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Syftet med detta arbete är att undersöka om ridlärare och ridelever upplever att musik 

påverkar dem och deras ridning om musik används under dressyrlektioner. Undersökningen är 

gjord genom enkäter besvarade av ridelever på ridskola, ridgymnasium och eftergymnasiala 

ridelever som deltar i ett ridprojekt, samt genom enkäter besvarade av ridlärare. I svaren från 

undersökningen uttryckte eleverna bland annat upplevelsen att musiken påverkade dem och 

deras hästar både till avslappning och stimulans. Rideleverna upplevde även att det var lättare 

att hitta en bra takt tillsammans med sina hästar i sitt dressyrarbete under träningen med 

musik, under förutsättning att musikens takt stämde ihop med dressyrrörelsen. I varje 

deltagande ridelevsgrupp fanns det någon elev som inte önskade träna till musik. Orsak till 

detta angav de bland annat var att musiken upplevdes som störande.  

Ridlärarna påtalade i sina svar bland annat vikten av musikens ljudnivå för att uppnå en bra 

kommunikation med sina elever. 
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Abstract 

Title: Music as a teaching medium at dressage - a study of the importance of music for 
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The aim of this work is to investigate whether riding instructors and riding students 

experience that music affect them and their riding, if music is used during dressage lessons. 

The study was conducted through questionnaires answered by students at a riding school, a 

high school with a riding profile and young people taking part in a riding project, and also 

through questionnaires answered by riding instructors. In the survey responses, the students 

expressed among other things that the music affected them and their horses for relaxation as 

well as stimulation. The riding students also felt that it was easier to find a good pace along 

with their horses in the dressage work while exercising with music, provided the music´s pace 

harmonized with dressage movement. In each participating group of riding students, there was 

one who did not want to practice with music. The reason for this they stated was, for example, 

that music was perceived as disturbing. The instructors pointed out in their answers, for one 

thing, the importance of the sound level of the music to achieve a good communication with 

their students. 
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Tack 
                                                                                                                                                                

Till er som deltagit i studien, jag hade inte kunnat genomföra den utan er.   
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1. Inledning  

 

Jag har läst på musiklärarutbildningen i Växjö, och är nu framme vid mitt 

examensarbete. Några av de kurser jag har läst under studietiden har inneburit 

att vi som musikstuderande tillsammans övat i instrumentalgrupper, för att 

sedan kunna framföra den musik vi tränat på. Vid denna träning har vi varit 

flera personer som arbetat för att nå ett gemensamt mål. Den gemensamma 

träning vi då gjorde fanns med i mina tankar när jag började fundera på vad jag 

ville undersöka i mitt examensarbete, och jag kom fram till att mina båda 

intressen, musik och ridning, har en hel del gemensamt.  När musiker övar 

tillsammans för en gemensam uppspelning är det ungefär likadant som när en 

ryttare och en häst tränar tillsammans. Båda sakerna kräver gemensamma 

övningar då det är flera deltagare som ska samarbeta. Det kräver också att 

ryttaren tillsammans med hästen hittar en gemensam puls som fungerar med 

dressyrrörelserna, på samma sätt som musikerna i en grupp måste hålla samma 

puls för att det ska låta bra.  Detta har gjort att jag har funderat på om det har 

någon betydelse för ryttarens och hästens inlärningsprocess om man redan 

från början när man lär in rörelsen tränar till musik. Jag har också funderat på 

om det kan hjälpa ridande elever till att få ett harmoniskt samarbete mellan sig 

själva och sina hästar i dressyrarbetet, om de använder musik under 

dressyrlektionerna . Det vore därför intressant att se om denna undersökning 

visar på att musik vid ridlektioner kan användas som ett vid undervisning 

kompletterande pedagogiskt hjälpmedel till ridelever vid ridgymnasium.  

 

2. Bakgrund   

 

Bakgrunden till mitt val av ämne är att jag i många år lagt märke till hur min 

egen dotter tränar dressyrövningar utan musik och sedan tävlar dressyr till 

musik. Vad det innebär att träna och rida dressyr är inte lätt att veta om man 
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inte själv på något sätt är delaktig i detta. Eftersom mitt examensarbete 

kommer att handla just om musik och elever som rider dressyr kan det därför 

vara bra att förklara något om hur ridelevernas träningar går till.    

Alla ridelever börjar med grundläggande träningar som består av att lära sig 

rida i skritt, trav och galopp. När man börjar en lektion inleder man med att 

värma upp ekipaget, det vill säga ryttaren och hästen, med just dessa rörelser, 

och samtidigt känna efter så att de fungerar bra. Denna uppvärmning kan göras 

med instruktion från ridläraren om eleverna är ovana, eller självständigt av 

eleverna om de är mer vana ryttare. Beroende på hur långt ekipaget har 

kommit i sitt grundarbete, går man sedan vidare med rörelser som utgår från 

dessa grundrörelser.  Om man är nybörjare kanske det är grundarbetet man 

måste arbeta med, och då tar det hela lektionen. Har man däremot har kommit 

lite längre så är det fortfarande lika viktigt att värma upp ekipaget och 

kontrollera att grundrörelserna känns bra. Är det någon rörelse som för dagen 

inte känns som den ska, kan det vara så att man även på högre nivå kan vara 

tvungen att arbeta med just denna rörelse stor del av lektionen. Känns däremot 

grundrörelserna bra under uppvärmningen så kan arbetet fortsätta med 

svårare rörelser. Så även om man tränar på högre dressyrnivåer är det 

fortfarande skritt-, trav- och galopprörelserna man arbetar med, även om det 

är i svårare former. Ju högre svårighetsgrad desto högre dressyrnivå. Ett sätt att 

förklara de olika nivåerna är att säga att dressyr delas in i klasser eller nivåer 

efter svårighetsgrad, med en grundindelning i lätta klasser och svåra klasser.  

Dressyr är enligt NE (http://www.ne.se/lang/ridsport )en sportgren där det 

främsta syftet är att visa att man kan rida en häst på ett bekvämt och vackert 

sätt samtidigt som hästen också är mycket lydig. Den dressyr man använder vid 

tävlingar idag är en klassisk dressyr som har sina rötter från 1800-talet då det 

var viktigt för militären att ha väl utbildade hästar som de kunde lita på vid 

militära aktioner.    

Vid dagens dressyrtävlingar bedöms och poängsätts flera olika moment. Det 

mål man vill nå är att det inte ska synas vilka hjälper, till exempel skänklar 

(ryttarens ben), händer eller sits, ryttaren behöver ge hästen för att den ska 

http://www.ne.se/lang/ridsport
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förstå vilka rörelser ryttaren vill ska utföras. Det kräver mycket träning för att 

uppnå ett bra samarbete och en samstämd harmoni i ekipaget. 

På en dressyrtävling spelas det nästan alltid musik under hela 

tävlingsmomentet. Vid de flesta tävlingar kan man inte själv välja vilken musik 

man vill ha utan arrangörerna spelar musik som de för dagen har valt. Inför 

vissa dressyrtävlingar kan ryttaren däremot själv sätta musik till ett eget 

sammansatt dressyrprogram som kallas Kür. Då bör hästens rörelser 

harmoniera med musiken, eftersom ryttaren själv kunnat välja och sätta ihop 

dessa rörelser till passande musik, och träna på detta program. När man 

däremot lär in dressyrrörelser för första gången, det vill säga vid träningen, tror 

jag inte att det är så ofta musik används.  

För att lära sig rida börjar ofta många ungdomar och barn rida på ridskola. De 

ungdomar som vill fortsätta utbilda sig inom ridsport på högre nivå, kan göra 

det genom att gå en gymnasieutbildning med inriktning häst. I Sverige finns 

flera skolor att välja mellan, som samtidigt ger behörighet till vidare 

högskolestudier (http://www.hyn.se/11.html ).  Vid de ridgymnasium jag har 

varit i kontakt med (Bollerup, Flyinge och Strömsholm) använder man normalt 

inte musik under ridlektionerna enligt ansvariga lärare (Daniel, muntlig 

kommunikation, Henriksen, muntlig kommunikation och Alsing, muntlig 

kommunikation). Men till exempel på ridsportgymnasiet i Strömsholm 

(http://www.stromsholm.com/wp-content... ) som har det nya 

naturbruksprogrammet med inriktning mot ridsport, kan man som individuellt 

val välja en 100-poängskurs som heter ”Estetisk kommunikation 1”. På 

skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/forskola-.... )kan man om 

denna kurs läsa att ämnet har som syfte att utveckla elevernas förmåga att 

kommunicera med estetiska medel. Det står också att det i undervisningen ska 

tas upp både traditionella och nya konstnärliga tekniker för att få eleverna att 

kunna interagera och samverka med sina medskapare, i detta fall hästarna. 

Tänker man sig att ryttaren och hästen är två aktörer som måste samverka, kan 

jag tänka mig att det finns en plattform för att utveckla en pedagogik och 

undervisningsmetodik i samarbetet mellan ämnena musik och ridning. Det 

skulle kunna innebära att man i musiken försöker förutse vilken musik som 

skulle passa bäst ihop med olika dressyrrörelser, och att man sedan kunde 

http://www.hyn.se/11.html
http://www.stromsholm.com/wp-content
http://www.skolverket.se/forskola-....
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pröva och utvärdera detta praktiskt under dressyrlektionerna.  Det skulle i så 

fall vara helt i linje med det som står i skolverkets riktlinjer att läraren ska ”låta 

eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (www.skolverket.se/lagar-

och-regler).  

 
Även om det (teoretiskt sett) skulle vara enligt skolverkets riktlinjer att använda 

musik vid dressyrundervisning, så bör det först undersökas och därefter 

utvärderas för att se om det är av pedagogisk betydelse för de ridande 

eleverna. Jag har därför tittat lite närmare på om det finns någon tidigare 

undersökning som gjorts på om musik kan inverka positivt vid ryttarens 

inlärning av dressyrridning till häst. 

 

3. Tidigare forskning 

 

Jag har fått hjälp på Linnéuniversitetets bibliotek med att söka med bland 

annat Diva, Libris, SportDiscus, RILM och Google Scholar efter tidigare forskning 

om musik kan inverka positivt vid ryttarens dressyrinlärning till häst. Det gick 

dock inte att hitta några vetenskapliga undersökningar eller utredningar inom 

just detta område.  

Inom närliggande områden, som till exempel forskning på hur musik kan 

påverka människor vid träning och i andra idrottssammanhang hittade jag 

däremot undersökningar, av vilka jag kommer att referera till några här. 

Dessutom hittade jag forskning gjord på hur människan kan påverka, i detta fall 

hästen, med sin sinnesstämning och vilka konsekvenser detta kan ge vid arbete 

med hästar.  

I den första undersökningen, i Svensk idrottsforskning 1/2011 (Madison, Aasa, 

Paulin, 2011) redovisas en artikel om musikens positiva kraft gällande 

idrottsprestationer. I artikeln visas vad en grupp forskare vid Umeå universitet 

kommit fram till vid en undersökning, gällande bland annat deras fråga varför 

musik har en sådan positiv effekt på människor när de tränar och tävlar inom 

idrott. Tidigare musikundersökningar, skriver artikelförfattarna, inom bland 

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler
http://www.skolverket.se/lagar-och-regler
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annat psykologi och medicin, samt inom idrott och träning påvisar att musik har 

olika fysiologiska effekter på människan. Dessa effekter är till exempel 

påverkan av kortisolutsöndring och reaktionstid. En av forskargruppens 

hypoteser på varför musik har dessa effekter, var att det skulle kunna bero på 

en medfödd funktion hos människan. Att det inte har forskats så mycket på 

detta tidigare, tror artikelförfattarna, beror på att man inom forskarvärlden 

inte kan komma överens om vad denna i så fall medfödda funktion skulle vara.  

Författarna menar att något som påvisar att denna eventuella genetiskt 

betingade funktion verkligen finns, är bland annat att det i alla kulturer utövas 

musik. Med tanke på att musik verkar ha funnits hos människan sedan väldigt 

länge (arkeologiska musikinstrumentfynd har hittats som är ca 40 000år gamla), 

och att musik har ett starkt samband med vår vilja att röra oss, anser 

forskargruppen att det är mycket möjligt att människan både har utvecklats 

och anpassats till musik under väldigt lång tid. Men det är inte förrän de 

senaste 30 åren vetenskapen markant har börjat intressera sig för att musik 

kan ha en stor betydelse och möjlighet att påverka människan vid till exempel 

träning och idrott. 

Forskargruppen fokuserade på de fysiologiska effekter musik i samband med 

träning kan ge. Gruppen valde ut träningsformen ”musikgympa” som 

testunderlag. Här kunde de på ett bra sätt undersöka den effekt musik kan ge, i 

och med att de som tränar synkroniserar sina rörelser ihop med musikens rytm. 

De som tränar i denna träningsform kan också välja hur hårt de vill anstränga 

sig, vilket kunde ge forskargruppen svar på om olika musik stimulerar till olika 

aktiv och effektiv fysisk träning. 

De deltagande idrottarna (132 personer) delades in i 4 grupper och testades 

(blodtryck, uthållighet, muskelstyrka, rörlighet, vikt, höft- och midjemått)för att 

ha ett underlag att jämföra med efter undersökningen. Grupperna delades 

musikaliskt in så att den första gruppen fick lyssna på ”kommersiellt tillgängliga 

låtar med sång”, det vill säga originallåtarna, andra gruppen fick lyssna på 

samma låtar men i syntetiska varianter utan sång. Den tredje gruppen fick höra 

samma låtars rytminformation (trummor och slagverk)men utan 

tonhöjdsinformation. Slutligen fick den fjärde och sista gruppen bara höra ”den 

mest grundläggande metriska strukturen” och bara en markerad puls. På detta 
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sätt fick alla grupperna höra exakt lika grundpuls vilket gjorde att grupperna 

gick att jämföra. Undersökningen visade att även om musiken i grupperna 

bestod av en exakt likadan puls, så visades en ökning av den genomsnittsliga 

träningsintensiteten med 5 procent i de grupper som förutom denna puls också 

hade tonhöjder och olika klanger (grupperna 3 och 4). Forskargruppen 

konstaterade att den” riktiga” musiken har ett stort försprång när det gäller att 

”gilla att arbeta till musik”. En faktor som dock kunde distrahera var texten, då 

deltagarna eventuellt kunde lyssna mer på den än prestera max i sin idrott. 

Forskargruppen kunde konstatera att musikalisk struktur leder till att man som 

idrottsutövare ökar sin fysiska intensitet. Antingen denna ökning beror på att 

ljudmönstren faktiskt påverkar vår fysiska kapacitet, eller att de gör att vi 

upplever ansträngningen mindre jobbig, så anser forskargruppen att 

undersökningen har gett ett intressant resultat.  För en elitidrottare kan detta, 

anser forskargruppen, vara en avgörande effekt, medan en vanlig 

motionsidrottare kanske inte har samma behov. 

Ett annat arbete där man visar på effekter musik kan ge inom idrotten är i The 

psychological, psychophysical and ergogenic effects of music in sport Sporting 

Sounds (A. Bates, J. Bale). Här berättar Costas I. Karageorghis och Peter C. Terry 

(2009:13) om sitt forskningsprogram som de inledde för 2 decennier sedan, och 

de resultat de kommit fram till sedan dess.  

Författarna menar att nästan överallt där det utövas idrott eller motioneras 

också spelas musik. De delar av musiken som påverkar den som lyssnar mest, 

är enligt dem, framförallt rytmen och tempot (Karageorghis & Terry, 2009:13).  

Det är främst musikens psykologiska (hur musik påverkar humör, känslor med 

mera, psykofysiska (utövarens upplevda fysiska ansträngning) och ergogenica 

(när musikanvändning ökar prestationen högre än väntat, gällande uthållighet, 

produktivitet, kraft eller styrka) effekter inom idrott som forskarna har 

undersökt. När det gäller ergogenica (se ovan) effekter kan musik, enligt 

författarna, ses som en sorts läkemedel som idrottarna kan använda 

(Karageorghis & Terry, 2009:15). 

I sportsammanhang, skriver författarna, att musik används på tre olika sätt. 

Första sättet att använda musik inom idrott är som bakgrundsmusik. Andra 
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sättet är att idrottsutövaren använder musik som en sorts metronom för sitt 

rörelsemönster. Det tredje sättet är att använda musik som stimulans eller som 

avslappning (Karageorghis & Terry, 2009:15). Ett lag som använder musik på 

alla dessa olika sätt är det brasilianska fotbollslaget. För dem är det 

latinamerikansk musik som spelas både som stimulans i omklädningsrummet, 

när de går ut på planen för att spela och som bakgrundsmusik under deras 

matcher. 

Forskning visar, enligt Karageorghis och Terry, att det främst är musik med ett 

generellt högre tempo (>120 slag per minut) som ger idrottsutövaren ökad 

stimulans. Däremot finns det en tröskel då idrottsutövaren har arbetat 

maximalt för vad hans kropp klarar av under en kortare tid (anaerob tröskel), 

och om arbetsintensiteten ökar efter denna tröskel har musiken ingen 

stimulerande effekt på den upplevda ansträngningen (Karageorghis & Terry, 

2009:18, 27). Musik som är långsam och mjuk fungerar tvärtom, det vill säga 

minskar stimulansen och ger avslappnande effekt (s.18). 

Enligt Karageorghis och Terry har forskare kommit fram till att sambandet 

mellan musikens tempo och människans rörelse beror på naturliga anlag 

(Karageorghis & Terry, 2009:28). Detta kan förklara att idrottsmän försöker 

hitta musik som passar just dem. Karageorghis och Terry har utarbetat en tabell 

med musik med olika tempobeteckningar som kan hjälpa idrottsmän att hitta 

musik som passar dem i deras träning (s.24). Här kan jag se likheter mellan hur 

denna tabell kan hjälpa idrottsmännen hitta musik som kan hjälpa dem att 

utvecklas i sin idrott, och min tanke att musik skulle kunna hjälpa dressyrryttare 

att lättare hitta en för ekipaget passande takt, och i och med det kunna 

utvecklas i sin träning. Liksom den musiktabell med tempobeteckningar de 

utarbetat för idrottsmän, skulle det kanske kunna utarbetas en liknande 

musiktabell inom dressyrridning.    

Ett tredje forskningsområde som är intressant i samband med min egen 

undersökning, är de forskningsresultat som finns gjorda om hur samspelet 

mellan ryttare och häst fungerar. I sin forskningsöversikt Hur fungerar 

samspelet mellan ryttare och häst? redovisar Mari Zetterqvist Blokhuis (2010) 

betydelsen av att både ryttaren och hästen är samspelta, och att de genom 
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detta samspel visar en harmoni i sitt arbete. Hon refererar till Wolframm (en 

holländsk doktorand) som studerat hur ryttarens personlighet och 

sinnestämning påverkar hästen och som funnit att en irriterad och stressad 

ryttare överför sin känsla till hästen vilket bidrar till ett sämre samspel mellan 

dem. En tysk beteendeforskare, von Borstel, som Zetterqvist refererar till, 

anser att rädsla kan överföras från ryttaren till hästen. Om det blir ett dåligt 

samspel visar det sig enligt Zetterqvist (s.82) främst genom hästens 

kroppsspråk. Det finns ett särskilt ethogram (katalog eller förteckning) över 

rörelser och tecken som hästen visarvid ”undvikande beteende” (hästens 

beteende när den inte samspelar med ryttaren) och som används när forskare 

vill undersöka hur hästen reagerar i samspelet med människan. Hästens 

kroppsspråk när samspelet inte fungerar, och den vill undvika eller inte förstår 

ryttarens signaler, är till exempel att kasta upp och ner med huvudet, lägga 

öronen bakåt eller att bocka. Hästen kan enligt Zetterqvist uppfatta varenda 

nyans i ryttarens sinnesstämning och koncentration (s.76) och reagerar utifrån 

detta, antingen genom att samspela eller inte samspela med ryttaren.  

 

De forskningsresultat jag refererat till här är, även om de inte ligger exakt inom 

det forskningsområde jag kommer att undersöka, intressanta då de dels 

behandlar hur musik påverkar oss människor vid idrottsutövning, dels tar upp 

hur viktigt samarbetet mellan ryttare och häst är. Kopplas dessa forskningar 

samman blir det nya forskningsområdet det jag tänker undersöka, nämligen om 

musik kan påverka ryttaren och hästen till ett bättre samarbete och därmed 

vara ett pedagogiskt hjälpmedel vid dressyrträning. 

 

4. Bakgrund till min egen forskning 
 

Inför mina egna undersökningar tittade jag även på om det fanns någon som 

använt eller använder musik i samband med dressyrträning. Jag fick då fram 

dels ett fördjupningsarbete omfattande fem poäng, ”Pilotstudie om mental 

träning för tonårsflickor vid ridlektion” gjord av två elever på 
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hippologutbildningen på Strömsholm, dels en reklamtext på en företagssida om 

en spansk dressyrtränare, Francisco de Braganca från Portugal (Häst & 

Sportresor)  som använder musik vid dressyrträningar, samt en studie om 

samme dressyrtränare och hans stora förmåga att kunna vidarebefordra 

hästkunskap (West & Bragança, 2012). Dessa material kan inte sägas 

vetenskapligt studera om musik kan inverka positivt vid inlärningen av 

dressyrrörelser, men kan ändå ses som en intressant vinkel om att musik kan 

ha betydelse vid ridinlärning, vilket gör det viktigt att forska om. Med detta 

menar jag att det är viktigt att man som ryttare har en positiv inställning när 

man arbetar med sin häst (jämför med Mari Zetterqvist Blokhuis (2010)studie 

under tidigare forskning), och kan då musik medverka till detta är det 

intressant för forskning inom detta område. 

Pilotstudien som gjordes på Strömsholm (www2.hipp.slu.se), tar upp frågan om 

flickor som rider påverkas mentalt om musik används under ridlektionen. Vid 

denna studie fick rideleverna notera hur de mentalt kände sig före och efter en 

ridlektion med musik. Denna studie innefattade både dressyr- och hoppelever 

på ridgymnasiet Strömsholm. I studien undersöktes om musiken påverkade 

eleverna till att kunna koncentrera sig bättre och få bättre reslutat i ridningen, 

och därmed även stärka deras självförtroende. I studien kunde man inte få 

fram några signifikanta skillnader vad gäller den mentala inverkan musik kan ge 

eleverna. Det var enligt de elever som gjorde studien svårt att få fram ett 

tillfredsställande reslutat bland annat beroende på att studien endast gjordes 

på tio elever, att alla elever har olika mentalitet och att de flesta av de elever 

som deltog i undersökningen var i behov av att få bättre mental inställning i 

ridningen.  

Ridlärarna som deltog i pilotstudien kom fram till att det är viktigt att föra en 

kontinuerlig dialog med sina ridelever, då det kan vara svårt att läsa av deras 

mentala balans. Framförallt var detta en viktig insikt hos en av dressyrtränarna 

som medverkade i studien, då han själv inte tyckte att det fanns några elever 

med negativ mental inställning eller dåligt självförtroende i hans elevgrupp, 

utan blev medveten om detta i och med den gjorda studien. Studien kunde 

enligt ridlärarna också visa att den mentala inställningen och därmed mental 

träning i skolan är mycket viktig, då de ansåg att det har stor betydelse för 

http://www.hastsportresor.se/land...)%20%20och
http://www.hastsportresor.se/land...)%20%20och
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ridelevernas prestationer. Hur elevernas mentala inställning är när de sitter på 

hästen påverkar nämligen hästen och därmed även hur bra ridarbetet blir, 

enligt pilotstudien. 

Texten till företagssidan (http://www.hastsportresor.se/..) om dressyrtränaren 

Francisco de Braganca,) tar upp hans filosofi att man ”ska rida med hjärtat och 

inte med hjärnan”. Denna filosofi är något han praktiserar i sitt eget ridhus där 

han använder klassisk musik vid dressyrträningen. Francisco de Braganca 

använder även musik vid en del av de lektioner och clinics (förklarande 

riduppvisning/lektion) han håller för sina elever. Vad hans tanke och metod att 

använda musik vid inlärningen innebär kan jag inte förklara då jag inte kan hitta 

detta någonstans. Jag kan bara tänka mig att det hos honom kan finnas teorier 

jämförbara med den studentuppsats om Hästen – ett alternativ inom 

psykosocialt behandlingsarbete som Liselott Jönsson (2004) 

(http://urn.kb.se/..) gjort vid Socialhögskolan på Stockholms universitet. Det 

som undersöktes vid denna studie var vad som händer när en människa och 

häst samarbetar. Det som kom fram i studien var att genom samspelet med 

hästarna hade bland annat deltagarnas självkänsla ökat. Om jag jämför denna 

studie med Francisco de Bragancas filosofi att man ska rida med hjärtat, så 

visar resultaten av det som händer vid dessa dressyrlektioner att deras 

arbetsmetoder ligger ganska nära varandra. I båda fallen är resultatet av 

samarbetet med hästen beroende på att du är lyhörd för din samarbetspartner, 

är positiv i ditt arbete och din mentala inställning under ridlektionen. Det blir 

positivt resultat när ryttaren vågar öppna sig och tillsammans med hästen 

arbetar med de problem som uppstår och de dessutom litar på varandra.  Att 

Braganca dessutom använder musik vid ridningen kan också tänkas komma 

nära det man ville undersöka vid den tidigare nämnda pilotstudien vid 

Strömsholm, det vill säga om musik kunde påverka de ridande till bättre mental 

balans. 

I studien om Bragancas stora förmåga att kunna vidarebefordra hästkunskap, 

visar man på vikten av att kunskap som i generationer har förts vidare, är 

beroende av den undervisandes förmåga att kunna känna och förklara hur han 

som ”expert” känner när han rider och arbetar med hästar. Här nämns också 

att dressyr inte bara innebär relationer mellan människor (tränare och ridelev), 
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utan också att dressyren innebär relationer mellan människor och hästar. 

Studien visar på att det för uppnå en harmoni i ekipaget, krävs ett samarbete 

som kan resultera i att den naturliga rörelsen som hästen har inte störs eller 

förstörs (West & Braganca, 2012). 

Sammantaget gör den forskning och de studier jag hittat att mitt val av ämne, 

för mig, känns än mer intressant. Detta har också lett mig fram till det som 

kommit att bli mitt syfte och mina forskningsfrågor.  

 

 

5. Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om ridlärare och ridelever upplever 

att musik påverkar dem och deras ridning om musik används under 

dressyrlektioner. Följande forskningsfrågor ligger till grund för undersökningen: 

 Hur anser de intervjuade dressyrtränarna att de själva eller 

dressyrekipaget påverkas av musik under ett dressyrarbete? 

 Hur säger de deltagande dressyrryttarna att musik under 

dressyrträningen påverkar ekipaget jämfört med träning utan musik?  

Under arbetets gång tillkom en forskningsfråga, nämligen följande: 

 Finns några korrelationer mellan ryttarnas värdering av dressyr till musik 

och deras ålder, ridutbildningstid och dressyrnivå? 
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6. Avgränsning 

 

Jag kommer i min undersökning inte att gå in på exakt vilken puls de ridande 

upplever är det mest optimala för sitt ekipage, eller om de föredrar att rida till 

popmusik, klassisk musik eller någon annan musikstil.  

 

7. Teoretiskt perspektiv 
 

Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950), lärare i bland annat harmonilära vid 

Genèves konservatorium arbetade fram en pedagogisk metod vid namn 

Rytmisk-musikalisk uppfostran (RMU). Denna metod går ut på att människan 

för att lära sig behöver använda sin helhet, det vill säga både kroppen, själen 

och anden. I boken ”Vad är rytmik” (s.10 ff) skriver G. von Bülow, en 

efterföljare till Jaques-Dalcroze, att detta arbetssätt som han utarbetade, är en 

växelverkan mellan intryck och uttryck, bland annat musik, som ger människan 

de stimuli av flera av de sinnen hon behöver för sitt lärande. För att få dem som 

skulle arbeta med arbetsprincipen RMU att förstå metoden, satte Jaques-

Dalcroze upp några punkter (principer) som fortfarande gäller: ”Visa vad du 

hör”, ”Beledsaga det du ser” och lite senare lades det även till ”Visa vad du 

föreställer dig” (von Bülow, s.15).  

I boken Rytm, musik och utbildning (1920/1997) skriver E. Jaques-Dalcroze att 

musik består av ljud och rörelse (s.75). Han skriver också man inte kan utveckla 

rytmmedvetandet utan att hela kroppens rörelser får upprepade erfarenheter 

av rytmen (s. 68). Låter man kroppen träna rörelser till musik blir detta till ett 

minne i musklerna som så småningom blir till ett naturligt rörelsemönster.  

Jaques-Dalcroze skriver (s. 90) att gymnastik är hälsa och musik är harmoni och 

glädje, och tillsammans menar han att de ger avspänning och blir en naturlig 

motvikt mot stress. En väl inövad och rätt upplevd rörelse som speglar rytmen 

blir därmed till ett harmoniskt samspel (s.72). 
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Detta tankesätt att flera av våra sinnen behöver få stimulans för att vi lättare 

ska lära oss är något som jag tycker passar in på hur samverkan behöver ske 

när man rider dressyr. Rideleverna ska hålla en till dressyrrörelsen passande 

puls, men även anpassa sig och hästen de rider till den musik som spelas vid 

dressyrtävlingar. Rideleven och hästen ska också gemensamt utföra rörelser 

som kräver samförstånd. Eftersom allt detta arbete mycket bygger på att känna 

en gemensam puls, borde det underlätta för rideleverna om musik med 

passande puls fanns med redan vid lektionerna. Att hitta en puls som stämmer 

in både på den rörelse hästen ska utföra och musikens puls kan dock vara svårt, 

då hästar har olika stora rörelser bland annat beroende på hästens storlek och 

rörelsemönster. I en ridgrupp med stor variation på hästar i detta avseende kan 

det nog vara svårt att hitta en bra ”gemensam” musik.  

 

8. Metod 

 

För att kunna undersöka och se om det kan finnas någon relevans i att musik 

kan ha en positiv inverkan vid ridlektioner, tycker jag att det vore intressant att 

dels tillfråga några dressyrlärare om deras åsikter och erfarenheter i detta 

ämne, dels att låta ett antal ridelever få pröva att rida en lektion till musik och 

jämföra med att rida lektion utan musik och sedan utvärdera detta. För att få 

ett bredare åldersspektrum i undersökningen, tänker jag fördela de deltagande 

rideleverna så att ett antal elever på en ridskola deltar i undersökningen, 

dessutom tänker jag låta elever på ridgymnasium delta i undersökningen, och 

även några äldre ridelever som slutat gymnasiet men som fortfarande tränar 

och tävlar dressyr. Då kan jag i svaren från eleverna se om deras åsikter på 

något sätt visar något samband med deras ålder.  

Till min undersökning har jag valt att arbeta med kvalitativa data i mitt arbete. 

Med kvalitativa menas enligt Svensson och Ahrne (2011: 12) data som kan 

återspegla det som de tillfrågade till exempel tänker, känner, har upplevt eller 

sett. Detta kan jämföras med om man vill undersöka saker som är mätbara, det 
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vill säga data som kan sägas vara kvantitativa. Kvalitativa data är ett sätt att 

förstå fenomen, att undersöka om ”de finns, hur de fungerar och i vilka 

situationer de förekommer” enligt Ahrne och Svensson (2011: 12).  Det är exakt 

detta jag vill få reda på i undersökningen, det vill säga få veta vilka eventuella 

erfarenheter och upplevelser ridlärarna och eleverna har haft av musik vid 

dressyrträning, och vad eleverna upplever och vad de känner när de rider och 

tränar dressyr till musik.  

Inom kvalitativa metoder finns det flera olika sätt att få fram data. Det kan 

göras bland annat genom intervjuer, observationer eller enkäter. Vid flera av 

dessa olika metoder är förutsättningen för undersökningen att man fysiskt eller 

verbalt har kontakt med den person som ingår i undersökningen.  Vid en enkät 

är däremot inte denna fysiska kontakt ett krav, då det går att skicka en enkät 

både via e-post och per post. Att mitt val att genomföra undersökningen kom 

att bli genom enkätundersökning, beror därför dels på att de elever och lärare 

som kom att ingå i studien var lokaliserade på ett utspritt område, dels på att 

samtliga deltagande elever genom att enkät användes kunde svara direkt i 

anslutning till att de genomfört undersökningslektionen, vilket inte skulle vara 

möjligt om jag gjort intervjuer.  

Det kan enligt Ahrne och Svensson (2011:24) vara strategiskt bra om man å ena 

sidan vid en undersökning väljer ut deltagare från flera platser som är så lika 

varandra som möjligt, vilket ger ett säkrare resultat än om 

undersökningsmaterialet är mer geografiskt begränsat. Fördelen med denna 

strategi, är enligt författarna, att risken för felaktiga resultat minskar. 

Författarna för också fram att det å andra sidan kan vara bra om det kan vara 

något i dessa miljöer eller platser som på något sätt särskiljer dem då det kan 

innebära att undersökningen blir bredare. I den undersökning jag tänker göra 

innebär det att genom att rideleverna har olika åldrar, kommer från olika 

ridnivåer och olika skolor och ändå har det gemensamma att de rider dressyr 

för lärare, ger enkäten bredare resultat än om alla elever hade varit jämngamla 

och gått i samma skola.  
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8.1       Urval ridelever 

   

Jag har med utgångspunkt från den kvalitativa metoden valt att i mitt 

examensarbete via enkät fråga ett antal ryttare på olika nivåer (förgymnasial, 

gymnasial och eftergymnasial) om de, efter att ha tränat dressyr både utan och 

med musik, upplevde någon skillnad mellan att träna med musik eller utan. 

Genom att ryttarna har olika åldrar kan deras svar, utifrån de tre åldersgrupper 

jag därmed låter dem bilda, visa eventuella åsiktsskillnader beroende på ålder 

avseende deras upplevelser i denna studie. De grupper jag tillfrågade om att 

delta i testlektionerna var dels en ridskolegrupp där ”eleverna” är 

dressyrtävlande eller dressyrintresserade, dels dressyrelever på två 

ridgymnasier, samt en grupp dressyrsatsande ungdomar som ingår i en satsning 

på unga talanger inom ridsporten dressyr.  

Den grupp ridelever som deltog från en ridskola bestod av fem elever i åldrarna 

13 till 15 år, och hade ridit i ca fem-sex år. Två av dem hade aldrig tävlat i 

dressyr, medan de andra tre hade startat i tävlingar med lättare dressyrklasser 

och därmed också ridit dressyr till musik.  

Ridgymnasieeleverna bestod av en grupp på fem stycken elever i åldrarna 17 

till 19 år, som har ridit i tre till tolv år. Alla dessa elever hade tävlat dressyr. 

De dressyrsatsande ungdomarna har ridit i nio till tolv år, och tränar 

självständigt för tränare som de själva har valt, men under den tid de ingår i 

Smålands Ridsports Ungdomssatsning tränar de också för tränare som ingår i 

detta program. Ungdomarna tävlar alla på olika dressyrnivåer, och tränar 

därmed på olika dressyrrörelser. I denna grupp äger ofta eleverna själva eller 

deras föräldrar hästarna de rider och tränar. Ibland är det andra personer som 

äger de hästar ungdomarna tränar och tävlar, men de får ändå träna och arbeta 

ihop med hästen som om det var deras egen. De har därmed bättre 

förutsättningar att arbeta ihop sig med sin häst, än de elever som går på 

ridskolor och som får byta hästar vid lektionerna. Denna ridelevsgrupp bestod 

av fyra ungdomar, varav två besvarade frågeenkäten.  
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Tyvärr svarade ett av ridgymnasierna inte på enkäten. Trots påminnelse fick jag 

inga svar från dem, och vet inte om det berodde på tidsbrist eller brist på 

intresse från ridlärare eller ridelever.   

Det totala antalet ridelever som svarade blev slutligen tolv stycken, vilket var 

färre än jag hade hoppats på, men tillsammans med de svarande ridlärarna, 

som blev fem stycken, utgör den totala gruppen som jag kan basera mitt 

resultat på ändå 17 personer. Detta underlag kan ge en liten indikation på i 

vilken riktning de deltagande tycker musik kan fungera som pedagogiskt 

hjälpmedel vid ridlektioner i dressyr.  

De flesta av dessa ungdomar fick, liksom ridlärarna, enkätfrågorna till sig via 

mail, då de bor utspritt. Däremot valde jag att ge den grupp elever som tränade 

på en ridskola frågeenkäten direkt på plats efter den sista träningen då jag bor 

relativt nära denna ridskola.   

Att eleverna fick fylla i sina enkäter direkt efter ridlektionen beror på att jag 

tror att det annars är lätt att de ”tänker efter” och efterkonstruerar sina 

intryck.  

 

8.2     Urval ridlärare 

 

Jag har också valt att via enkät tillfråga ett antal ridlärare om deras åsikter och 

erfarenheter ifråga om musik i samband med dressyrlektioner. Därmed får jag 

en grupp, vars åsikter kan vägas emot de ridande elevernas. Att jag låter 

ridlärarna bilda en egen enkätgrupp grundar sig i följande resonemang. 

Om jag plockar in ridlärarna i samma svarsgrupp som den ”ridande 

elevgruppen” kan jag eventuellt få ett mycket bredare erfarenhetsfält av 

användning av musik vid träning av dressyr. Ridlärarna har också varit ridande 

elever, och det är möjligt att de själva i sitt träningsutövande har använt musik, 

vilket i så fall gett dem ett erfarenhetsfält inom detta område. Har de däremot 

inte använt musik vid sin egen dressyrträning kan de inte förmedla någon 

erfarenhet av detta.  
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Får däremot ridlärarna vara i en egen enkätgrupp, skulle deras erfarenheter 

kunna ses ur en lärarsynpunkt. Det skulle kunna vara intressant då det är 

läraren som ofta ser hur arbetet under en dressyrlektion utvecklas.  

Frågan om musik kan påverka ekipagets inlärningsprocess kan med tanke på 

ovanstående resonemang ge helt andra svar när jag låter ridlärarna bilda en 

egen enkätgrupp, vilket jag tycker, kan vara mycket intressant. Ridlärarna får 

därför utgöra en egen grupp i denna studie, med en enkät som är särskilt 

utformad utifrån deras synvinkel som lärare. 

Med utgångspunkt från detta skickade jag mail-frågor till 20 dressyr-ridlärare, 

för att få en inblick i hur man som van dressyrryttare eller ridlärare gör vid olika 

inlärningsmoment i dressyr. Dessa ridlärare valde jag ut dels genom att gå in i 

en tränarlista och plocka ut några av de mest kända svenska dressyrridlärarna, 

dels genom att av en lokal ridlärare få förslag på lokala dressyrlärare. Att jag 

valde att skicka frågorna per mail till denna grupp berodde på att de har 

mycket oregelbundna arbetstider, vilket kan försvåra för en intervju. För att få 

dem att vilja svara på mina frågor lät jag dem därför få frågorna via mail, så att 

de kunde besvara dem när de själva hade tid till detta. En av ridlärarna hade 

dock inte tillgång till mail varför jag skickade ett brev med frågorna till den 

personen. Jag hade tänkt mig att det hade varit bra med svar från ca 10 av 

dessa frågepersoner, då det inte skulle vara alltför många men ändå inte alltför 

få. Tyvärr fick jag inte svar från mer än 4 personer, så jag gjorde ett andra 

utskick där jag tillfrågade ett utökat antal frågepersoner. Detta resulterade i att 

jag fick svar från 1 ridlärare till. 

 

9. Utarbetning av frågor 

 

De frågor jag arbetade fram och som slutligt kom att ingå i dessa båda enkäter 

grundar sig på att tränare och elever har olika erfarenheter, har olika åldrar 

vilket kan påverka deras syn på att arbeta till musik samt står i olika positioner 

vad gäller själva arbetssättet vid en ridlektion. 
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 9.1.    Ridlärare 

 

Beroende på vem du är som person har du även som ridlärare, tror jag, olika 

inställning till att arbeta till musik. Kanske är det till exempel så att äldre 

ridlärare med, som jag kan tänka mig, ett mer traditionellt undervisningssätt, 

anser att musik är störande vid undervisning. Ridlektioner kräver en dialog 

mellan ridlärare och elev, då ridläraren måste ge instruktioner och feedback 

fortlöpande under lektionen, med anledning av detta ställde jag i enkäten till 

ridlärarna frågan om de tror att det finns något moment i dressyrlektionen som 

kan försvåras av att musik används under träningen. Eventuellt kan musik 

under lektionen medföra att både ridlärare, ridelev och häst påverkas på olika 

sätt, vilket också resulterade i några frågor om ridlärarnas åsikter om detta. Det 

kan också vara så att ridlärarna anser att musik passar bättre eller sämre till 

olika dressyrörelser. En fråga som jag också tyckte kunde vara intressant att få 

svar på från de olika ridlärarna var om de själva hade någon erfarenhet av att 

använda musik i sitt arbete med dressyrträning. Denna ovana eller erfarenhet, 

tror jag, kan spela in i deras åsikt om de tror att musik kan eller inte kan hjälpa 

ridelever vid dressyrträning.  

 

9.2.   Ridelever 
 

Som ridelev kan du liksom ridlärarna antingen ha eller inte ha erfarenhet av att 

träna dressyr till musik. Eleverna fick därför också en fråga om deras erfarenhet 

av detta, för att jag eventuellt skulle kunna se om det inverkade på deras svar.  

Rideleverna måste både kunna höra de instruktioner ridlärarna ger dem, och 

även utföra instruktionerna i samarbete med sin häst. För att få veta om 

eleverna i undersökningen anser att musik vid ridlektioner, med tanke på den 

dialog som förs, påverkar undervisningssituationen till det sämre eller bättre, 

fick eleverna i enkäten svara på om de upplevde att deras samarbete med 

ridläraren påverkades när de tränade till musik. Då det inte bara är samarbetet 

med tränaren som kan påverkas utan även samarbetet med deras hästar, 
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ställde jag några frågor om hur eleverna upplevde att deras hästar reagerade 

på musiken. Men då även ryttarnas mentala inställning har betydelse för hur 

hästarna reagerar och därmed hur ekipagets samarbete blir, ville jag även veta 

om musiken påverkade ryttarna själva på något sätt. Jag formulerade därför 

några frågor om ryttarna upplevde någon skillnad i hur de själva kunde 

koncentrera sig och i sitt sätt att arbeta när de tränade till musik. Som en extra 

förstärkning av hur de upplevde att träna dressyren till musik, ställde jag 

slutligen en fråga om hur de om de fick välja helst skulle träna i fortsättningen – 

med eller utan musik. 

 

10. Undersökningens genomförande 
 

Ursprungligen var min tanke att låta ett antal ridelever rida en ridlektion till 

lugn musik, en lektion med snabb musik och sist en lektion utan musik. Efter att 

ha diskuterat upplägget med en ridlärare, kom jag fram till att det var svårt rent 

tidsmässigt för ridgrupperna att hinna med detta i sitt ordinarie schema. 

Upplägget blev istället att låta ridelever på olika ridskolor och på olika 

dressyrnivåer pröva att rida ett ridpass utan musik och sedan ett pass med 

musik till. Då jag ville ha elever från olika åldrar, insåg jag att det var svårt att 

säga att alla skulle arbeta med en viss dressyrrörelse. Detta på grund av att 

elever i en ridgrupp behöver träna på olika rörelser beroende på hur långt man 

kommit i sitt dressyrarbete. Därför lät jag ridlärarna själva avgöra hur de ville 

lägga upp sina lektioner som skulle fungera som mina ”testlektioner”.   

Jag hade inte själv möjlighet att kunna vara närvarande vid de olika 

ridlektionerna, då lektionerna hölls på flera olika platser och dessutom ibland 

med mycket kort varsel. Det var också ett av skälen till att jag även lät 

ridlärarna avgöra musikvalet själva, men med instruktionen att använda både 

lugn och snabb musik under ridlektionen. Att jag lät dem välja musik själva 

beror också på att det inte är i alla ridhus som det finns fast installerade 

ljudanläggningar, och då kan ridläraren vara tvungen att ta med en cd-spelare 

för att kunna spela upp musiken. Tanken var då att det är enklare att få 
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ridlärarna att vilja delta i min testlektion om de ”bara” behöver ta med sig en 

cd-spelare, men inte behöver köpa in skivor utan kan välja musik från det de 

redan har tillgång till. Ett av ridgymnasierna som tillfrågades om deltagande gav 

också svaret att de inte kunde delta i testlektionen eftersom de inte hade 

tillgång till ljudanläggning i ridhuset. 

I min sammanställning har jag delat på svaren från ridlärarna och eleverna. Jag 

har dessutom delat in svaren från eleverna i de tre grupperna ridskoleelever, 

ridgymnasieelever och dressyrsatsande ungdomar. Detta med avsikt att se om 

det eventuellt finns något samband mellan deras upplevelser av musik vid 

ridlektionen, deras ålder, ridutbildningstid och dressyrnivå. I de olika 

elevgrupperna har jag därefter tittat på hur de har upplevt att musik under 

dressyrlektionen har påverkat dem och deras hästar, och om eleverna skulle 

kunna tänka sig att använda musik vid sina dressyrlektioner som ett hjälpmedel 

om de kunde välja. Genom att göra detta har jag försökt få fram om deras 

upplevelser gett dem en positiv eller negativ bild av att använda musik under 

dressyrlektioner. För att åskådliggöra deras upplevelser har jag i analysdelen av 

mitt arbete gjort diagram där elevernas svar på upplevelserna visas.  

I ridlärargruppen har jag tittat på hur lärarna ser på att använda musik under 

dressyrlektioner fast ur ett lärarperspektiv, det vill säga hur de upplever att 

deras elever och hästar påverkas av att rida till musik under lektionen. Därefter 

har jag tittat på vilka skillnader de båda grupperna, lärare respektive elever, har 

i åsikterna om att använda musik vid dressyrlektioner. Jag har även tittat på hur 

de själva som lärare upplever att arbeta med musik under en dressyrlektion.   

 

11.  Etiskt perspektiv 

 

I enlighet med de forskningsetiska principer(www.codex.vr.se) som gäller, har jag 

hanterat svaren på enkätfrågorna så att de ska uppfylla de informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav som är antagna av 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990.  

http://www.codex.vr.se/
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Jag har tillfrågat samtliga tränare antingen personligt, per telefon eller via mail 

om de kunde tänka sig att delta i min undersökning/frågeenkät, och informerat 

dem om undersökningens syfte. De har blivit informerade om att deltagandet 

är frivilligt, och jag har även meddelat dem att de kommer att vara helt 

anonyma i min redovisning. I redovisningen av enkäten har jag, för att inte 

kunna peka ut vilka vana tränare som har gett vilka svar, valt att kalla dem 

Tränare A, B, C och så vidare.  

Rideleverna har blivit tillfrågade av sina ridlärare om eventuellt deltagande i 

enkäten, och även blivit upplysta om att de kommer att vara anonyma i min 

redovisning om de väljer att svara på frågorna. De ridelever från ridskolan i 

åldrarna 13 till 15 år blev informerade och tillfrågade om de ville delta i 

undersökningen i samband med en ridlektion där även deras föräldrar satt 

med. De övriga rideleverna blev informerade och tillfrågade genom sina 

ridlärare på ridgymnasierna. De dressyrsatsande ungdomarna har informerats 

och tillfrågats antingen via mail eller genom personlig kontakt. Jag har valt att 

kallat dem Elev 1, 2, 3 osv. vid eventuellt specifika kommentarer från dem.  

I min redovisning kommer jag också att konsekvent kalla alla de olika 

deltagarna ”han” oberoende av kön. 

 

12. Resultatredovisning  

 

I min resultatredovisning har jag börjat med att i tur och ordning redovisa hur 

ridskoleeleverna, ridgymnasieeleverna och de dressyrsatsande ungdomarna 

har upplevt att musiken vid undersökningslektionen påverkade dem, det vill 

säga både dem själva och deras hästar.  

Därefter har jag redovisat ridlärarnas egna erfarenheter av att använda musik 

till dressyrträning, och deras åsikter om hur de anser att musik vid ridlektioner 

kan påverka dem själva och ridekipagen.  
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12.1 Ridskoleelever  

 

Till ridlektionen med musik hade ridläraren glömt ta med sin förberedda musik. 

Ridläraren använde därför musik som brukar användas vid dressyrtävlingar, och 

som består av blandat snabb och lugn musik. 

På frågan om eleverna brukade träna till musik var det bara en av dem, elev 4, 

som svarade att han gjorde det. Likadant svarade bara en elev, elev 2, att han 

inte skulle träna till musik om han fick välja. Denne elev menade att han inte 

hörde eller lade märke till musiken, och därför inte heller märkte någon skillnad 

mellan lektionerna med och utan musik. För honom hade helt enkelt inte 

musiken någon betydelse i detta sammanhang, utan samarbetet mellan 

honom, hästen och ridläraren var precis som det brukade vara utan att 

använda musik.  

Ingen av eleverna ansåg att de påverkades i sitt samarbete med ridlärarna av 

musiken, däremot ansåg de att musiken påverkade dem själva. Elev 1 ansåg att 

han ”blev gladare” och att ”det var lättare med musik. Då hade man en takt att 

rida till”.  Elev 5 tyckte att ”man blir mer koncentrerad om man lyssnar på 

musik”. Detta höll även Elev 4 med om, men han ansåg att det även hade 

betydelse om musiken var lugn eller snabb. För honom var det lättare att 

koncentrera sig till lugn musik, den snabbare musiken upplevde han som mer 

stressande. En annan elev tyckte också att både han och hästen reagerade på 

den snabbare musiken, men i deras fall med att bli ”piggare”. Han tyckte också 

att ”utan musik blir det ibland ganska allvarligt, men det blir roligare med 

musik”(Elev 3).  

Fyra av eleverna (Elev 1, 3, 4 och 5) svarar att de skulle vilja träna med musik 

under dressyrlektionerna. Men när det gäller valet mellan snabb eller lugn 

musik har de olika åsikter. Elev 3 svarar att ”det beror på vad det är för häst, 

snabb om hästen är lite slö och långsam, lugn om den är stressad”. Elev 2 anser 

att det beror på vad man gör på lektionen, och att man därför kan rida till 

snabb musik ibland och lugn musik ibland. De upplever med andra ord att 

musikens tempo påverkar ekipagen på olika sätt. 
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12.2 Ridgymnasieelever  
 

Vid testlektionen fick eleverna rida fram och värma upp sina hästar 

självständigt till lite snabbare musik, och därefter hade deras ridlärare en 

genomgång av vad som var denna lektions huvuduppgift.  

Huvuduppgiften under denna lektion bestod av att arbeta med momenten 

volter och öppna. En ”volt” är en cirkelformad ridväg och har vanligtvis en 

diameter på mellan 8 till 20 meter. Momentet ”Öppna” innebär mycket 

förenklat att hästen ska gå framåt med kroppen i en sidoböjning åt antingen 

vänster eller höger. Till dessa moment fick de rida till lite lugnare musik som 

deras lärare hade valt. Som avslutning på ridlektionen, när hästarna ska gå ner i 

varv och stretcha av, användes också lugnare musik. Tiden för denna ridlektion 

var 60 min vilket i detta fall är den ordinarie lektionstiden. 

En elev, Elev 8, skrev att han inte påverkades i sitt samarbete med tränaren 

under ridlektionen med musik. De andra fyra rideleverna upplevde däremot att 

de på olika sätt påverkades i sitt samarbete med tränaren under denna lektion. 

Elev 6, ansåg att det blev roligare att rida till musik, medan Eleverna 7, 9 och 10 

tyckte att det ibland var svårt att höra vad ridläraren sa under lektionen. Det 

var bara en elev, Elev 8, som upplevde att hans häst påverkades av musiken. 

Han skrev om sin häst att ”han blev lite mer alert och pigg kändes det som”. 

Ingen av de andra rideleverna i gruppen tyckte att deras hästar verkade kännas 

annorlunda utav musiken. 

 

12.3 Dressyrsatsande ungdomar 

 

Både Elev 11 och 12 brukar rida sina dressyrlektioner utan musik, men ingen av 

dem tyckte att deras samarbete med ridlärarna påverkades av att under denna 

lektion använda musik.  
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Elev 12 ansåg att hans häst inte påverkades av musiken. Det gjorde däremot 

Elev 11, han tyckte att hästen blev mer avslappnad och ”mer jämn i takten”. 

Denne elev tyckte att det kändes bäst att träna till snabb musik. Skälen till detta 

var enligt honom själv att han ”personligen tycker om musik med en tydlig takt 

i och som det gärna är lite fräs i. Den ger mig glädje och en 

roligare/stadigare/fräschare takt” (Elev 11). Samma elev upplevde också att det 

utan musik var lättare att bli störd av saker runt omkring ridbanan. Elev 12 

tyckte däremot att det kändes bättre med lugn musik än med snabb musik. Han 

upplevde att den snabba musiken stressade honom och gjorde det svårare att 

koncentrera sig.  

Det skilde sig också i de båda ryttarnas upplevelser i hur de upplevde sitt 

samarbete med sina hästar under lektionen med musik. Elev 12 tyckte att om 

musiken stressade honom så överförde han det till sin häst så hästen också 

blev stressad. Elev 11 däremot tyckte att samarbetet med hästen fungerade 

mycket bra, att de båda blev mer avspända och hade lättare att hitta en bra 

takt i sina rörelser. Denna elev upplevde även att han blev mer medveten om 

när takten hos hästen och honom ändrades, till exempel blev för snabb, och 

kunde därmed lättare fokusera och bibehålla takten genom en hel rörelse.  

Liksom dessa elever skilt sig tidigare i sina åsikter om hur de upplevde musik vid 

dressyrträning, så hade de också olika inställning till om de, om valet fanns, 

skulle träna dressyr till musik eller utan musik. Elev 11 skulle helst träna till 

musik, medan Elev 12 helst tränade utan musik under lektionerna men gärna 

tränade till musik när han tränade utan ridläraren. Däremot ansåg båda 

eleverna att det berodde på ekipaget vilken musik som skulle passa bäst under 

dressyrlektioner. Lugn musik till en spänd häst, medan en lite långsam och slö 

häst kunde behöva lite snabbare och mer uppiggande musik. De var dock noga 

med att uttrycka vad de själva skulle föredra; Elev 11 – snabb musik, Elev 12 – 

lugn musik. 
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12.4      Ridlärare 

 

De flesta ridlärarna i denna undersökning anger att de på något sätt har 

kommit i kontakt med musik vid dressyrträning. Flera av dem har använt musik 

både när de själva tränar dressyr och när de håller dressyrlektioner.  Till 

exempel skriver tränare D att: ”jag använde mig mer av musik när jag hade 

egen anläggning. Nu är det svårare då de ställen jag är på inte har 

musikanläggningar och det är svårt att nå ut med en liten anläggning”. Det är 

bara en av lärarna (tränare E) som säger att han inte själv har använt musik i 

samband med dressyrträning, men samtidigt poängterar han att han absolut 

skulle kunna tänka sig att göra det. 

Ridlärarna anser att både de själva och deras ridelever på något sätt påverkas 

av musik när de tränar och har musik under träningspasset. Tränare B skriver 

exempelvis att ”musiken dämpar andra ljud runt omkring vilket gör att hästen 

blir mer fokuserad på ryttaren”. Detta är en åsikt som fyra av de tillfrågade 

ridlärarna för fram i sina svarsenkäter, det vill säga att hästarna genom att de 

hör musiken kan slappna av mer, då de inte lika tydligt hör ljud som annars kan 

störa och oroa dem. Den tränare som var mycket kritisk till att använda musik 

under dressyrlektionerna skrev att han hade använt musik som ”bakgrund för 

att det är trevligt för mig och döljer plötsliga ljud utanför manegen som hästen 

hör och ibland blir stressad av eftersom den inte ser vad som orsakar ljudet” 

(tränare C). Tränare E, som inte hade arbetat med musik under lektioner, tror 

att de hästar som av sin natur är mer nervösa ”antingen blir lite spända eller 

kanske mer uppmärksamma”. 

En annan åsikt som förs fram av ridlärarna är att det kan vara avslappnande 

och lättare att hitta en bra ”takt” i sitt dressyrarbete om man lyssnar på musik. 

Förutom att det kan vara avslappnande tror tränare E också att musik kan 

påverka nervösa ryttare så att de blir lugnare.  Fyra av ridlärarna (tränare A, B, 

D, E) menar att många hästar är musikaliska och även tycker om att gå i takt till 

musiken. Men att träna till musik går enligt Tränare D också ”tillbaka till 

ryttarens förmåga att tolka musik”. Han skriver också att det måste finnas en 

känsla för musiken, och att det kan vara svårt att arbeta med ekipagets takt och 
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förmåga att hålla bjudning (hästens vilja att gå framåt) med bibehållen takt, om 

inte både ryttaren och hästen har denna känsla. I dressyren finns till exempel 

en programvariant som heter Kür, där ryttaren själv ska arbeta fram ett 

rörelseprogram till musik som ryttaren själv ställt samman. Då är det viktigt att 

hitta musik som stämmer ihop med ekipagets gångarter. På min fråga om det 

finns några dressyrrörelser som kan vara lättare att träna in till musik skriver 

tränare A att han tror att i rörelser ”som ska flyta på under en viss sträcka helst 

i takt med lika långa steg exempelvis slutor, ökningar, piruetter – där hjälper 

musiken till”.   De begrepp som tränaren använder här är specialtermer inom 

dressyren. ”Slutor” innebär till exempel att hästens framben, bogarna, skall gå i 

rörelseriktningen medan kroppen ska vara formad, det vill säga lite böjd. 

Samtidigt ska det yttre bakbenet antingen trampa i eller lite innanför det inre 

frambenets spår. Nästa begrepp som tränare A använder är ”ökningar”, som 

betyder att hästen utan spänningar i kroppen ska ta ut sitt steg och vinna mer 

mark med bibehållen takt, det vill säga öka sin steglängd. ”Piruetter” som är 

det sista begreppet tränaren nämner, innebär att hästen ska uppnå en mycket 

koncentrerad rörelse där den ska vända på framdelen runt bakdelen. Med det 

menas att bakbenen ska röra sig runt på en mycket liten yta medan frambenen 

vänder på en större volt runt bakdelen. 

Något som ridlärarna också anser har betydelse är musikens tempo. Det är 

viktigt att musikens tempo passar både ekipaget och de rörelser man arbetar 

med. För en del ekipage passar det att arbeta med lugn musik, medan andra 

kommer bättre till sin rätt och fungerar bättre till snabbare musik. Tränare E 

anser att ”tempot i musiken hjälper om det stämmer överrens med tempot i 

ridningen”.  

På min fråga om vilken sorts musik som skulle fungera bäst under en 

dressylektion svarar tränare D att han tror ”att klassiskt kan vara lugnande till 

en vanlig lektion men lite rockigare svängigare till vissa ekipage kan vara 

häftigt!”  

Ridlärare C, anser att musik inte skulle kunna tillföra något som påverkar 

hästen positivt vid träningen. Han skriver bland annat att ” i övrigt påverkas nog 

hästen mest av att ryttaren kan njuta och spänna av, av musiken” (tränare C). 
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Här säger han ju egentligen att ryttaren faktiskt påverkas av musiken genom att 

kunna slappna av, och att ryttaren också överför sin mentalitet till hästen som i 

sin tur också blir mer avslappnad och kan koncentrera sig på ryttaren istället för 

ljud runt om ekipaget. Samme tränare skriver också att musik under en lektion 

endast kan ha negativ inverkan, om den inte är väldigt svag, då den enligt 

honom ”försvårar för eleverna att höra mig”. Denna synpunkt, att musiken inte 

får vara för stark, påtalar ridlärare A, B, C och D, då de också anser att det kan 

vara svårt att koncentrera sig på tränarens röst för eleverna om musiken är för 

stark.  

 

 

13. Analys                                                                                                                                 

13.1    Deltagande ridelever – analys 
 

Jag har som jag tidigare nämnt lagt in diagram i min analys för att åskådliggöra 

elevernas svar. Min redovisning av svaren på hur de deltagande eleverna 

upplevt att rida en dressyrlektion till musik har visat att det utav tolv stycken 

deltagande ridelever i undersökningen bara är en ridelev som säger att 

musiken inte påverkar honom – för han hör den helt enkelt inte. Han stänger av 

omvärlden, och då även musiken - om det spelas någon under ridlektionen när 

han tränar. I stället är han helt fokuserad på sin ridlärare, och det han ska 

utföra tillsammans med sin häst. Därför är han helt enkelt inte medveten om 

musiken, och säger sig inte heller uppleva att han eller hans häst på något sätt 

påverkas eller berörs av den. Han har utifrån detta uppgett att han, om han fick 

välja, inte skulle vilja träna dressyr till musik.  

De övriga rideleverna säger att de och deras hästar påverkas på olika sätt av att 

musik spelas under ridlektionen. Det verkar dock som om musik under 

dressyrträning har upplevts positivt då nio av de tolv eleverna anger att de vill 

fortsätta träna dressyr med musik vilket rimligen betyder att de har upplevt 

musiken positivt, se figur 1.  
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Figur 1. Digrammet visar hur de deltagande rideleverna upplever att  de efter 

undersökningslektionen skulle  vilja träna dressyr,  med respektive utan musik. 

 

 Det är dock olika på hur de som vill rida till musik motiverar varför de skulle 

vilja ha musik under sina lektioner. Ridskoleeleverna menar att det är lättare 

att hitta en bra takt till de dressyrrörelser de arbetar med. Den dressyrsatsande 

ungdom som var positiv till att använda musik angav som skäl att han upplevde 

att det både var lättare att hitta rätt takt och att koncentrera sig. Elevernas 

åsikter att de upplevde det lättare att hitta en bra takt i sitt ridande när de 

tränade till musik, tycker jag kan kopplas till E. Jaques-Dalcrozes teori att 

kroppen lättare kommer ihåg och kan utföra rörelser som är kopplade till flera 

av våra sinnen. Genom att ekipaget tränar rörelser som taktmässigt passar ihop 

med musiken, får de lättare ett kroppsligt minne av hur den rörelse ekipaget 

ska göra utförs på ett bra sätt.  

Eleverna från gymnasieskolan skriver i sina svar att de tycker att ridlektionerna 

blir roligare och att de själva blir gladare. I Jaques-Dalcrozes teori om att musik 

och gymnastik tillsammans kan ge avspänning och motverka stress, kan ett 

samband ses till elevernas upplevelser om att musiken gjorde ridlektionen 

roligare och att de själva blev gladare. Om en ryttare är glad är chansen att han 

inte är spänd och stressad stor, vilket i sin tur kan leda till mer harmoni i 
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samspelet mellan häst och ryttare då hästen är mycket lyhörd för ryttarens 

mentala inställning.    

De båda elever, en dressyrsatsande ungdom och en ridgymnasieelev, som inte 

upplevde det positivt att ha musik under dressyrlektionen, ansåg att de inte 

kunde fokusera på ridningen lika mycket när de hörde musiken. Dessa elever 

hade ridit dressyr i tre respektive nio år, och de elever som hade positiva 

upplevelser av dressyrlektionen med musik hade ridit i sex till tolv år. Den elev 

som inte hörde musiken och som inte heller ville träna till musik hade ridit i 

fem år, vilket kanske kan visa på att det inte är antalet år man har ridit, utan 

mer hur man är som person som avgör om eleven upplever musik  positivt eller 

negativt vid dressyrlektionen, se figur 2.  

 

Figur 2. Diagrammet visar hur eleverna föredrar att rida med eller utan musik vid 

dressyrlektioner i förhållande till hur många år eleverna har ridit.  

 

På min forskningsfråga hur dressyreleverna upplevde det att rida lektion till 

musik, kom även fram att eleverna upplevde det olika att rida till lugn och 

snabb musik. Om man bortser från de elever som inte ville rida till musik, 

fördelade sig eleverna från ridskolan och gymnasiet lika, det vill säga hälften 

valde lugn och hälften valde snabb musik. Den dressyrsatsande ungdomen som 

kunde tänka sig att rida till musik ville helst göra det till snabb musik (se figur 
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3). De skäl eleverna som helst skulle vilja rida till snabb musik angav som orsak 

till varför de ville det, var främst att de kände glädje och lättare kunde känna 

takten. De elever som hellre ville träna till lugn musik angav att de dels 

koncentrerade sig mer dels tyckte att träningen blev roligare. 

  

Fig.3.  Diagrammet visar elevernas åsikter om att använda lugn musik, snabb musik eller att 

inte alls använda musik under dressyrlektioner.  

 

Vid en jämförelse av om det har någon betydelse om eleverna har tävlat i 

dressyr (och därmed är vanare vid att höra musik under dressyrridning) eller 

inte, verkar detta inte ha någon tydlig inverkan i om de vill använda musik vid 

dressyrlektioner eller inte, vilket kan ses i figur 4. Av ridskoleeleverna ville de 

två elever som inte tävlat alls ha musik under träningen, medan en av de tre 

elever som hade tävlat i lättare dressyrklasser inte ville använda musik. Alla 

eleverna på ridgymnasiet hade tävlat, en elev i en lättare dressyrklass, medan 

de övriga fyra eleverna tävlade i en medelsvår klass. Här visade det sig att den 

elev som tävlade i den lättare klassen inte ville använda musik när han tränade, 

medan alla de andra eleverna i gruppen ville träna till musik. Bland de 

dressyrsatsande ungdomarna ville den elev som tävlade i den medelsvåra 

klassen träna till musik, medan den andre satsande ungdomen som tävlade i en 

svårare klass, inte ville träna till musik. Det kan alltså inte sägas vara något 

avgörande om eleverna över huvudtaget har tävlat i dressyr eller om de tävlar 

på högre eller lägre dressyrnivåer, om de upplever att vill använda musik under 
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sina dressyrlektioner. Det verkar även här som om det är olika för olika 

personer hur upplevelsen är. 

   

 

 

Figur 4. Diagrammet visar hur elever i de olika ridgrupperna som tävlat respektive inte tävlat 

dressyr upplever att de vill att musik ska användas eller inte under dressyrlektioner.  

 

13.2 Deltagande ridlärare - analys 

 

Efter att ha jämfört alla de deltagande ridlärarnas svar kan jag på frågan om de 

tror att musik under dressyrträning skulle kunna hjälpa ryttare och häst, det vill 

säga ekipaget, att slappna av och koncentrera sig mer i sin ridning, påvisa ett ja 

från samtliga utom tränare C.  

Tränare C ansåg att om det är musik som ryttaren tycker om kan musiken 

hjälpa honom på ett positivt sätt, men om det är musik som ryttaren inte 

tycker om tror tränare C att ryttaren kan bli stressad av den. Samme ridlärare 

påpekade också att det ofta finns många ljud runt omkring en ridbana som kan 

göra hästar stressade. Även om tränare C ansåg att musik inte kunde tillföra 

något positivt vid ridlektioner, så menade han ändå att ryttaren faktiskt 
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påverkas av musiken genom att kunna slappna av. Han ansåg också att ryttaren 

överför sin mentalitet till hästen, som i sin tur också blir mer avslappnad och 

kan koncentrera sig på ryttaren istället för ljud runt om ekipaget. Detta innebär 

egentligen att även tränare C anser att musik på ett positivt sätt kan hjälpa 

ekipage vid dressyrträning. Jag kan här jämföra tränarnas åsikter med Jaques-

Dalcrozes teori att musklerna minns och låter en rörelse bli till ett naturligt 

rörelsemönster om kroppen tränar rörelsen till musik. Detta resonemang leder 

fram till att både tränarnas och Jaques-Dalcrozes åsikter om hur musik kan 

påverka vid träning, visar att en till musik väl inövad rörelse speglar rytmen och 

visar ett harmoniskt samspel.  

Samtliga ridlärare ansåg slutligen att det var viktigt att ljudnivån på musiken var 

lagom hög, så att den inte skapade några problem för kommunikationen 

mellan dem och deras elever. 

 

14.   Sammanfattning 
 

Som grund för min undersökning har jag, som jag tidigare angivit, haft följande 

tre forskningsfrågor: 

 Hur anser de intervjuade dressyrtränarna att de själva eller 

dressyrekipaget påverkas av musik under ett dressyrarbete? 

 Hur säger de deltagande dressyrryttarna att musik under 

dressyrträningen påverkar ekipaget jämfört med träning utan musik?  

 Finns några korrelationer mellan ryttarnas värdering av dressyr till musik 

och deras ålder, ridutbildningstid och dressyrnivå? 

När jag sammanfattar resultaten från undersökningen är det utifrån dessa 

frågor jag ger de respektive gruppernas svar.             
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14.1.     Sammanfattning av ryttarnas upplevelser 

                                                                                                                                                      

Om jag tittar på hur mina frågor besvarats av de deltagande rideleverna, kan 

jag inte se att varken deras ålder, ridutbildningstid eller dressyrnivå verkar ha 

någon betydelse för deras åsikt att vilja träna till eller utan musik. I min 

undersökning frågade jag tre olika åldersgrupper; (grundskole)ridskole-elever, 

gymnasieridelever och eftergymnasiala ridelever. I varje grupp var det en elev 

som inte upplevde musiken som ett positivt redskap. Exakt samma förhållande 

visades i deras svar i förhållande till deras ålder, ridutbildningstid och 

dressyrnivå.  

Tittar jag sedan på hur de deltagande rideleverna svarat på hur de anser att 

musik påverkar ekipaget under träning jämfört med träning utan musik, anser 

en elev att musiken varken påverkar honom eller hans häst. Av de övriga elva 

rideleverna anser fyra av eleverna att deras hästar på något sätt påverkas av 

musiken. Tre av dem tycker att deras hästar blir piggare, medan en av 

rideleverna tycker att hans häst blir mer avslappnad. De övriga sex har inte 

upplevt att deras hästar har påverkats nämnvärt under dressyrlektionen med 

musik jämfört med den utan musik.  

Hur ryttarna upplevt att de själva påverkats under dressyrlektionen med musik 

har också varierat. Två av eleverna upplevde att de hade svårare att 

koncentrera och fokusera sig med musik. De andra nio eleverna upplevde att 

det blev roligare att rida och lättare att hitta en bra takt när de red till musik. 

En av dessa nio elever tyckte också att han kunde koncentrera sig lättare under 

lektionen med musik. 

I samarbetet med hästarna ansåg den av ryttarna som inte upplevde att han 

påverkades av musiken, att han ändå upplevde att samarbetet med hästen var 

positivt under träningen med musik. De andra två ryttarna som också ville 

träna utan musik uppgav att de inte märkte någon skillnad i sina ekipages 

samarbete.  
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Utav de nio ryttarna som ville träna dressyr med musik, ansåg två att deras 

samarbete med hästarna inte påverkades alls, medan de övriga sju ryttarna 

upplevde att samarbetet påverkades på ett positivt sätt av musiken. Det var 

alltså ingen av ryttarna som upplevde att musiken påverkade ekipagens 

samarbete på ett negativt sätt. 

 

           14.2    Sammanfattning av ridlärarnas åsikter 
 

Alla fem dressyrtränarna hade som gemensam åsikt att det som eventuellt 

kunde försvåra för både dem själva och deras elever, var om musiken var för 

hög. Det som då kunde bli ett problem var att eleverna inte kunde höra 

tränarnas instruktioner. Något annat som eventuellt skulle kunna påverka dem 

själva som tränare, varken positivt eller negativt, förde de inte fram. 

När tränarna svarade på hur de ansåg att hästen eventuellt skulle kunna 

påverkas av att det spelades musik under dressyrträningen, var de eniga om att 

musiken kunde stänga ute plötsliga, skrämmande ljud och fungera som en 

avstressande och lugnande bakgrund. Två av tränarna menade att det skulle 

kunna vara lättare för hästarna att hitta sin takt i dressyrrörelsen, förutsatt att 

musiken taktmässigt passade till dressyrrörelsen. En tränare ansåg att så 

kallade ”nerviga” hästar eventuellt kunde bli mer spända eller mer 

uppmärksamma på sin ryttare. 

På frågan om tränarna ansåg att rideleverna kunde påverkas av musiken 

svarade fyra av dem tydligt, ja. De ansåg att musik kunde få eleven till att 

slappna av men även att koncentrera sig lättare. De trodde också att ryttaren 

tillsammans med hästen lättare kunde hitta en bra takt i dressyrrörelserna när 

de arbetade med musik under träningen. Den femte tränaren ansåg att det 

berodde på om ryttaren hade förmåga att tolka musik eller inte om han 

påverkades positivt av musiken.  

Ett problem med att använda musik vid inlärningen, som tre av de fem 

tränarna såg skulle kunna uppstå, var dock om takten på musiken inte stämde 

med de rörelser som ekipaget tränade på. Istället för att medföra positiva 
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effekter, som till exempel att ekipaget lättare hittar sin takt, skulle eventuellt 

musiken då kunna medföra försvårande av inlärningen av dressyrrörelsen. 

Musik med för dressyrrörelsen fel takt skulle kunna förlänga inlärningstiden 

och medför i så fall inte positivt för ekipagets inlärning.    

Slutligen svarade samtliga fem tränare på frågan, om de trodde att musik under 

dressyrträning skulle kunna hjälpa ryttare och häst att slappna av och 

koncentrera sig mer i sin ridning, att de trodde det.  

                                                                                                                                                                      

           15.       Diskussion 

 

Det har varit mycket intressant att läsa ridelevernas och ridlärarnas upplevelser 

och erfarenheter av att använda musik vid dressyrträning. Även om det utifrån 

det låga antalet deltagande i undersökningen, samt att de bara fick rida en 

gång till musik, inte går att säga att musik är bra att använda som pedagogiskt 

hjälpmedel vid dressyrträning, har undersökningen ändå visat att många av 

eleverna oberoende av ålder, ridutbildningstid och dressyrnivå upplevde 

musiken vid ridlektionen som både avslappnande och stimulerande. Denna 

reaktion kunde enligt eleverna gälla för både dem själva och deras 

dressyrhästar.  

I svaren från de deltagande rideleverna uppgav nio av dem att de upplevde att 

det blev lättare att hitta en bra takt tillsammans med hästen i de 

dressyrrörelser de arbetade med, när de tränade till musik. Här tycker jag att 

man kan jämföra med den musiktabell som Karageorghis och Terry utarbetat 

för idrottsmän. Liksom idrottsmän försöker hitta musik som passar just dem i 

deras träning, tror jag att ekipagen skulle kunna få hjälp av musiken till att hitta 

en bra takt, förutsatt att musiken passar ihop med både ekipaget och 

dressyrrörelsen.   

Om musik ska användas vid ridundervisning i grupp kan det kanske vara svårt 

att välja musik som passar alla elever. Olika musik har, enligt de deltagande 
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ridelevernas svar, olika påverkan på olika ekipage, vilket gör att man för att 

bäst kunna nyttja musikens positiva egenskaper skulle behöva använda 

specifikt utvald musik till varje ekipage. Det kan därför vara enklast att främst 

använda musik vid enskild träning. Vid grupplektioner skulle man behöva spela 

musik som upplevs positiv av de flesta. För att ekipagen skulle få ut så mycket 

som möjligt av ridlektionen, tror jag detta skulle innebära att hästarna behövde 

ha ungefär samma temperament och steglängd/storlek (har betydelse för 

ekipagets takt), och att ryttarna hade jämställd mental inställning och tyckte 

om samma musikstil.  

Karageorghis och Terry anger att de i sitt forskningsprogram också kom fram till 

att musik som spelas vid många motionsanläggningar påverkar idrottarnas 

humör och känslor. I undersökningen jag gjort tycker jag att detta kommer 

fram då flera (nio) av de ridande eleverna uppger att de upplevt att de blev 

gladare, och tyckte det blev roligare att rida när de hörde musiken. Till den 

känsloeffekt ryttarna upplevde att de fick av musiken, kan jag också koppla de 

forskningsresultat Mari Zetterqvist Blockhuis redovisar om hur ryttarens humör 

och sinnesstämning kan påverka den häst ryttaren rider. Hon skriver att en 

ryttare som är irriterad och stressad lätt överför sina känslor till sin häst vilket 

kan leda till ett dåligt samspel i ekipaget. Här tror jag att den filosofi Francisco 

de Braganca har, att ryttaren ska rida med känsla istället för att hela tiden 

tänka inför varje rörelse, också stämmer in. Om musik kan få ryttaren att bli på 

bättre humör och slappna av mentalt borde det, tycker jag, underlätta för 

samarbetet med hästen vid dressyrträningen. Liksom forskarna vid Umeå 

universitet vid sin undersökning kom fram till att musik kan göra så att 

idrottsmän ökar sin fysiska aktivitet utan att uppleva den som mer krävande, 

kanske detta även stämmer in på ryttare. Att rida kräver en bra kondition och 

styrka både mentalt och fysiskt. Kan musik då påverka ryttaren och hästen så 

att de upplever ridarbetet positivt, även om ridningen kräver mycket både 

mentalt och fysiskt av dem, så är det, tycker jag, ett bra pedagogiskt redskap. 

Den kvalitativa metod med enkätsvar som jag använt vid min undersökning, 

anser jag till största delen fungerat bra. Något som eventuellt kunde gett en 

bättre syn på hur rideleverna upplevt att träna till musik, hade kanske varit om 

eleverna innan de visste att de skulle träna till musik, fått svara på en enkät om 
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hur de upplevde att deras samarbete med tränare och häst fungerade. Om jag 

senare, efter flera träningar med musik, dessutom hade låtit dem svara på 

ännu en enkät om hur de upplevt att träna till musik, kanske de hade hunnit 

uppleva fler negativa effekter. De svar jag i så fall hade fått av eleverna, efter 

att de hade tränat till musik, kanske hade gett större spegling av hur de 

egentligen upplevde det, och om de upplevt att särskilda moment kanske inte 

ska tränas till musik. Nu kan det eventuellt vara så att en del av rideleverna 

mest upplevde det roliga med att rida till musik under träningen. 

 

16. Fortsatt forskning 

 

Innan jag började undersökningen om hur dressyrtränare och dressyrryttare 

upplever att musik under dressyrarbete påverkar ekipaget jämfört med utan 

musik, tänkte jag inte på att det kunde komma fram så många fler frågor efter 

att analysen av svaren var gjorda. Analysen visar att Jaques-Dalcroze teori att 

kroppen och rytmen om de samarbetar ger ett avslappnat och harmoniskt 

samspel, verkar stämma in på de svar som eleverna har gett på sina upplevelser 

i den gjorda undersökningen. Det skulle därför med tanke på både elevernas 

och ridlärarnas övervägande positiva upplevelser, vara intressant att få 

fortsätta undersökningen genom att dels låta en grupp elever på gymnasienivå 

under hela sin studietid vara testgrupp och använda musik under sina 

ridlektioner, dels låta en annan grupp gymnasieelever vara kontrollgrupp och 

inte använda musik under sina ridlektioner, och sedan få analysera de båda 

gruppernas upplevelser av lektionerna.  

Några frågor som då skulle vara intressanta att arbeta vidare med är till 

exempel vilken betydelse det har för olika ekipage om musiken är lugn eller 

snabb. Det har i svaren kommit fram att de olika ekipagen reagerar olika 

beroende på musiken beroende på vilket temperament hästen har, vilket 

kanske tyder på att man skulle behöva träna olika hästar till olika musik. Frågan 

då är vilken musik passar bäst till vilket ekipage? Har det någon betydelse 
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vilken lugn eller snabb musik som spelas under lektionen, om det är musik av 

någon klassisk kompositör eller om det är någon av dagens poplåtar? 

 Ännu en fråga är vilken musik som passar bäst till vilken dressyrrörelse. Olika 

dressyrrörelser medför olika tempo i rörelsen, till exempel skritt kan vara en 

lugn skritt men också en snabb skritt. Samtidigt kan en galopp vara lugn och 

samlad eller så kan den vara ökad. Kan man hitta musik som passar olika 

rörelser utan att medföra störande inverkan för de olika ekipagen?  

En annan fråga som kommer upp är vilken ljudnivå som är den mest optimala 

för att dels ridläraren ska höras utan att han för den skull måste skrika, dels för 

att eleverna ska kunna höra ridläraren utan att behöva släppa koncentrationen 

på sitt ridarbete. Det finns röstförstärkare som ridläraren kan använda, men 

hur stark kan musiken vara om man använder röstförstärkaren?  

Detta är några av de frågor som skulle vara intressanta att undersöka vidare, 

för att se om det med musik går att hjälpa dressyrekipage att på ett lättare sätt 

få fram ett harmoniskt samarbete i sitt dressyrarbete. 

 

                        

 

Referenser                                                                                                                          

Litteratur: 

Ahrne, G. & Svensson, P. (red) (2011). Handbok i kvalitativa metoder.  

Stockholm: Liber AB 

Jaques-Dalcroze, Emile (1997). Rytm, musik och utbildning. Stockholm: KMH 

Förlaget 

Karageorghis, Costas. I. & Terry, Peter. C. (2009) The psychological, 

psychophysical and ergogenic effects of music in sport: a review and synthesis. 

Bateman, A. and Bale, J. (red.) Sporting Sounds: relationships between sport 

and music. Oxford: Routledge 



                              
 
 

44 
 

Von Bülow, Gerda (1974).  Vad är rytmik. Stockholm: AB Nordiska 

Musikförlaget 

Zetterqvist Blokhuis, Marie (2010) Hur fungerar samspelet mellan ryttare och 
häst? En forskningsöversikt.  Bornemark, J. & Ekström von Essen, U. (red.) 
Kentauren Om interaktion mellan häst och människa. Stockholm: E-Print 
 

West & Bragança (2012) A Systemic Approach to Eliciting and Gathering 
the Expertise of a ‘Knowledge Guardian’: an Application of the Appreciative 
Inquiry Method to the Study of Classical Dressage. Systemic Practice and Action 
Research (2012) 25:241–260 DOI 10.1007/s11213-011-9223-7 
 

 

Internet:  

Madison, Aasa, Paulin, 2011 

http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2011/1_2011/10.%20SVIF%2011

1%20s46-49%20Madison.pdf                                                                                  

(hämtad 2013-01-30) 

http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:392957/FULLTEXT02                                     

(hämtad 2013-01-30) 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf                                                                                                                    

( hämtad 2012-11-10) 

Häst & Sport Resor http://www.hastsportresor.se/land/portugal_lissabon.asp                                                       

(hämtad 2012-10-28)  

                                                                                               

http://www2.hipp.slu.se/fda/2007/340perssonwigermo.pdf                                                                       

(hämtad 2012-10-15)    

http://www.hyn.se/11.html                                                                                                                 

(hämtad 2012-11-10) 

 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-394                                                 

(hämtad 2012-11-15) 

http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2011/1_2011/10.%20SVIF%20111%20s46-49%20Madison.pdf
http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2011/1_2011/10.%20SVIF%20111%20s46-49%20Madison.pdf
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:392957/FULLTEXT02
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.hastsportresor.se/land/portugal_lissabon.asp
http://www2.hipp.slu.se/fda/2007/340perssonwigermo.pdf
http://www.hyn.se/11.html
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-394


                              
 
 

45 
 

 

http://www.ne.se/lang/ridsport   
(hämtad 2012-11-06)  
 
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-
laroplaner/est                                                                                                                        
(hämtad 2012-11-12) 
 
http://www.skolverket.se/lagar-och-

regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2

Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2302                                                                  

(hämtad 2012-11-13) 

 
http://www.stromsholm.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2011/11/Microsoft-
Word-RSG-info-ny-201202031.pdf                                                                                                                            
(hämtad 2012-11-12) 
 
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:193333/FULLTEXT01                                  

(hämtad 2012-11-10)                   

 

 

Muntlig kommunikation: 

Daniel, muntlig kommunikation, 2012-09-14 

Mette Henriksen, muntlig kommunikation, 2012-09-12 

Jennifer Alsing, muntlig kommunikation, 2012-09-12 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/lang/ridsport
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/est
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/est
http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2302
http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2302
http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2302
http://www.stromsholm.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2011/11/Microsoft-Word-RSG-info-ny-201202031.pdf
http://www.stromsholm.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2011/11/Microsoft-Word-RSG-info-ny-201202031.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:193333/FULLTEXT01


                              
 
 

46 
 

 

 

Enkätfrågor till elever:  

1. Hur gammal är du?______________________________________________________ 

2. Hur många år har du ridit/tränat dressyr?____________________________________  

3. Vilken nivå rider du på? __________________________________________________ 

4. Hur brukar du träna dressyrrörelser? (kryssa i det alt. du tycker passar bäst)        

               till musik  

               utan musik 

5. Påverkades du i ditt samarbete med tränaren när du tränade till musik?  

               Ja 

               Nej 

Om ja: Hur? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Verkade hästen påverkas av musiken?  

                     Ja 

                     Nej 

        Om ja: Hur?       

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Vilket kändes bäst att träna till? (kryssa i det alt. du tycker passar bäst) 

               lugn musik  

               snabb musik  

               utan musik 

 

8. Vilken skillnad att träna upplevde du mellan att träna till lugn, snabb och utan musik?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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9. Hur upplevde du att ditt och hästens samarbete fungerade under lektionerna med 

musik? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Upplevde du någon skillnad i ditt sätt att arbeta under dressyr-lektionen med musik 

respektive lektioner utan musik? 

                Ja 

                Nej 

 Om ja: Vilken? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. Under vilken dressyr-lektion kunde du slappna av och koncentrera dig bäst, på den 

med lugn musik, den med snabb musik eller den utan musik? Varför? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12. Om du kunde välja – hur skulle du träna under dressyr-lektionerna? (kryssa i det alt. 

du tycker passar bäst)  

               utan musik 

               med musik 

 

13. Motivera varför du skulle välja detta (se fråga 12). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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14. Tror du att snabb musik eller lugn musik skulle fungera bäst till en dressyr-lektion? 

Varför? (Ge gärna förslag på vad du tycker är bra musik till en dressyr-lektion).  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du svarat 

på frågorna! 

på ! 
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Bilaga 2 - Frågor till ridlärare 

 

 

Frågor: 

Har du själv använt musik som hjälpmedel på något sätt under din träning med dressyr-

rörelser? Beskriv. 

 Hur/när tycker du att man skulle kunna använda musik som hjälpmedel under en dressyr-

lektion? 

Finns det något moment under en dressyrlektion som du tror kan försvåras av att man 

använder musik under träningen? Vilket/vilka – hur? 

Vilken sorts musik tror du skulle fungera bäst under en dressyrlektion? 

Tror du att hästen påverkas av musik under träningen? I så fall hur? 

Tror du att ryttaren påverkas av musik under träningen? I så fall hur? 

Vilka dressyr-rörelser tror du skulle vara lättare att träna in till musik? Motivera. 

När tror du att musiken skulle kunna läggas in i träningspasset för att ge bäst effekt? 

Tror du att musik under dressyrträning skulle kunna hjälpa ryttaren och hästen att slappna 

av och kunna koncentrera sig mer i sin ridning?  

Tror du att det har någon betydelse vilket tempo det är på musiken under en dressyr-lektion 

om man ska ha ”hjälp” av musiken? Motivera. 

 

 

 


