska reglerna muntligt. Intervjuerna var 

sedan uppdelade i tre olika moment i totalt sju olika delar: Först presenterar sig deltagarna 

och berättar kort om deras intresse för musik. Sedan får de lyssna på sex olika ljudklipp 

som de ska förklara. Först tre stycken “metronomklick” i olika tempon: 120, 20 och 720 

bpm (beats per minute). Sedan en rytm som spelas av samma klickljud som metronomen, 

se figur 1. 
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Figur 1. 

Tillslut ska deltagarna få fyra begrepp: tempo, puls, rytm och toner. Med hjälp av dessa 

ska de beskriva två låtar: Jay Graydon - Holdin' On To Love och Chopin - Nocturne Eb 

Op.9 No.2 spelad av Daniel Barenboim. Ljudklippen och musiken spelades upp från en 

Ipad.  

Intervjun inleddes med en allmän diskussion om deltagarnas musikintresse och sedan fick 

deltagarna lyssna på flera olika ljudklipp och tala med varandra om dem. Under 

intervjuernas gång har även intervjun kompletterats med fler och andra frågor. Deltagarna 

ombads beskriva de ljudklipp de fick höra och tala fritt om dem. Genom att, till en början, 

inte ge deltagarna begreppen puls, tempo och rytm, var tanken att det skulle leda till att 

information om begreppens betydelse och användning hos deltagarna skulle komma fram. 

När intervjuaren lyssnar till deltagarna skapas också en uppfattning om deltagarnas 

musikaliska ordförråd. Genom att sedan presentera ett begrepp i taget var det tänkt att det 

skulle underlätta för deltagarna att visa sin tolkning av begreppens innebörd. Sedan ska 

de utgå från de begrepp de blir tilldelade som sedan ska appliceras på musiken de hör, 

vilket gör att det skapas en uppfattning om vad begreppen betyder för dem i de 

sammanhang som ingår i intervjun. För att begränsa omfattningen av denna studie har det 

som deltagarna sagt varit i fokus. Deltagarnas gester och andra visuella uttryck har inte 

tagits i lika stor beaktning och det inspelade materialet som ligger till grund för 

transkriptionen är det materialet som analyserats.  

3.4.3 Transkriptionen 

Att transkribera är ett tidskrävande, men ett bra sätt, att få en överblick på det inspelade 

materialet. Men en kvalitativ undersökning genererar ofta väldigt mycket material och 

därför är det viktigt att skapa ett upplägg som gör att det går att få överblick över 

materialet. Att sedan reducera materialet till det som är relevant för studien medför ett 

visst ansvar. Det är då viktigt att ändå se till att representera materialet på ett rättvist sätt. 

Genom att sortera ut det mest relevanta skapas en ordning och genom att sedan reducera 

detta material skapas skärpa och en tydligare bild av materialet (Rennstam & Wästerfors, 

2015). Under transkriptionen är det viktigt att tänka på vilket sätt det som sagts skrivs 

ner. Under transkriptionen har till exempel ljud som “eeh” och “hmm” skrivits ut för att 
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det säger något om att personen i fråga funderar, tvekar eller måste tänka efter. En stor 

fördel med att skriva ut allt är att bilden av materialet bli klarare och närmare 

verkligheten. Forskaren lär känna sitt material och kan redan under transkriberingen börja 

analysera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Vid transkriberingen i denna studie användes musikproduktionsprogrammet Ableton 

Live. Det underlättade transkriberingen då i detta program går att loopa och spela upp ljud 

i olika hastighet utan att förvränga ljudet. Texten skrevs på en bärbar PC och allt som 

sades togs med, inklusive ljud som “hmm” och “eeh” och även när deltagarna sjöng 

melodier, gjorde trumljud med munnen eller med kroppen. En del av deltagarna talade 

nästan mer i ljud än i ord och därför var det av stor vikt att dokumentera detta också. Att 

skriva ut pauser i deras uttalanden visade också på eventuell osäkerhet i det de sa. Ibland 

avbröts deltagarnas meningar med flera sekunders tankepaus i ett försök att hitta rätt ord 

att förklara det som de fick lyssna på. 

3.4.4 Analysen 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsapplikation i en mobiltelefon. Det 

inspelade materialet blev totalt 1 timme och 23 minuter. Detta transkriberades och 

deltagarnas svar analyserades sedan för att komma fram till deras definition av begreppen. 

Det är viktigt att vara opartisk och inte påverka deltagarnas svar (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Det fanns för övrigt ingen intention till att rätta någon i denna studie. Alltså 

att döma dem som inte använde begreppen enligt litteraturen. Studien ska försöka skapa 

en objektiv uppfattning om hur begreppen används hos deltagarna och om de använder 

sig av andra begrepp. 

När transkriberingen var genomförd grupperades dialogerna under de olika ljudklippen 

och markerades i olika färger med de meningar som berörde de olika begreppen: gult för 

tempo, grönt för puls osv. På detta sätt var det väldigt lätt att gå igenom allt material, hitta 

i texten och jämföra deltagarnas utsagor. Det skapades också en bra översikt över hur och 

vad deltagarna diskuterade och i vilket sammanhang de beskrev fenomenen. Utifrån mina 

markeringar underlättade sökandet och analysen av deltagarnas utsagor och vad de sa om 

de olika ljudklippen de fick höra, deras uppfattning av ljudklippen och deras generella 

förklaringar. Sedan gjordes ett försök i att skapa en definition av begreppen utifrån vad 

de sagt. Genom att slå ihop alla uttalanden kring ett och samma begrepp och tolka dem 

kunde jag sedan sammanställa en definition som matchar deltagarnas samlade syn på 
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begreppen i de musikaliska sammanhangen som ljudklippen berör. Efter det gjordes 

samma sak med litteraturens definitioner av begreppen. Sedan jämfördes litteraturens 

definitioner av begreppen med deltagarnas definitioner. 

3.5 Metoddiskussion  

I denna studie genomfördes tre fokusgruppsintervjuer med totalt sju personer. 

Inspelningar av intervjuerna har sedan transkriberats, analyserats för denna undersökning. 

Det finns många fördelar med att genomföra fokusgruppsintervjuer, men en nackdel är 

att deltagarna i gruppen kan beskriva samma typ av fenomen på olika sätt. De kan till 

exempel använda olika ord för samma sak och samma ord fast med olika betydelser. I en 

individuell intervju dras slutsatser utifrån den enskilde, medan i fokusgrupper skapas en 

gemensam förståelse för hela gruppen som den som intervjuar sedan ska tolka. Intervjun 

baseras inte på enskilda uttalanden och detta gör att informationen måste analyseras i sitt 

sammanhang. Även om undersökningen ska undersöka ordvalet i samtal mellan musiker 

kan det vara så att den enskildes svar anpassas efter gruppens, vilket gör att utfallet blir 

annorlunda än om intervjun skulle genomföras enskilt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Under samtalets gång verkar deltagarna komma på sig själva över hur oklara 

begreppen faktiskt är. Till exempel rättar de varandra och ifrågasätter sig själva. Några 

velar också mellan begrepp som puls och tempo och funderar under intervjun vad de 

faktiskt betyder. Detta är något som kunde ha fångats upp och diskuterats mer. Kanske 

intervjun kunde ha kombinerats med en observation där musikerna fick musicera ihop. 

Då kanske samtalen hade sett annorlunda ut. Urvalet i denna studie är för litet för att 

kunna dra någon slutsats för alla musiker, men eftersom samtliga intervjuer gav ett 

liknande utfall när det kommer till användningen av begreppen kan det innebära att detta 

fenomen är ganska utbrett.  
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4 Resultat 

Detta kapitel redovisar och presenterar de sju deltagarna: Anna, Beatrice, Christian, 

Dennis, Eva, Felix Gustavs formuleringar om de begrepp, ljud och musik som användes 

i undersökningen. Först redovisas analys av deltagarnas formuleringar och avslutningsvis 

en sammanställning av resultat.  

4.1 Deltagarnas formuleringar 

Begreppen puls, tempo, rytm och toner utgör fokus frö denna studie. Här följer en 

redovisning och presentation av deltagarnas användning av begreppen. Avsnittet börjar 

med att gå igenom hur deltagarna beskrev, vad de sa och upplevde vid varje ljudexempel 

som de fick lyssna på. Sedan följer en beskrivning av deltagarna definitioner som sedan 

jämförs med litteraturen. Deltagarna fick lyssna på en puls i tre olika tempon: 120bpm, 

20 bpm och 720 bpm. Sedan en rytm och efter det diskutera kring två olika låtar. 

Deltagarna svarade ofta inte endast på frågan utan själva förde diskussionen vidare om 

vad begreppen de använde egentligen betyder - utan att de visste att det var en 

begreppsdefinierande studie. Inför intervjun fick deltagarna information om att studien 

skulle undersöka hur musiker förklarar musikaliska skeenden, men inte att det är fokus 

på begreppen i sig. Den diskussionen väckte deltagarna själva. Samtliga intervjuer har på 

något sätt mynnat ut i någon slags diskussion om begreppens betydelse. Det visar att det 

finns någon typ av osäkerhet hos dessa musikutövare när det kommer till betydelsen hos 

de begrepp som diskuterats. Till exempel talade en av musiklärarstudenterna om 

begreppet rubato (oregelbundet tempo) utan att använda ordet tempo. 

4.1.1 Tre olika tempon 

Deltagarna lyssnade på en metronom som klickade i 120 slag i minuten och deras första 

spontana reaktion att det just var en ”metronom”. Anna beskrev fenomenet med “jämna 

slag”, det är lika stort mellanrum mellan varje slag. Eva kände en inräkning och Felix 

beskrev det som den puls som går att förhålla sig till när musiker musicerar.  

När deltagarna fick höra den långsamma pulsen i 20bpm jämförde de det tidigare klippet 

och använde begreppet tempo till stor del. Anna förklarade att i detta klipp hade tempot 

sänkts. Felix talade också om hur denna långsamma puls var mindre musikalisk, tråkig 
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och att han ville fylla ut tomrummet med andra rytmer och pulsslag i sinnet. Flera av 

deltagarna talade om att det var obehagligt långsamt och att de ville göra mer med den 

långsamma pulsen för att greppa det dem hörde. Den generella upplevelsen var att det var 

svårt att känna pulsen. 

Pulsen som gick i 720 bpm verkade inte upplevas som något musikaliskt hos deltagarna. 

Det gick alldeles för fort för att kunna användas som en puls och skapade ett visst obehag 

hos deltagarna. Eva benämnde det som “oljud” och liknade ljudet vid någon slags maskin 

eller borr, vilket både Christian och Dennis höll med om. I alla grupper talades det också 

här om att det var tempot om skiljde sig från de föregående ljudklippen.  

4.1.2 Rytm 

Nästa ljud deltagarna fick lyssna till var en enkel rytm som spelades i 120 bpm. I samtliga 

intervjuer var ordet “rytm” det första som togs upp. Detta ljudklipp var mer musikaliskt 

enligt Anna och Beatrice beskrev det som oregelbundna slag. Eva menade att det fanns 

ett mönster i det. Det framkom att deltagarna visste vad en rytm är och att de hade en 

gemensam uppfattning, men de hade väldigt svårt att definiera vad en rytm är med ord. 

Vid försök att göra det avslutades inte resonemangen och mynnade ofta ut i ett, som bland 

många andra Beatrice sa: “jag vet inte”. 

4.1.3 Första låten 

Begreppen som deltagarna skulle utgå ifrån när de skulle beskriva låtarna var: tempo, 

puls, rytm och toner. När deltagarna sedan fick lyssna på låtarna diskuterade deltagarna 

om vad begreppen som de använder faktiskt betyder. När de lyssnade på de enkla 

ljudexemplen som till exempel en metronom i 120 slag i minuten, var det ingen större 

diskussion om vad begreppen innebär. Men ju längre samtalet fortskred och ju mer 

komplexa ljudklippen blev desto mer invecklad blev också diskussionen.  

Den första låten deltagarna fick lyssna till var: Jay Graydon - Holdin' On To Love. 

Tempot i låten beskrevs på flera olika sätt: Christian beskrev det som ”medelsnabbt”, 

Felix som ”dansvänligt”, Dennis som ”svängigt tempo” och Gustav som “stadigt och 

tight”. I intervjun med bandmedlemmarna hade deltagarna även svårt att skilja på tempo 

och puls. Till exempel sa Christian: ”Tempo och puls för mig är ju typ samma sak. Jag 

ser ju ingen skillnad på tempo och puls”. I intervjun med de två lärarstudenterna menade 
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Felix att tempo även kan beskriva ”hur låten upplevs”. Det var även i denna intervju som 

Gustav definierade tempo på följande sätt: “Tempo är väl mer [...] hastigheten på pulsen”. 

Anna och Beatrice skiljde inte alls på begreppen tempo och puls. De använde andra 

uttryck för att beskriva var pulsen var i låten: “det är ändå ett slag som utmärker och det 

är ganska långt mellan dem”. Här menar Anna att i musiken betonas på ett visst pulsslag, 

i det här fallet pulsslag ett och tre i varje takt. I samtliga intervjuer var deltagarna oense 

om innebörden av tempo och puls och förhållandet mellan dem. Eva använde ordet puls 

för att beskriva känslan i låten: “Man kan spela ganska fort liksom i tempo, men så har 

man en väldigt laid-back puls eftersom det här kändes lite... ändå ganska laid-back.” I 

kontrast till detta uttryckte sig Felix såhär: “Man upplever att det är högt tempo, men man 

hör att det är en puls.” Den ena beskriver tempot som hastigheten på musiken medan den 

andra fokuserar mer på att beskriva känslan via tempo. Pulsen har också här lite olika 

betydelse: Bandmedlemmen talar om pulsen som en faktor till groovet och/eller känslan, 

medan lärarstudenten menar att pulsen inte riktigt har med det att göra. 

Rytmen i låten hade för deltagarna många dimensioner. De kunde höra rytmen i alla 

instrument och i sången. Felix och Gustav betonade att det var framför allt i kompet, 

trummorna och basen, som rytmerna framträdde mest. Felix talade också om att rytmen 

bidrog till “svänget” i låten. Beroende på hur instrumentalisterna spelar, vilken rytm de 

använder, får låten olika karaktär, menade han. I samma intervju talades också om rytmen 

som en känsla, som skapas genom hur ett instrument spelas - tidsintervallen mellan slag 

eller toner. Gustav sa: “Jag tänker på trummorna, för låten skulle varit helt annorlunda 

om man hade… istället för att spela: [sjunger ett trum-komp med shuffle-känsla (som i 

låten)] och om man hade spelat [sjunger ett rakt trum-komp] ”. 

Tonerna i låten hittade deltagarna i instrumenten och sången, men de lyfte fram väldigt 

många olika dimensioner av begreppet ton. Dennis beskrev tonerna som både långa och 

korta, Eva menade att det ”känns glatt” och att det var ”mycket ljusa toner”. Max menade 

att tonerna spelades kromatiskt och Beatrice menade att det fanns stämmor i låten. 

4.1.4 Andra låten 

Den andra låten var: Fréderic Chopin, Daniel Barenboim - Nocturne No.2 In E Flat, Op.9 

No.2. I alla intervjuade uppmärksammades att tempot var oregelbundet. Eva och Gustav 

menade att den är “flytande”. Felix använde ord som “rörligt” och “rubato”. Christian 
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menade dock att tempot även kan upplevas konstant även om låtens tempo varierar i bpm: 

“Ibland blir det lite snabbare och ibland blir det lite långsammare, trots att det är samma 

tempo”. Att tempot varierar efter uttryck motiverar Felix med: “Där snarare uttrycket som 

han vill… få fram med sitt spelande är viktigare än, asså än pulsen”. Pulsen beskrevs, 

precis som tempot, också som friare. Men i kontrast sa Gustav: “[...] här känns det inte 

som att det är lika mycket puls, utan här är det mer tempo som är dynamiskt”.  

Rytmen upplevdes av deltagarna som mer tydlig i Holdin' On To Love än i Chopins 

pianostycke. Felix och Gustav lyfte fram rytmen som en faktor till att de olika låtarna 

hade så olika karaktär och känsla: ” […] utifrån hur dem spelar med varandra […] hur 

man rytmiserar och så, som skapar en viss känsla”. Stycket av Chopin upplevdes inte alls 

som lika dansvänligt till exempel. Felix och Gustav hade svårt att definiera och hitta 

rytmen i den senare låten, de förklarade det som att främst basgången hade rytm i sig och 

att melodin hade mindre rytm i sig.  

Tonerna i stycket beskrev Eva som “molligt”. Christian menade att det är många toner i 

“Holdin' On To Love" men beskrev att det var mer avskalat när det kommer till toner i 

Chopins låt: ”förra låten var ju… alla ackorden var […] väldigt färgade, asså, det var ju 

extremt många toner i varje ackord. Här är det lite mer avskalat”. Anna och Beatrice 

talade om att tonerna har olika karaktär beroende på vad som spelar tonen: “det låter ju 

inte likadant om man sjunger ett A och om spelar ett A på piano”, sa Anna. 

4.2 Sammanfattning av resultat 

Deltagarna i studien har beskrivit de olika begreppen med flera egenskaper. Här följer en 

sammanfattande analys av deltagarnas uttalanden, en samlad definition i analysen av 

deras uppfattning om begreppens innebörd. 

Deltagarnas samlade uttalanden leder i analys till följande definition av puls: Ett flöde av 

jämna slag, en metronom till exempel. Deltagarna lyfte fram att det var något som de 

förhåller sig till när de spelar musik och som hör ihop med tempo. Pulsen är svår att 

uppfatta när tempot är för högt eller för lågt, precis som förklarats i bakgrunden. 

Deltagarna hade även svårt att skilja på puls och tempo. Ofta använde dem andra ord för 

att beskriva pulsen och bakade ihop begreppen puls och tempo. Men det framgick att 

deltagarna uppfattade att begreppen beskriver olika saker, speciellt när de fick höra 
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Chopins stycke där tempot varierar - även om de inte använde de utvalda begreppen för 

att beskriva det. 

Deltagarnas definition av tempo: Hastigheten på pulsen. Endast Gustav var riktigt 

konkret i sitt resonemang och sa att “Tempo är [...] hastigheten på pulsen”. De flesta 

deltagarna beskrev samma sak men med en stor variation på de begrepp som de använde 

och hur de beskrev det. Det gick att förstå vad de menade utifrån sammanhanget. Beatrice 

sa till exempel: ”Andra låten har varierande [tempo], den första hade regelbunden”. 

Dennis sa ”svängigt tempo” om Holdin' On To Love och hänvisade till att rytmerna i 

låten skapar en svängigt groove och att tempot som låten spelas i passar det svänget.  

Deltagarnas definition av rytm kan beskrivas såhär: Oregelbundna slag, med ett mönster. 

Deltagarna identifierade ljudklippet snabbt som att det var en rytm som hördes. De var 

överens om vad en rytm är, men hade till viss del svårt att förklara det. Beatrice sa till 

exempel: ”här är ju inte regelbundna slag”. Christian sa: ”detta är inte bara en fast puls 

utan detta är ju, […] mer musikaliskt. För att det här är lite mer genomtänkt […] på det 

sättet att det inte bara är att hålla takten även om detta även kan hålla takten”. Toner 

definieras av deltagarna som följer: Toner kan vara långa, korta, ljusa, låga, ha olika 

karaktär och klang och bygga melodier. Deltagarna förklarade toner med dess 

egenskaper.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras begreppens användning i musikundervisning, jämförande av 

deltagarnas definitioner kontra litteraturens. Resultat av studien är att det inte varit möjligt 

att med säkerhet slå fast unversala definitioner, men kommit närmre definitioner av 

begrepp. 

5.1 Begreppens användning i musikundervisning  

Alla deltagarna i denna studie deltar i någon form av musikundervisning. Antingen är de 

lärare eller så är de elever. Schippers (2006, s.1) skriver om att metaforer och alternativa 

uttryckssätt används i musikundervisning och menar att dessa verktyg inte ska behandlas 

som nonsens utan som en viktig del i framgångsrik musikundervisning. Men även om det 

används flitigt som ett effektivt sätt för utlärning i skolan är det inte något som tas upp i 

undervisningsstrategier. Deltagarna i denna studie har på många sätt anammat alternativa 

begrepp och metaforer för att beskriva musikaliska skeenden. 

5.1.1 Att definiera de musikaliska begreppen 

Musik är ofta svårdefinierat och olika individer har lite olika syn på vad musik är (Sæther, 

2014). Detta framgår även i denna studie. Förhållandet mellan tempo och puls har varit 

svårast att diskutera för deltagarna. De hade till största del koll på begreppens innebörd, 

men hade ibland svårt att placera dem in i rätt kontext. Deltagarna använde ofta helt andra 

formuleringar när det skulle förklara något och trots detta kunde de göra sig väl förstådda. 

Begreppens relation till varandra gör att det kan bli ännu svårare att förstå användningen 

av varje enskilt ord. Exempelvis ligger begreppen puls och tempo väldigt nära varandra 

och används ofta som synonymer hos deltagarna i denna studie trots att de har helt olika 

betydelser enligt litteraturen. Även litteraturens definitioner är till viss del otydliga, 

speciellt begreppet rytm där det uttryckligen beskrivs som ett svårt begrepp att definiera. 

(Moberg, Sundström & Morin, 1952b). 

I vissa fall spånade deltagarna iväg från intervjun och började diskutera innebörden av 

begreppen istället för att svar på frågorna. På det sättet framgick det att de inte är helt 

överens om innebörden hos begreppen men överens om vad de olika fenomenen i 

ljudklippen var.  
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5.2 Jämförande av definitioner 

I detta avsnitt jämförs deltagarnas definitioner med de definitioner av begreppen som går 

att hitta i litteratur, läroböcker och uppslagsverk. 

5.2.1 Puls 

Pulsen i musik går inte att höra direkt i musiken, utan det är något som upplevs hos 

lyssnaren. Pulsen är ofta jämt fördelad och är en viktig del i att spela musik eftersom alla 

melodier och rytmer förhåller sig till den. Om pulsens hastighet (tempo) är för snabb eller 

för långsam går det inte att känna att det är en puls, på grund av hur vår hjärna fungerar 

(London, 2001a). 

Denna förklaring kan verka väldigt förenklad, men det är en konkret förklaring av 

begreppet. Deltagarna i undersökningen definierar pulsen på ett liknande sätt, men är mer 

nyanserad och på ett sätt gör dem det mer komplext än vad det kanske egentligen är. 

Troligtvis på grund av att de delvis har olika syn på hur begreppet används. Men 

deltagarna betonar att musiken är något de förhåller sig till när de spelar musik, vilket 

stämmer bra överens med förklaringen ovan. De betonar också att pulsen måste vara i ett 

visst tempo för att betraktas som puls. Om pulsen var för snabb eller för långsamt 

upplevde deltagarna att de inte kände pulsen. Begreppen kan få väldigt många olika 

betydelser för olika personer och ett exempel på det är Eva som sa: “puls är något jag 

har…[i] hjärtat… [...] puls är den känsla jag får.” 

5.2.2 Tempo 

Hastigheten på ett musikstycke kallas tempo och bpm används ofta för att ange 

hastigheten på pulsslagen. Tempot är bunden till pulsen eftersom utan en serie pulsslag 

finns det inget att förhålla sig till när det kommer till tempo. Att urskilja vad som är rytm 

och vad som är puls görs genom att känna tempot i musiken (London, 2001c). Som skrivet 

tidigare var det endast Gustav som sa att “Tempo är [...] hastigheten på pulsen”. 

Deltagarna hade svårt att skilja på puls och tempo och använde ofta helt andra ord, men 

de var ändå överens om att tempo är hastigheten på pulsen. Upplevelsen av musiken är 

för flera av deltagarna det som står i fokus. Beroende på hur fort en låt går, upplever de 

att en låt kan låta olika bra. Att sätta ord på ett groove eller ett sväng i musiken upplever 

de som väldigt svårt, speciellt när de får dessa begrepp att förhålla sig till. Som nämnt 

tidigare sa Gustav: “[...] här känns det inte som att det är lika mycket puls, utan här är det 
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mer tempo som är dynamiskt”. Utifrån litteraturen, läroböckernas och uppslagsverkens 

definition av begreppet uttalade sig Christian lite motsägelsefullt: ”Ibland blir det lite 

snabbare och ibland blir det lite långsammare, trots att det är samma tempo”. Han börjar 

att beskriva definitionen av begreppet tempo, men använder det på ett annat sätt och med 

en annan innebörd. I sammanhanget talades det om känslan i Chopins pianostycke. 

5.2.3 Rytm 

Det finns ingen enkel definition av begreppet rytm. Förenklat är rytm en beskrivning på 

varaktigheten hos toner och slag och när de ska spelas. Rytmiska mönster förhåller sig 

också till pulsen och dess hastighet (tempo) (London, 2001b). Deltagarnas samlade 

definitioner kan beskrivas som: oregelbundna slag, med ett mönster. Men de använde en 

stor arsenal av olika sätt att förklara det och vissa var osäkra på hur de skulle formulera 

sig. Felix och Gustav hade svårt att definiera rytmen i den sista låten. De förklarade det 

som att endast basgången hade rytm i sig och att melodin saknade det. De menar troligen 

att rytmen skapar groovet och känslan i låten. Men enligt litteraturen finns även rytm i 

melodin. 

5.2.4 Toner 

En ton är lufttrycksväxlingar som genereras av till exempel en sträng. (Sundberg (u.å.)) 

Oftast är ljudet stadigt och har en konstant pitch (Drabkin, 2001, Tone (ii)). Beroende på 

vad som gör ljudet får tonen olika karaktär, det kan låta skarpt eller mjukt (Drabkin, 2001, 

Tone (iii)). Deltagarna beskrev en ton genom att förklara det med hjälp av melodin i 

låtarna. Anna och Beatrice talade också om att tonerna får olika karaktär beroende på vad 

som spelar eller vem sjunger tonen. 

5.3 Begrepp och uttrycksmedel  

I intervjuerna framkommer det att deltagarna ofta vill använda andra uttrycksmedel än 

ord. Precis som Åberg skriver (2008) finns det en viss skepsis mot att beskriva musik med 

ord, just eftersom musik i sig inte är verbalt. Men det finns ju som sagt få musikaliska 

sammanhang där ord inte används. Deltagarna använder också andra ord på ett kreativt 

sätt och får då de andra i fokusgrupperna att förstå vad hen menar. Musiker befinner sig 

ofta i ett sinnestillstånd som inte är verbalt och det är den praktiska kunskapen som står i 

fokus (Åberg, 2008). Deltagarna i studier har en tendens att vilja uttrycka sig på annat 
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sätt än med just ord vilket gör att samtalen ofta innehåller ljudeffekter och andra 

uttrycksmedel. 

I musikaliska sammanhang kommunicerar musiker på väldigt många olika sätt, både 

verbalt och ickeverbalt. I denna studie blandades framför allt begreppen puls och tempo 

ihop och begreppen fick samma eller varandras betydelse. Det skulle kunna antas att 

ordförrådet i varje enskild grupp är det samma, eftersom de umgås ofta i musikaliska 

sammanhang. Men i intervjuerna visade det sig att varje individ i varje grupp valde att 

använda lite olika ord för att beskriva de olika musikaliska fenomenen. 

När det kommer till musikaliskt fackliga begrepp går det att se en parallell. Begrepp 

som tempo och rytm kan beskriva andra saker än musikaliska. Därför får dessa begrepp 

en varierad betydelse beroende på sammanhang. Deltagarna talar mycket om känslan i 

ljudexemplen, vilket de också framhäver är svårt att beskriva med ord. Det är lättare att 

visa med hjälp av gester och ljudeffekter som inte nödvändigtvis går att skriva ner med 

ord. 

5.3.1 Musikaliska begrepp i skolan och musiklärares praktik  

Elever i skolan har alternativa referensramar. De har till exempel inte alltid den korrekta 

vetenskapliga uppfattningen om ett fenomen. Det finns då en slags kollektivt 

missuppfattning. Detta kan i mer avancerade sammanhang vara något som inte är särskilt 

önskvärt (Halldén, 2002). Deltagarna i denna studie har en gemensam föreställning om 

vad de begreppen de använder har för betydelse. Även om det inte speglar exakt 

definitionerna i litteraturen kan de genom den gemensamma föreställningen 

kommunicera utan större problem.  

Det finns vissa problem med musikaliska begrepp i skolan. Elever kan ha en 

prekonceptuell bild (varierande uppfattning) om vad begrepp innebär och dess betydelse. 

Musikämnet är unikt i den mån att eleverna inte tar till sig information på samma sätt som 

in andra ämnen (Mandler, 1994). Det handlar ofta om de ska lära sig något som inte is sig 

är verbalt, till exempel spela ett ackord på gitarr. I intervjuerna i denna studie kommer 

det fram att det snarare är känslan kring ljudklippen som deltagarna försöker förmedla, 

inte vilka ord som passar in på ett visst fenomen. Det har gjorts studier för att 

uppmärksamma problemen kring begrepp i musikunderivsning (Petrović & Vukićević, 
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2015). Deltagarna i denna studie är kanske en del av problematiken som uppmärksammas 

när det kommer till begrepp i skolan.  

Musikundervisningen i skolan påverkas till stor del av elevernas intressen. Det gör att 

undervisningen kan bli väldigt ensidig och att eleverna går miste om en genrebredd som 

de annars skulle få med sig. Därför bör fokus ligga på att undervisningen ska breddas och 

präglas av musik från andra kulturer (Georgii-Hemming & Westvall, 2010). I denna 

intervju är deltagarna ibland oense om begreppens betydelse. De kommer samtidigt från 

samma kulturella sammanhang. För att problematisera detta kan en undersökning ske i en 

annan kontext än den diskurs de är vana vid. Om de skulle musicera med musiker från en 

annan världsdel i en genre de inte behärskar fullt ut, hur skulle då kommunikationen se 

ut? 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Resultatet har, utifrån de sju personer som deltagit, visat att begreppen puls, tempo, rytm 

och toner har flera olika innebörder beroende på sammanhang och vem som blir 

tillfrågad. Begreppen har alltså varierande betydelse hos deltagarna. Men även om 

deltagarna är oense om begreppens egentliga definition hindrar inte detta musikerna från 

att kommunicera obehindrat om musik. Det visade sig att begrepp och deras vokabulär 

inte hade en så stor plats när de talade om musik. De använder en stor arsenal av andra 

sätt att förklara på. Andra ord och ljud ligger nära till hands. 

Deltagarna i undersökningen är till stor del medvetna om vad dessa begrepp innebär, men 

eftersom de lägger energi på att förklara hur musiken är mer än att märka ord har de svårt 

att använda begreppen på ett övertygande sätt. Under intervjun förstår alla deltagare vad 

som menas även om de inte använder begreppen. Det finns ingen kontinuitet eller mönster 

i det deltagarna säger och begreppen får lite olika betydelse i olika diskussioner. De olika 

deltagarna använder alltså väldigt många olika sätt att förklara olika musikaliska 

skeenden och använder begrepp på ett sätt som inte är förenligt med litteraturen. Trots 

detta gör de sig väl förstådda i studiens intervjugrupper. 

I studien har det tydligt framkommit att även om personerna som intervjuats har mycket 

musikalisk erfarenhet kan de inte ge en konkret utläggning om begreppens betydelser. 

Beroende på deras erfarenhet har de kanske aldrig behövt förklara begreppen och 

eftersom personer i deras omgivning ändå förstår, är det kanske inte aktuellt för dem att 
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bry sig om begreppens definition. Skulle andra personer i andra musikaliska sammanhang 

ha en bättre förståelse för begreppens definition? Vad är orsakerna till detta och finns 

detta fenomen i andra sammanhäng än där det talas om musik? 

Deltagarna kom ibland på sig själva och började diskutera över hur oklara begreppen 

faktiskt är. De rättade i viss mån varandra och ifrågasatte sig själva. Några velade också 

mellan begreppen puls och tempo och funderade under intervjun ordens faktiska 

innebörd. Här skulle det vara intressant att utveckla deltagarnas resonemang. Deltagarna 

i studien talar också lite om begreppens betydelse och istället förstår de varandra med 

gester och andra uttrycksformer. Att använda sig av metaforer i undervisning och hur 

detta ska bedömas i skolan är också en sak att titta vidare på. 
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