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Sammanfattning)!
Självständigt-arbete-inom-musiklärarprogrammet-inriktning-gymnasium-
Titel:-Kommunikation-–-vad-är-det?-–-En-studie-av-musikalisk-kommunikation-i-
ensemblesammanhang.-
Författare:-Sanna-Larsson-
Termin-och-år:-VT-<14-
Kursansvarig-institution:-Musikhögskolan-Ingesund,-Karlstad-universitet-
Handledare:-Ragnhild-Sandberg<Jurström-
Examinator:-Ann<Sofie-Paulander-
-
-
Föreliggande-arbete-inriktar-sig-på-kommunikation-mellan-sångare-och-medmu<
siker-i-ensemblesammanhang-utifrån-det-multimodala-och-designteoretiska-per<
spektivets-syn-på-kommunikation-och-lärandeförutsättningar.-Med-hjälp-av-vi<
deoobservationer-av-min-egen-kommunikation-i-en-ensemble-på-högskolenivå-
har-jag-analyserat-fram-vilka-olika-semiotiska-resurser-som-används-samt-intent<
ionerna-bakom-dem.-Resultatet-visar-att-kommunikationen-ensemblemedlem<
marna-emellan-tillkommer-först-efter-en-tid-in-i-lärandeprocessen-och-att-det,-för-
egen-del,-är-sången-som-verkar-som-den-främsta-kommunikatören-i-det-här-
sammanhanget.--Dynamik,-tydlighet-och-lekfullhet-skvallrar-om-säkerhet-eller-
osäkerhet-i-form-och-melodi-samt-fungerar-som-en-vägledning-om-var-jag-befin<
ner-mig-i-lärandeprocessen.-I-diskussionen-tar-jag-bland-annat-upp-hur-den-första-
ensemblelektionen-byggs-upp-i-enighet-med-det-multimodala-perspektivets-syn-
på-bra-lärandeförutsättningar-samt-vad-kroppsspråk-har-för-betydelse-för-kom<
munikation-i-ensemblesammanhang.--
-
Nyckelord:-kommunikation,-ensemble,-multimodal-och-sång--
-
-
!

- !
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Abstract!
Degree-Project-in-Music-Teacher-Education-Programme-
Title:-Communication-–-what-is-that?-–-A-study-of-musical-communication-in-mu<
sic-ensembles-
Author:-Sanna-Larsson-
Semester-and-year:-Spring-term-<14-
Course-coordinator-institution:-Ingesund-School-of-Music,-Karlstad-university-
Supervisor:-Ragnhild-Sandberg<Jurström-
Examiner:-Ann<Sofie-Paulander 
-
The-study-focuses-on-how-singers-communicate-with-their-fellow-musicians-in-
music-ensembles-considering-the-multimodal-perspective-of-communication-and-
learning-conditions.-With-the-help-of-video-recordings-of-my-own-communication-
within-an-ensemble-I-have-analysed-which-semiotic-resources-that-are-used-and-
my-underlying-intentions-with-them.-The-result-shows-that-the-communication-
between-the-group-members-first-are-established-after-a-while-into-the-learning-
process-and-that-the-singing-part-shows-to-be-the-prime-communicator-for-me-in-
this-case-where-dynamic,-articulating-and-playfulness-indicate-security-or-inse<
curity-about-the-form-of-the-song-and-the-melody.-It-also-works-as-a-guide-to-
where-I-am-at-in-the-learning-process.-In-the-chapter-on-discussion-I-present,-
among-other-things,-how-the-first-ensemble-lesson-is-created-due-to-the-multi<
modal-perspective-on-favourable-learning-conditions-and-also-the-importance-of-
body-language-for-favourable-communication-in-music-ensembles-
-
Keywords:-communication,-music,-ensemble,-multimodal-and-singing!
- -
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Förord&!
Jag-vill-rikta-ett-varmt-tack-till-mina-ensemblemedlemmar-som-ställt-upp-på-ar<
betets-videoinspelningar.-Utan-er-hade-det-inte-blivit-så-mycket-av-just-den-här-
studien.--
-
Tack-till-musikhögskolans-fantastiska-bibliotekarier-som-ställer-upp-och-pushar-
oss-varje-dag-och-dessutom-bjuder-på-hembakat-fika.-Tack!--
-
Ett-stort-tack-till-min-handledare-Ragnhild-Sandberg<Jurström-för-ditt-engage<
mang-och-intresse-i-min-studie-och-för-alla-intressanta-tankar-du-väckt-hos-mig-
under-arbetets-gång.--
-
Sist-men-inte-minst-<-tack-till-min-vän-Pierre-för-pluggsällskapet,-för-skratten-och-
för-godisstunderna.--
-
-
-
-
-
Sanna$Larsson$$

- -
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1"Inledning"!

1.1!Inledande!text!

Att-kommunikation-medmusiker-emellan-är-viktigt-i-ensemblesammanhang-kan-
vara-självklart-för-många.-Att-lyssna-och-att-kommunicera-sägs-ofta-vara-två-
grundstenar-för-att-få-ett-så-bra-samspel-som-möjligt-i-en-ensemble.--
Personligen-har-jag-alltid-tyckt-att-kommunikation-och-samspel-varit-två-ganska-
flummiga-och-abstrakta-ord-i-undervisningen-där-jag-sällan-upplevt-att-läraren-
fördjupat-sig-i-ordens-konkreta-och-praktiska-innebörd.-Jag-har-ofta-funderat-
över-om-jag-kommunicerar-över-huvud-taget-eller-om-det-kanske-finns-något-
slags-musikkulturellt-språk-som-jag-inte-vet-om-och-som-övriga-ensemblemed<
lemmar-och-lärare-förväntar-sig-att-jag-ska-kunna.-Personligen-kan-jag-komma-på-
mig-själv-med-att-ofta-fundera-över-om-mina-ensemblemedlemmar-försöker-
kommunicera-med-mig-på-något-sätt-som-jag-inte-förstår-och-heller-inte-uppfat<
tar.-Är-det-så-att-de-försöker-säga-något-med-blicken-de-ger-eller-visar-de-ett-sätt-
att-hålla-någon-slags-kontakt-genom-att-titta-på-varandra?-Eller-betyder-den-där-
nickningen-någonting-och-i-sådana-fall-vad?--
-
Främst-undrar-jag-hur-min-kommunikation-ser-ut-<-hur-uppfattas-jag-som-kom<
munikatör-i-en-ensemble?-Hur-skulle-jag-se-på-mig-själv-med-en-utifrån<blick?-
Skulle-jag-förstå-mig-själv?-Skulle-jag-göra-en-lärorik-upptäckt-om-mig-själv?-Då-
jag-funderat-en-hel-del-över-det-såg-jag-detta-arbete-som-en-möjlighet-att-göra-
mig-själv-medveten-om-min-kommunikation,-såväl-fördelar-som-brister,-med-för<
hoppningen-att-medvetenhet-är-första-steget-mot-utveckling-och-förbättring.-
Tanken-med-denna-studie-är-därmed-att-observera-och-analysera-hur-jag-kom<
municerar-när-jag-spelar-musik-med-andra-människor,-vilka-resurser-jag-använ<
der-samt-om,-och-i-sådana-fall-hur,-kommunikationen-utvecklas-i-takt-med-läran<
deprocessen.--

1.2!Problemformulering,!syfte!och!forskningsfrågor!!

Vad-är-egentligen-bra-kommunikation-och-hur-kommunicerar-musiker-under-
tiden-de-spelar-musik-i-ensemble?-I-och-med-att-det-pratas-mycket-om-kommuni<
kation-medmusiker-emellan-men-sällan-översätts-till-konkreta-handlingar-ser-jag-
detta-arbete-som-en-möjlighet-att-observera-hur-min-kommunikation-i-ensemble<
spel-skulle-kunna-se-ut-och-vilka-konsekvenser-handlingarna-får-gentemot-vilka-
avsikter-de-har.-Blir-konsekvenserna-desamma-som-intentionen?-Verkar-all-min-
kommunikation-vara-medveten?-Om-inte-<-vad-är-det-då-jag-uttrycker-som-jag-
inte-är-medveten-om?-Är-kommunikationen-tydlig-eller-otydlig?-Hur-tror-jag-att-
mina-medmusiker-uppfattar-informationen-jag-ger?-Och-vad-svarar-de-på-mina-
yttranden?-Detta-är-frågor-som-leder-mig-vidare-till-mitt-syfte-med-denna-studie.-
-
Syftet-är-att-med-fokus-på-den-musikaliskt-gestaltande-lärandeprocessen,-med-
hjälp-av-videoobservation,-undersöka-hur-kommunikationen-yttrar-sig-mellan-en-
sångare-och-dennes-medmusikanter-i-ensemblespel.-För-att-kunna-uppfylla-detta-
syfte-har-jag-ställt-följande-forskningsfrågor:--
-

1. Hur-yttrar-sig-kommunikationen-vid-lärandet-av-en-ny-låt?--
2. Hur-yttrar-sig-kommunikationen-när-ensemblen-anser-sig-vara-färdiga-

med-låten?-
! -
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2"Bakgrund"!
I-detta-kapitel-presenteras-litteratur-om-kommunikation-i-ensemblespel-med-
fokus-på-innebörd-av-begrepp-som-används-i-denna-studie,-tidigare-forskning-
inom-området-samt-en-redogörelse-av-de-teoretiska-perspektiv-som-ligger-till-
grund-för-det-här-arbetet.--

2.1!Innebörden!av!begreppen!interaktion!och!kommunikation!

samt!spel!i!ensemble!

I-och-med-att-denna-studie-fokuserar-på-kommunikation-musiker-emellan-i-en-
ensemble-känns-det-viktigt-och-intressant-att-ta-reda-på-hur-ett-svenskt-upp<
slagsverk-väljer-att-förklara-några-av-de-ord-och-situationer-som-jag-arbetar-med,-
dels-för-egen-del-men-också-för-de-som-kommer-att-läsa-detta-arbete-men-som-
inte-är-lika-insatta-inom-ämnet.--
!

I-Nationalencyklopedin-(NE)-beskrivs-en-ensemble-inom-musiken-som-en-grupp-
av-instrumentalister-och/eller-vokalister-som-samverkar-i-ett-musikstycke-där-
sångaren-dessutom-har-en-solistisk-roll-(NE,-2014a).-Interaktion,-likvärdigt-med-
samverkan-och-samspel,-förklaras-som-en-process-där-grupper-eller-individer-
genom-sitt-handlade-ömsesidigt-påverkar-varandra.-Denna-interaktion-kan-ske-
med-hjälp-av-språk,-gester,-symboler-med-mera-(NE,-2014b).-!
!

Om-man-går-vidare-till-ordet-kommunikation-är-beskrivningen-inte-helt-olik-den-
för-interaktion.-Kommunikation-beskrivs-som-en-överföring-av-information-mel<
lan-människor.-För-att-kunna-kommunicera-behövs-ett-språk-eller-en-kod-av-nå<
got-slag,-som-exempelvis-tal-eller-skrift,-och-det-behövs-också-fysiskt-medel-för-
att-överföra-kommunikationen-(NE,-2014c).--
-
Leif-Johansson-(2005)-diskuterar-i-boken-Ensembleledning$om-kommunikation-
ur-en-teoretisk-synvinkel-och-förklarar-det,-liknande-NE,-som-detsamma-som-att-
sända-och-ta-emot-budskap.-Det-sker-på-olika-sätt,-bland-annat-verbalt-eller-icke<
verbalt,-genom-tal,-kropps<-och/eller-skriftspråk.-I-en-ensemble-anser-Johansson-
att-kommunikation-handlar-om-att-gemensamt-i-gruppen-hitta-ett-tydligt-språk,-
dels-för-att-beskriva-diverse-komponenter-inom-spelandet-där-betydelsen-är-
densamma-för-alla,-men-också-ett-språk-för-kommunikation-under-spelandets-
gång.--
-
Caroline-Palmer-(2013)-menar-i-sin-forskning-Music$Performance;$Movement$and$
Coordination$att-det,-i-samspel-med-andra-krävs,-till-skillnad-mot-solospel,-en-an<
passning-efter-sina-medspelare-i-form-av-timing,$dynamik$och-klangfärg.$Att-spela-
i-ensemble-innebär-att-hjärnan-snabbt-måste-processa-alla-intryck-av-ovan-
nämnda-slag-och-snabbt-kartlägga-dem-för-att-anpassa-sitt-musicerande-efter-
dem.-Musiker-måste-därmed-snabbt-uppmärksamma-de-impulser-som-uppstår-i-
deras-eget-spelande-och-anpassa-sig-därefter-samtidigt-som-det-krävs-uppmärk<
samhet-gentemot-deras-medmusiker-för-att-kunna-göra-samma-snabba-anpass<
ning-till-de-impulser-som-de-ger-ifrån-sig-i-sitt-eget-spel.-Med-andra-ord-är-även-
anpassning-av-timing,-dynamik-och-klangfärg-utifrån-vad-ensemblemedlemmar<
na-gör-en-del-i-kommunikationen-i-ensemblespel.---
!

Boken-All$Together!$Teaching$Music$In$Groups-skriven-av-Brian-Ley-(2014)-före<
språkar-vikten-av-att-ensemblemedlemmar-lär-sig-att-spela-tillsammans-så-fort-
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som-möjligt-för-att-bli-skickliga-ensemblespelare.-För-att-uppnå-en-sådan-bra-
kommunikation-som-möjligt-är-det-viktigt-att-vara-uppmärksam-på-vad-som-hän<
der-i-en-grupp-när-musiker-spelar-tillsammans,-vilket-innebär-att-lyssna,-titta-och-
bemöta-varandra-i-spelet.-Ley-(2014)-menar-också-att-det-krävs-kunskap-om-
materialet-som-spelas-för-att-kunna-bibehålla-fokus-på-sina-medspelare.-Med-
andra-ord-är-det-svårt-att-få-till-ett-bra-samspel-i-en-ensemble-om-medlemmarna-
ännu-inte-har-lärt-sig-låten-utan-istället-måste-se-ner-i-noterna-hela-tiden.-Då-
kommer-varje-person-att-behöva-fokusera-mer-på-sig-själv-för-att-läsa-noter-och-
för-att-spela-rätt-och-de-ovan-nämnda-elementära-grundstenarna-för-bra-kom<
munikation-uteblir.--

2.2!Tidigare!forskning!inom!området!

I-boken-Musical$Gestures:$sound,$movement$and$meaning-under-kapitlet-Gestures$
in$performance-presenterar-Sofia-Dahl,-Frederic-Bevilacqua,-Roberto-Bresin,-Mar<
tin-Clayton,-Laura-Leante,-Isabella-Poggi-och-Nicolas-Rasamimanana-(2010)-en-
studie-om-hur-musiker-kommunicerar-med-varandra-i-ensemblesammanhang.-
De-har-följt-främst-träblåsinstrumentalister-som-framför-såväl-solostycken-som-
ensemblestycken-och-jag-vill-mena-att-detta-material-även-fungerar-bra-som-be<
skrivning-av-kommunikation-i-pop</rock</jazzensembler.-Dahl-et-al.-skriver-att-
det,-i-spelandets-stund,-är-svårt-att-använda-sig-av-mer-vedertagna-teckensystem-
med-exempelvis-händerna,-då-dessa-ofta-används-för-att-spela-på-instrumentet.-
Därigenom-öppnas-det-nya-vägar-för-kommunikation-för-ensemblespelare,-så-
som-nickningar,-leenden-och-höjda-och-sänkta-ögonbryn-som-några-exempel.--
-
Medlemmarna-i-ensemblen-kan-också-styra-riktning-i-spelet-genom-att-använda-
huvudet-för-att-exempelvis-indikera-att-något-nytt-är-på-väg-att-hända.-Det-är-ett-
vanligt-verktyg-väl-vedertaget-inom-pop</rock</jazzsammanhang-och-kallas-för-
”cue”.-Det-betyder-helt-enkelt-att-någon,-vanligtvis-en-enskild-musiker-i-ensemb<
len,-vill-leda-bandet-vidare-till-en-annan,-tidigare-bestämd-del-i-låten.-Detta-har-
Jane-W.-Davidson-kommit-fram-till-i-sin-studie-Movement$and$Collaboration$in$
musical$performance$(2009)-som-fokuserar-på-kroppsliga-rörelsers-påverkan-och-
inverkan-i-det-musikaliska-framförandet-och-den-musikaliska-kommunikationen.-
Dahl-et-al.-(2010)-menar-att-Cue-därmed-vanligtvis-förekommer-i-stunden,-exem<
pelvis-efter-en-solorunda-när-spelaren-vill-indikera-att-solot-är-slut-och-därmed-
visa-att-det-är-dags-att-gå-vidare-och-spela-exempelvis-temat-på-låten.-En-så-kal<
lad-cue-behöver-inte-heller-nödvändigtvis-göras-med-huvudet-utan-kan-även-ske-i-
form-av-andra-kroppsrörelser-eller-verbalt-genom-exempelvis-en-inräkning-till-
nästkommande-etta.--
-
Davidson-(2012)-beskriver-även-i-sin-artikel-Bodily$Movement$and$facial$actions$
in$expressive$musical$performance$by$solo$and$duo$instrumentalists:$Two$

distinctive$case$studies-hur-kommunikation-musiker-emellan-kan-se-ut.-Där-har-
hon-bland-annat-studerat-hur-sångare-och-ackompanjerande-pianist-samspelar-
med-varandra.-Hennes-slutsats-är-bland-annat-att-det-är-vanligt-att-knäppa-med-
fingrarna-för-att-enas-om-ett-tempo-och/eller-för-att-göra-en-inräkning.-Huvudrö<
relser-som-exempelvis-nickningar-är,-tillsammans-med-armrörelser,-vanligt-för-
att-visa-när-och-hur-pianisten-ska-hålla-fast-vid-och/eller-utveckla-en-idé,-eller-för-
att-sluta-spela.-Davidson-menar-att-sådana-kommunikativa-tecken-ofta-är-att-fö<
redra-framför-verbal-kommunikation.-Blickar-och-ögonkontakt-var,-enligt-både-
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sångare-och-pianister,-viktigt-för-kommunikationen,-för-att-förstå-vad-den-andra-
personen-tänker-och-vad-den-vill-med-musiken-i-stunden.--
-
I-boken-Musik$och$kunskapsbildning-under-kapitlet-Musikaliskt$lärande$och$musi)
cerande$i$ett$multimodalt,$socialsemiotiskt$och$designteoretiskt$perspektiv-presen<
terar-Ragnhild-Sandberg-Jurström-(2011)-en-multimodal-modell-för-musikalisk-
kommunikation.-Med-hjälp-av-uttryckande-blickar,-kroppsliga-rörelser-och-det-
valda-instrumentet-förmedlar-musiker-sina-tolkningar,-intentioner-och-känslor-
till-sina-medmusikanter.-Det-indikerar-att-det-alltid-sker-ett-samspel-mellan-valda-
resurser-i-kommunikationen.-Dessutom-sker-det-alltid-en-omvandling-hos-motta<
garen-som,-utifrån-sig-själv,-omskapar-och-översätter-informationen.-Hur-de-olika-
resurserna-tolkas,-bearbetas-och-gestaltas-är-bland-annat-beroende-av-motta<
garens-kulturella-och-sociala-föreställningar,-hur-musik-kan-spelas-och-uttryckas,-
hur-notation-och-instrument-kan-användas,-uppfattning-om-hur-olika-genrer-
kan/bör-uttryckas-och-så-vidare.--
-
I-sin-studie-av-musikalisk-kommunikation-har-Sandberg-Jurström-(2011)-utgått-
ifrån-körledares-kommunikation-med-körsångare.-Det-är-information-som-också-
kan-översättas-till-musikers-kommunikation-i-ensemblesammanhang.-Sandberg-
Jurström-beskriver-i-sin-multimodala-modell-hur-omvandlingsprocessen-går-till-
väga-på-följande-sätt:-
-

En-(a)-musikalisk-idé-representeras-i-noter-eller-annat-material-och-
som-sedan-(b)-översätts-till-nya-representationer-genom-att-körledar<
na-med-gestik,-blickar,-kroppsrörelser,-tal,-sång-och-pianospel-gestal<
tar-musikstyckets-struktur-och-form.-Med-dessa-samverkande-resur<
ser-(c)-konstruerar-körledarna-olika-handlingsrepertoarer,-vilka-för<
medlas-och-presenteras-till-körsångarna-i-form-av-förklaringar,-illust)
rationer-och/eller-associationer-över-hur-musiken-kan-gestaltas.-Sedan-
är-det-körsångarnas-tur-att-(d)-översätta,-omskapa-eller-försöka-imi)
tera-dessa-handlingsrepertoarer-innehållande-både-blickar,-gestik,-
sång,-spel,-tal-och-kroppsrörelser-till-sin-egen-sång-och-eventuella-
kroppsrörelser.-(Sandberg-Jurström,-2011)-

-
I-ett-pop</rock</jazzensemblesammanhang-skulle-det-därmed-kunna-sägas-att-
de-noter-som-delas-ut-till-ensemblespelarna,-antingen-av-en-lärare-eller-av-annan-
ensemblemedlem-(a)-representerar-låten-som-skall-spelas.-Vad-notbilden-säger-
kan-(b)-översättas-genom-lärarens/ensemblespelarens-val-av-ord,-kroppsspråk-
och-gestik-om-notbilden-de-har-framför-sig.-Nästa-steg-är-att-lära<
ren/ensemblespelaren-(c)-förklarar-tempo,-eventuellt-illustrerar-form,-pratar-om-
eventuella-tankar-med-låten,-spelar-eventuellt-upp-låten-för-ensemblen.-Sedan-är-
det-upp-till-musikerna-att-(d)-omskapa/imitera-och-översätta-informationen-till-
sitt-eget-instrument.---
-
Davidson-(2012)-beskriver-hur-musiker-som-spelade-samma-stycke-flera-gånger-
men-med-olika-grader-av-inlevelse-och-känsla-också-rörde-kroppen-på-olika-sätt-i-
förhållande-till-musiken.-Ju-mer-inlevelse-och-känsla-i-musiken-–-desto-större-
rörelser,-ju-mindre-uttryck-–-desto-mindre-rörelser.-Det-innebär-med-andra-ord-
att-vi-till-väldigt-stor-del-undermedvetet-kommunicerar-med-våra-kroppar-vilket-
också-torde-innebära-att-vi-undermedvetet-också-uppfattar-dessa-signaler-från-
våra-medmusikanter.-Utifrån-det-skulle-det-kunna-antas-att-det-också-är-med-
hjälp-av-kroppsspråket-vi-har-möjlighet-att-skapa-en-rolig-och-inspirerande-
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känsla-i-gruppen-när-vi-spelar-och-att-glädjen-i-musiken-därmed-också-ofta-får-
uttryck-genom-kroppen.-
-
Dessa-forskningsresultat-ger-en-inblick-i-hur-kommunikation-kan-se-ut-och-te-sig-
olika-hos-olika-individer-beroende-på-varje-persons-intresse-och-tidigare-erfa<
renheter-vilket-är-stor-hjälp-för-mig-vid-vidare-analyser-av-min-egen-kommuni<
kation.--

2.3!Ett!multimodalt!och!designteoretiskt!perspektiv!som!utY

gångspunkt!

Under-denna-rubrik-har-jag-valt-att-fokusera-på-det-multimodala-och-designte<
oretiska-perspektivets-syn-på-lärande-och-kommunikation.-Detta-för-att-det-mul<
timodala-perspektivet,-i-mina-ögon,-hör-väl-samman-med-diverse-musikaliska-
situationer-som-ofta-innebär-att-flera-semiotiska-resurser-används-vid-lärande.-
Därför-vill-jag-tro-att-detta-teoretiska-perspektiv-är-till-hjälp-för-mig-vid-mina-vi<
dare-analyser-av-de-observationer-jag-gjort.--
-
Det-multimodala-perspektivet-är-en-del-av-det-designteoretiska-perspektivet-och-
där-beskrivs-kommunikation-och-lärande-som-en-social-process-av-teckenskap<
ande-(Sandberg-Jurström,-2011).-När-flera-av-dessa-olika-tecken-samverkar-kal<
las-dessa-för-multimodala,-vilket-också-är-det-vanligaste-gällande-näst-intill-all-
kommunikation-(Kempe-&-West,-2010).-Tecken,-eller-semiotiska-resurser-som-det-
också-kallas,-kan-förklaras-som-diverse-redskap-som-fungerar-som-hjälp-till-
kommunikation-för-människan-och-innefattar-till-exempel-tal,-gester,-blickar,-
bilder-eller-olika-kroppshandlingar.-Deras-respektive-betydelser-är-formade-och-
beroende-av-de-sociala-och-kulturella-sammanhang-de-skapas-i-(Sandberg-Jur<
ström,-2011).-Det-skulle-kunna-jämföras-med-att-vi-i-vår-kultur-vet-att-en-ut<
sträckt-hand-betyder-ett-handslag-och-en-hälsning.-Någon-som-inte-är-bekant-
med-den-kulturen-skulle-antagligen-inte-förstå-vad-personen-i-fråga-menade-med-
den-utsträckta-handen.-Föremål,-gester,-ord-och-symboler-betyder-inte-något-i-sig-
utan-de-får-sin-betydelse-av-de-sociala-sammanhangen-de-skapas-och/eller-an<
vänds-i-(Selander-&-Kress,-2010).-
-
Vad-vi-uppfattar-och-tolkar-utifrån-de-tecken-vi-blir-förmedlade-är-beroende-av-
eget-intresse-och-tidigare-erfarenheter.-Den-informationen-vi-får-kallas-för-repre)
sentation-och-består-av-diverse-tecken-som-exempelvis-ord,-rörelser-och-kropps<
språk,-som-vi-sedan-skall-tolka-–-transformera-<-och-som-transformeras-olika-be<
roende-på-mottagaren-och-utifrån-de-resurser-som-finns-tillgängliga-och-som-re<
dan-bär-på-en-innebörd,-associationer-och-symbolik-(Selander-&-Kress,-2010).-
När-mottagaren-sedan-vill-återberätta-något-kan-den-aldrig-återge-det-hela-i-ex<
akt-detalj-utan-måste-således-göra-ett-urval-av-aspekter-som-kan-fungera-som-
symboler-för-den-helhet-som-denne-vill-beskriva-och-berätta-om.-Med-andra-ord-
bygger-man-ihop-en-egen-representation-med-nya-tecken,-ny-design-och-ny-re<
presentation-vid-varje-kommunikationstillfälle,-enligt-Selander-&-Kress-(2010).-I-
urvalet-av-vad-vi-skall-föra-vidare-identifieras-de-delar-som,-utifrån-vårt-intresse-i-
sammanhanget,-bäst-fungerar-som-användbara-tecken-när-vi-ska-vidarebefordra-
informationen.-När-det-görs,-via-en-mängd-olika-semiotiska-resurser,-sker-det-
ännu-en-gång-ett-urval,-denna-gång-av-åhöraren-som-i-sin-tur-transformerar-det-
som-sägs-och-förmedlas-beroende-på-dennes-enskilda-intresse-och-tidigare-kun<
skap-(Lindstrand,-2009).-Med-andra-ord-skulle-transformation-också-kunna-be<
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skrivas-som-ett-sätt-att-bearbeta-och-omgestalta-information.-Som-exempel-kan-
nämnas-att-en-person-läser-en-text-och-formulerar-om-texten-med-andra-ord-eller-
analyserar-det-som-skrivits.-Det-går-att-säga-att-transformation-kan-ske-genom-
ett-nytt-medium,-ett-nytt-tecken,-som-exempelvis-att-läsa-en-text-och-transform<
ation-kan-i-musicerande-sammanhang-därmed-beskrivas-som-att-musiker-läser-
noter,-omskapar-och-överför-informationen-till-sitt-instrument-–-till-fingrar-eller-
stämband-–-och-sedan-omskapar-detta-till-musik.--
-
I-boken-Didaktiskt$design$i$digital$miljö-skriver-Seip-Tønnessen-(2008)-om-att-det-
i-det-multimodala-perspektivet,-är-möjligt-att-dela-upp-tecken-i-två-grupper-–-mo)
tiverade-respektive-arbiträra.-Arbiträra-tecken-saknar-ofta-en-logisk-förklaring-
eller-naturlig-förbindelse-mellan-tecknets-uttryck-och-tecknets-innehåll,-exem<
pelvis-skrivtecken-såsom-vårt-svenska-alfabet.-Det-är-egentligen-inte-logiskt-att-vi-
ser-bokstaven-a-och-vet-att-den-ska-uttalas-och-läsas-precis-så,-eller-att-fjärde<
delsnot-skrivs-som-den-gör-och-att-den-är-så-lång-som-den-är-i-förhållande-till-den-
pågående-pulsen.-Det-är-något-vi-måste-lära-oss-eftersom-det-inte-är-något-som-vi-
kan-gissa-oss-till-om-vi-inte-får-redskap-för-det.-De-motiverade-tecknen-bygger-
däremot-på-en-likhetsrelation-mellan-tecknets-uttryck-och-dess-innehåll.-Det-kan-
till-exempel-handla-om-bilder,-ljudhärmande-ord-(onomatopoetik),-gester-och-
kroppsspråk.-De-motiverade-tecknen-kan-därmed-vara-lättare-att-uppfatta-då-de-
ofta-kan-förstås-utifrån-vår-dagliga-erfarenhet,-medan-de-arbiträra-tecknen-ofta-
kräver-att-man-behöver-lite-större-kunskap-inom-området-för-att-förstå-logiken-i-
tecknen.--
-
Enligt-det-multimodala-perspektivet-är-det-inte-bara-i-skolan-vi-lär-oss-utan-prak<
tiskt-taget-överallt-<-på-museet,-i-affären-och-på-fritiden-för-att-nämna-några-
sammanhang.-Alla-de-tecken-som-hela-tiden-omger-oss-är-inte-alltid-lätta-att-
transformera-då-det-ofta-är-mentalt-krävande.-Enligt-Kempe-och-West-(2010)-är-
imitation-den-transformationsprocess-som-är-minst-mentalt-krävande-för-oss.-
Inom-ämnet-musik-menar-de-att-vi,-genom-härmning,-får-en-bild-av-musikstycket-
samtidigt-som-vi-genom-syn-och-hörsel-kopplar-ihop-det-motoriska-med-det-mu<
sikaliska-gestaltandet-och-bildar-en-enhet.-Att-i-en-lärandesituation-presentera-
ett-material-på-flera-olika-sätt,-exempelvis-genom-att-prata-om-det,-visa-bilder,-
gestikulera-och-peka-på-en-bild,-medför-att-flera-olika-sinnen-stimuleras.-Därmed-
får-vi-olika-erfarenheter-av-lärandesituationen-som-öppnar-upp-för-flera-olika-
varierande-möjligheter-till-meningsskapande-och-lärande.-Med-andra-ord-är-
kombinationen-av-flera-olika-resurser-i-en-undervisningssituation,-enligt-det-
multimodala-perspektivet,-bra-förutsättningar-för-lärande.--
-
Rostvall-och-Selander-(2010)-väljer-att-i-boken-Design$för$lärande-förklara-vad-
lärande-är-genom-att-beskriva-det-på-följande-sätt:--
-

Lärande-handlar-då-om-att-öka-sin-kapacitet-att-engagera-sig-i-världen-
på-ett-meningsfullt-sätt.-En-mer-preciserad-definition-är-att-kunskap-
handlar-om-att-kunna-bruka-en-etablerad-uppsättning-tecken-i-en-kun<
skapsdomän-(ekvationer,-grammatiska-regler,-hållfasthetsberäkning,-
trafikregler-etc.),-lärande-handlar-då-om-en-ökad-förmåga-att-bruka-en-
etablerad-uppsättning-tecken-i-en-kunskapsdomän.-(Rostvall-&-Selan<
der,-2010,-s,-34)-

-
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Det-multimodala-perspektivet-menar-att-vi-alltid-använder-oss-av-flera-semio<
tiska-resurser-vid-kommunikation-och-det-är-med-det-i-åtanke-som-jag-använder-
mig-av-det-perspektivet-i-min-studie,-detta-för-att-se-vilka-semiotiska-resurser-
som-samverkar-med-varandra-hos-mig-i-min-kommunikation-och-de-bakomlig<
gande-intentionerna.-- -
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3"Metodkapitel"!
I-detta-kapitel-presenteras-studiens-metod.-Här-redogörs-också-för-urvalet-av-
inspelningssituationer,-genomförandet-av-dokumentationen-samt-dess-tillförlit<
lighet-och-giltighet.--

3.1!Metodologi!

3.1.1!LjudY!och!videoinspelningar!

Ljud<-och-videoinspelningar-som-metod-vid-observationer-har-i-huvudsak-två-
fördelar.-Det-viktigaste-skulle-kunna-vara-att-observationen-konserveras.-Med-
andra-ord-ges-möjligheten-att-se-en-sekvens-om-och-om-igen-och-dessutom-går-
det-att-spela-upp-ett-moment-i-”slow-motion”-om-behovet-finns.-I-varje-filmin<
spelning-ingår-dessutom-en-mängd-små-detaljer-och-fler-upptäcks-alltid-efter-
hand-ju-fler-gånger-videon-studeras.-Det-innebär-att-samma-sekvens-kan-obser<
veras-upprepade-gånger-med-fokus-på-olika-saker-varje-gång-för-att-på-så-sätt-få-
en-sådan-verklighetsöverensstämmande-bild-av-situationen-som-möjligt.-Dessu<
tom-sägs-videoinspelningar-vara-mycket-väl-lämpade-för-att-främja-observation-
av-kommunikations<-och-samspelsprocesser,-vilket-passar-det-här-arbetet-väldigt-
bra-(Bjørndal,-2005).-På-grund-av-de-observationsmöjligheter-som-tillkommer-
videoinspelningar-som-ger-mig-möjlighet-att-se-på-materialet-om-och-om-igen-i-
olika-hastigheter-och-med-olika-fokus-var-valet,-med-tanke-på-syftet-med-denna-
studie,-självklart-för-mig.--
-
Det-är-också-viktigt-att-komma-ihåg-att-en-film-endast-är-en-kopia-av-verklighet<
en,-en-representation,-och-att-den-därmed-aldrig-kan-ge-samma-bild-och-intryck-
som-vid-en-observation-som-sker-på-plats.-En-film-får-aldrig-med-känslan-i-rum<
met-och-går-kanske-miste-om-vissa-ansiktsuttryck.-Det-är-också-så-att-kamerans-
och-mikrofonens-placering,-hantering-och-teknik-är-avgörande-för-vad-som-spe<
las-in.-Det-kan-vara-värt-att-ha-i-åtanke-att-det-kan-finnas-en-risk-att-de-som-blir-
filmade-inte-är-vana-vid-detta-och-att-situationen-därmed-inte-blir-representativ-
för-verkligheten,-vissa-kan-bli-nervösa-och-inte-bete-sig-som-de-brukar-och-därför-
kan-situationen-på-filmen-te-sig-annorlunda-än-i-vanliga-fall-(Bjørndal,-2005).--

3.1.2!Loggboksskrivande!

Loggbok-är-kanske-det-enklaste-och-minst-tidskrävande-sättet-att-observera-nå<
got-där-syftet-är-att-skapa-en-fördjupad-förståelse-för-vad-som-skett-då-loggboken-
kan-skrivas-utifrån-ett-personligt-plan-i-form-av-egna-upplevelser,-känslor-och-
reflektioner-över-vad-som-hänt.-Det-är-något-som-enbart-filmning-som-doku<
mentationsmetod-aldrig-kommer-kunna-bidra-med.-Loggboksskrivandet-sägs-
också-främja-den-inre-dialogen-då-vi-genom-loggboken-både-pratar-med-och-
lyssnar-till-oss-själva.-Dessutom-är-loggboksskrivandet-personligt-och-därmed-
behöver-de-som-skriver-loggbok-inte-känna-oro-för-att-någon-annan-ska-läsa-och-
därmed-vara-rädda-för-att-någon-ska-bedöma-det-de-har-skrivit.-Loggbok-är-där<
med-ett-bra-komplement-till-exempelvis-ljud<-eller-videoobservationer,-men-som-
enda-observationsmetod-är-det-mycket-information-som-uteblir-(Bjørndal,-
2005).-Bjørndal-menar-att-det-är-mycket-av-vårt-handlande-som-vi-inte-lägger-
märke-till-att-vi-gör-utan-att-kunna-se-på-det-senare-med-hjälp-videoobservation<
er.-Han-menar-att-det-näst-intill-är-omöjligt-att-minnas-allt-vi-gör-även-om-vi-för<
söker-vara-medvetna-om-det.-Även-om-vi-för-anteckningar-när-det-händer-är-det-
svårt-att-stötta-minnet-så-pass-att-vi-kommer-komma-ihåg-allt-som-hänt.-Loggbok-
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har-i-detta-arbete-fyllt-ett-syfte-i-form-av-komplement-till-videoobservationer,-
med-andra-ord-–-det-som-inte-syns-i-videon-syns-i-loggboken.--

3.2!Metod!!

3.2.1!Val!av!metod!

I-och-med-att-jag-vill-studera-hur-jag-kommunicerar-ur-ett-multimodalt-perspek<
tiv-föll-det-sig-ganska-naturligt-att-använda-mig-av-ett-redskap-som-gav-mig-möj<
ligheten-att-se-sekvenser-om-och-om-igen-och-därmed-hitta-fler-och-fler-intres<
santa-händelser-i-spelsituationerna.-Jag-har-därför-valt-att-använda-mig-av-video<
observation-i-mitt-arbete.--
-
Som-komplement-till-videoobservationerna-har-jag-fört-loggbok-av-mina-upple<
velser-under-videoinspelningarna.-Det-har-jag-gjort-för-att-kunna-anteckna-per<
sonliga-upplevelser-av-inspelningstillfällena-som-inte-är-synliga-på-filmen-och-
som-annars-faller-i-glömska.--

3.2.2!Val!av!dokumenterade!situationer!

I-och-med-att-jag-valt-att-följa-den-kommunikativa-utvecklingen-från-första-
gången-vi-får-en-ny-låt-av-vår-ensemblelärare-till-att-vi-kan-låten-var-det-naturligt-
att-den-första-videoinspelningen-skulle-vara-en-ensemblelektion-med-lärare.-De-
nästkommande-två-videoinspelningarna-är-istället-repetitioner-med-ensemble-
utanför-lektionstid,-det-vill-säga-icke-lärarledda-situationer.--
-
Jag-upplever-att-egna-repetitioner-ger-möjlighet-att-spela-igenom-en-låt-utan-av<
brott-och-kan-dessutom-uppfattas-som-mer-lekfulla-och-mindre-prestigelösa.-Un<
der-ensemblelektion-är-det-ofta-så-att-lärare-bryter-mitt-i-låten-för-att-fokusera-på-
en-del-i-taget.-För-att-kunna-få-en-helhetsbild-av-låtens-såväl-som-kommunikat<
ionens-utveckling-valde-jag-istället-tillfällen-där-vi-kunde-välja-att-spela-utan-av<
brott-och-utan-att-det-tar-av-befintlig-lärarledd-ensembletid.--

3.2.3!Genomförande!av!dokumentationen!

I-mina-videoobservationer-använde-jag-mig-vid-första-filmningen-av-en-vanlig-
digitalkamera.-Då-jag-upplevde-att-ljudupptagningen-var-dålig-använde-jag-mig-
därefter-av-min-iPhone.-Jag-upplever-att-den-har-både-bättre-bild<-och-ljudupp<
tagningsförmåga-än-många-av-de-kameror-skolan-har-att-tillgå.-Inspelningarna-
ägde-rum-i-en-ensemblesal-på-Musikhögskolan-Ingesund-med-främsta-fokus-på-
mig-och-min-kommunikation-i-form-av-kroppsspråk,-miner-och-hur-jag-använder-
mig-av-sången.-Alla-filmer-är-mellan-5<6-minuter-långa-och-innehåller-först-lite-
prat-gruppen-emellan-gällande-form-och-annat-som-är-bra-att-veta-innan-vi-spelar-
följt-av-en-ca-3-minuter-lång-genomspelning-av-låten.---
-
Efter-inspelningarna-har-jag-skrivit-ner-tankar,-känslor-och-upplevelser-från-
filmningen-i-min-loggbok-i-min-mobiltelefon.-Det-har-bland-annat-handlat-om-vad-
jag-tyckte-kändes-bra-eller-mindre-bra,-hur-jag-upplevde-att-kommunikationen-
fungerade-under-videoinspelningen,-men-även-hur-väl-jag-upplevde-att-vi-i-ban<
det-kunde-låten-och-därmed-kunde-lägga-mer-energi-på-kommunikation-och-
samspel-än-att-läsa-noter.-Loggboken-har-också-fungerat-som-en-samlingsplats-
för-planering-och-upplägg-av-inspelningstillfällen.-Jag-valde-att-ha-loggboken-i-
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mobilen-då-den-var-lätt-att-tillgå-och-att-jag-därmed-lätt-kunde-skriva-ner-övriga-
tankar-som-kom-upp-efter-hand.--

3.2.4!Bearbetning!och!analys!av!dokumentationen!

I-min-bearbetning-av-videoinspelningarna-har-jag-lagt-fokus-på-att-upptäcka-vari<
ationer-av-olika-kommunikationssätt-som-jag-använder-i-ensemblespelandet.-
För-att-underlätta-för-mig-själv-vid-analysen-valde-jag-att-strukturera-upp-låten-i-
tre-delar,-en-A<-B<-och-en-C<del-(se-bilaga-1)-som-går-om-två-gånger-där-första-
gången-är-sång-utan-text-unisont-med-saxofonisten-och-andra-rundan-bara-sång-
med-text.-Utifrån-dessa-delar-analyserade-jag-sedan-på-vilka-olika-sätt-jag-kom<
municerade-och-med-vilka-resurser-jag-använde-och-vilken-funktion-dessa-resur<
ser-hade.-Sedan-kunde-jag-jämföra-del-för-del-för-att-se-vad-som-eventuellt-togs-
bort,-lades-till-eller-förändrades-under-lärandeprocessens-gång.-Samtidigt-läste-
jag-i-min-loggbok-om-mina-upplevelser-av-vardera-inspelning-och-kunde-utifrån-
dessa-två-hjälpmedel-arbeta-fram-en-heltäckande-analys-av-mitt-lärande<-och-ut<
vecklingsförlopp-av-den-valda-låten.--
-
I-analysarbetet-upptäckte-jag-några-mönster-som-upprepade-sig.-Jag-valde-att-
fokusera-på-de-främsta-funktionerna-och-skapade-sedan-fyra-rubriker-utifrån-
dessa-funktioner.-Detta-har-underlättat-mina-möjligheter-att-analysera-och-bear<
beta-fram-ett-resultat-i-denna-studie.---

3.2.5!Etiska!överväganden!samt!studiens!tillförlitlighet!och!giltighet!

I-och-med-att-jag-undersöker-min-egen-lärandeprocess-och-därmed-inte-trampar-
någon-annan-på-tårna-än-möjligtvis-mig-själv-har-de-etiska-övervägandena-varit-
få.--
-
Jag-valde-att-använda-mig-av-videoinspelningar-i-denna-studie-just-för-att-försöka-
komma-fram-till-ett-så-tillförlitligt-resultat-som-möjligt.-Mina-förfaringssätt-över<
ensstämmer-med-det-som-Bjørndal-(2002)-skriver,-det-vill-säga-att-videoinspel<
ningarna-gav-mig-möjligheten-att-analysera-materialet-ur-ett-objektivt-perspek<
tiv.-Å-ena-sidan-kan-det-faktum-att-det-är-en-studie-där-jag-observerar-mig-själv-
bidra-till-att-det-kan-vara-svårt-att-inte-omedvetet-vara-subjektiv-i-de-analyser-jag-
gör-av-min-egen-lärandeprocess.-Därmed-finns-en-risk-att-jag-inte-ser-på-studien-
med-samma-ögon-som-någon-utifrån-hade-gjort.-Å-andra-sidan-kan-det-också-vara-
det-som-gör-hela-studien-komplett-i-och-med-att-jag,-i-kombination-med-filmin<
spelningarna,-har-tillgång-till-såväl-mina-egna-känslor-och-personliga-upplevelser-
av-alla-inspelningstillfällen-både-i-mitt-minne-och-i-min-loggbok-där-jag-antecknat-
mina-upplevelser-av-varje-inspelningstillfälle-direkt-efter-inspelningen-ägt-rum.--
-
Olika-studiers-reliabilitet-kan-diskuteras-på-olika-sätt.-Enligt-Johanson-och-Sved<
ner-(2001)-kan-studiens-reliabilitet-styrkas-med-hjälp-av-frågor-som-belyser-ifall-
det-observerade-materialet-är-insamlat-på-liknande-sätt-varje-gång-eller-ifall-sät<
tet-att-utföra-observationerna-varierats-från-gång-till-gång.-I-denna-studie-är-
materialet-insamlat-på-samma-sätt-varje-gång-med-hjälp-av-videoinspelning-och-
även-vid-snarlika-situationer-vid-varje-videofilmning.-Första-inspelningen-är-en<
semblelektionen-ledd-av-lärare-medan-de-resterande-två-är-repetitioner-med-
ensemblen-på-egen-hand,-men-utförandet-inom-ensemblen-är-detsamma-och-det-
är-det-som-jag-anser-vara-det-väsentliga-i-undersökningen.--
-
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Studiens-validitet,-huruvida-studien-ger-en-sann-bild-av-det-som-undersöks,-är-
beroende-av-om-resultatet-i-studien-täcker-det-område-som-var-avsett-att-under<
sökas-(Johansson-&-Svedner-2001).-I-resultatdelen-besvaras-tydligt-det-syfte-och-
frågeställningar-som-ligger-till-grund-för-detta-arbete.-Jag-försökte-vara-så-objek<
tiv-som-möjligt-vid-behandlingen-av-det-inspelade-materialet.-I-och-med-detta-
anser-jag-att-tillförlitligheten-är-god.-Däremot-finns-det-en-risk-att-egna-tankar-
och-åsikter-undermedvetet-har-påverkat-materialet-även-om-det-inte-har-varit-
min-mening.--- -
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4"Resultat!
I-detta-kapitel-presenteras-resultatet-av-de-analyser-som-har-gjorts-av-de-obser<
verade-speltillfällena-med-min-ensemble.-Vid-analysen-av-materialet-hittade-jag-
främst-fyra-funktioner-som-förekom-flera-gånger-under-filmerna-och-som-yttra<
des-med-hjälp-av-olika-semiotiska-resurser.-Utifrån-dessa-funktioner-har-jag-delat-
in-resultatet-i-fyra-teman:-a)-Kommunikation$för$att$hålla$tempo$samt$ge$cue,-b)-
kommunikation$för$att$visa$värderingar$av$musiken,-c)-kommunikation$för$att$ut)
trycka$säkerhet,$osäkerhet$och$lekfullhet$i$musicerandet-och-slutligen-d)-den-musi)
kaliska$kommunikationen$som-beskriver-min-analys-utifrån-ett-större-perspektiv.-
Kapitlet-avslutas-med-en-kort-sammanfattning-av-resultatet.--
-

4.1!Kommunikation!för!att!hålla!tempo!samt!ge!cue!

Under-denna-rubrik-fokuserar-jag-enbart-på-de-semiotiska-resurser-som-används-
för-att-hålla$tempo$och-för-att-ge$cue-för-att-visa-mina-ensemblemedlemmar-in<
satser-och-avslut-under-spelandet-gångs.-Detta-uttrycks-på-flera-sätt-och-olika-
beroende-på-var-i-lärandeprocessen-jag-befinner-mig.--

4.1.1!Hålla!tempo!

Av-de-analyser-som-gjorts-av-de-inspelade-filmerna-kan-jag-se-att-jag-ofta-håller-
tempot-med-hjälp-av-olika-semiotiska-resurser-i-form-av-att-röra-olika-kroppsde<
lar-i-takt-till-musiken.-I-början-av-repetitionerna-är-det-medvetet-hos-mig-själv-då-
detta-blir-till-en-hjälp-för-att-lära-sig-en-låt-och-att-det-därmed-kan-vara-lättare-att-
se-på-vilka-slag-tonerna-kommer.-Att-det-däremot-var-något-som-fortsatte-så-fre<
kvent-genom-varje-genomspelning-blev-lite-av-en-upptäckt-hos-mig-själv.--
-
Vid-den-första-ensemblelektionen-och-första-genom<
spelningen-av-låten-sitter-jag-på-en-stol-med-den-
högra-handen-placerad-på-höger-lår-och-håller-hela-
tiden-takten-genom-att-handen-slås-mot-låret-vid-
varje-pulsslag.-Kroppen-hålls-i-övrigt-still,-det-är-
endast-handen-som-rör-sig-i-takt-till-musiken-likt-en-
metronom.-Andra-genomspelningen-på-samma-lekt<
ion-låter-jag-handen-ligga-tungt-i-knät-medan-det-nu-
är-benet-som-håller-takten-genom-att-göra-en-uppre<
pande-upp<-och-nedrörelse.-Samtidigt-vickar-jag-på-
huvudet-fram-och-tillbaka-som-ytterligare-en-hjälp-
för-att-känna-pulsen-i-låten.--
-
Vid-den-andra-filmens-inspelningstillfälle-står-jag-
upp.-Jag-håller-fortfarande-tempot-hela-tiden,-men-
denna-gång-genom-att-knäppa-med-fingrarna-i-ena-han<
den.-Jag-rör-också-mer-på-kroppen,-som-exempelvis-att-
den-gungar-med-i-musiken.-Jag-tar-dessutom-några-steg-fram-och-tillbaka-ibland.--
-
Den-tredje-och-sista-filmens-genomspelning-börjar-med-att-jag-visar-tempo-för-
resten-av-ensemblen-genom-att-knäppa-med-fingrarna-innan-vi-börjar-spela.-Jag-
står-upp-och-kroppen-gungar-i-takt-med-musiken-och-jag-knäpper-med-fingrarna-i-
vänster-hand-för-att-hålla-tempo.-Under-andra-A<delen-med-text-håller-jag-fortfa<
rande-tempo-genom-att-knäppa-med-fingrarna,-men-inte-lika-frekvent-som-innan.-

Figur-1.-
Håller-tempo-genom-att-slå-handen-
mot-låret-på-varje-pulsslag-
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Jag-håller-dock-kvar-armen-i-90<graders-vinkel-under-hela-låten-och-låter-handen-
hänga-avslappnat-likt-en-”förnäm-dam”.-Jag-använder-handen-som-för-att-”skjuta-
ifrån”-vissa-toner-vid-nya-ansatser-genom-en-rörelse-med-handen-som-kan-liknas-
vid-att-den-skjuts-ifrån-kroppen.-När-temat-går-över-i-saxofonsolo-går-jag-åter-
tillbaka-till-att-knäppa-med-fingrarna-på-varje-pulsslag-och-efter-solots-slut-är-
kroppen-med-och-svajar-i-takt-till-musiken.--
-
Vi-är-nu-inne-på-låtens-sista-tema-och-när-B<delen-kommer-sätter-jag-ihop-fötter<
na-och-gungar-kroppen-och-huvudet-fram-och-tillbaka-i-takt-till-musiken.-De-sista-
två-takterna-innan-låten-är-slut-tar-jag-upp-min-vänstra-hand-och-”slår”-de-sista-
slagen-likt-en-dirigentrörelse.--

4.1.2!Ge!cue!!

Det-är-först-i-den-andra-filmen-vi-kan-komma-att-tala-om-att-cues-förekommer-i-
någon-form.-Vi-har-tillsammans-känt-in-tempot-i-gruppen-och-i-och-med-att-jag-
har-en-upptakt-innan-bandet-kommer-in-säger-jag-”jag-börjar-bara-då”-som-för-att-
göra-dem-beredda-på-att-vi-snart-börjar.-Jag-sjunger-
upptakten-och-bandet-kommer-in-på-nästa-etta-som-
det-är-tänkt.-I-slutet-av-C<delen-missar-jag-upptakten-
till-andra-A<delen-och-svär.-Bandet-fortsätter-spela-
och-jag-säger-”nu”-för-att-bandet-ska-veta-att-jag-tän<
ker-börja-sjunga-igen-vid-nästa-period.-På-ett-ställe-i-
den-andra-A<delen-blir-det-missförstånd-om-tempot-i-
låten-och-var-nästa-insats-kommer,-men-jag-fortsät<
ter-på-mitt-spår-så-att-bandet-kan-följa-mig-och-
komma-in-på-rätt-ställe-igen.--
-
Tredje-och-sista-filmens-genomspelning-börjar-med-
upptakt-av-sång-och-saxofon.-Jag-håller-ögonkontakt-
med-saxofonist-och-ger-en-cue-om-start-genom-nick<
ning-och-en-inandning.-Saxofonisten-spelar-ett-solo--
och-när-det-närmar-sig-solots-slut-höjer-jag-mikrofonen-
mot-munnen-som-för-att-signalera-saxofonisten-och--
det-övriga-bandet-att-jag-är-redo-att-börja-på-temat--
igen-vid-nästa-periods-början.-Vi-kommer-till-den-
sista-C<delen-och-för-att-alla-i-bandet-ska-vara-med-
på-att-det-är-den-sista-delen-och-att-låten-är-slut-efter-
detta-sträcker-jag-upp-min-vänstra-hand-i-luften-och-
vickar-på-pekfingret-fram-och-tillbaka-i-takt-med-
musiken.-Jag-ser-mig-om-på-de-andra-bandmedlem<
marna-för-att-se-om-de-uppfattat-min-cue-och-jag-
dirigerar-sedan-de-sista-två-takterna-som-för-att,--
återigen,-påminna-om-att-låten-är-slut.--

4.2!Kommunikation!för!att!visa!värdeY

ringar!av!musiken!

Under-denna-rubrik-fokuserar-jag-enbart-på-de-se<
miotiska-resurser-som-används-för-att-visa$bedöm)
ning$och$missnöje-överlag-av-mitt-eget-musicerande-
under-pågående-genomspelning.-

Figur-2.-
Ger-cue-genom-att-höja-
handen-och-vicka-pekfingret-
fram-och-tillbaka--

Figur-3.--
Stryker-mig-över-ögonbrynet-som-
för-att-visa-missnöje-över-min-
prestation.--
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Vid-första-ensemblelektionen-och-första-genomspelningen-av-låten-är-mitt-an<
siktsuttryck-uttryckslöst-och-blicken-är-hela-tiden-fäst-på-noterna-på-notstället-
framför-mig.-Under-B<delen-är-det-första-gången-som-ansiktets-uttryck-ändras-då-
jag-grimaserar-på-de-högsta-tonerna-i-form-av-att-jag-rynkar-på-näsan.-Samtidigt-
håller-jag-blicken-fäst-på-noterna-hela-tiden.--
-
Den-andra-genomspelningen-spelas-första-vändan-unisont-med-saxofonen,-andra-
vändan-är-det-sång-med-text-och-då-blir-jag-ensam-på-melodin-för-första-gången-
den-här-genomspelningen.-När-någonting-blir-fel,-att-jag-missar-en-upptakt-eller-
är-osäker-på-hur-melodin-går-så-ler-jag-lite.-Jag-fortsätter-att-grimasera-på-de-
höga-tonerna-i-B<delen-samtidigt-som-jag-drar-ifrån-mikrofonen,-detta-som-för-att-
signalera-att-jag-är-missnöjd-över-hur-det-låter.-Vid-B<delens-slut-stryker-jag-mig-
över-ögonbrynet-samtidigt-som-jag-rynkar-lite-på-ögonbrynen-med-ett-besviket-
uttryck-i-ansiktet,-återigen-som-för-att-visa-ett-missnöje,-att-jag-själv-inte-är-nöjd-
med-min-prestation.--
-
I-den-andra-filmen,-vid-de-höga-tonerna-i-B<delen,-adderas-ett-långsamt-skakande-
på-huvudet-till-den-rynkade-näsan-och-vid-B<delens-slut-spänner-jag-också-halsen-
som-för-att,-återigen,-visa-att-jag-inte-är-nöjd-med-min-prestation.-Blicken-är-fort<
farande,-den-mesta-delen-av-tiden,-fäst-på-noterna-på-notstället-framför-mig.--
-
Vid-den-tredje-inspelningen-spelar-jag-och-saxofonisten-melodin-unisont-och-
blicken-flyttas-från-noterna-till-saxofonisten.-Jag-slänger-en-blick-i-noterna-då-och-
då-men-mer-och-mer-sällan.-Andra-vändan-sjunger-jag-ensam-med-text.-Ju-mer-jag-
lär-mig-låten-desto-mer-kan-jag-släppa-noterna.-Jag-ser-fortfarande-ner-i-noterna-
på-texten-ibland-men-annars-är-blicken-fäst-ute-i-det-tomma-intet-eller-runt-om-
på-mina-ensemblemedlemmar.-Denna-gång-blundar-jag-också-några-gånger-un<
der-tiden-jag-sjunger-B<delen-som-för-att-komma-in-i-mig-själv,-för-att-hitta-en-
känsla-och-därmed-kunna-känna-musiken-mer.-Saxofonisten-solar-och-jag-varvar-
mellan-att-hålla-blicken-i-noterna-och-på-saxofonisten.-När-det-närmar-sig-slutet-
på-solot-håller-jag-ögonen-på-saxofonisten-hela-tiden-för-att-vara-redo-att-gå-till<
baka-till-temat-igen-vid-solots-slut.-Sista-gången-vi-spelar-temat-är-det-något-litet-
oplanerat-hos-mig-själv-som-händer-och-jag-ler-kort-åt-det,-som-för-att-visa-att-jag-
gjorde-fel-och-vet-om-det-själv.--

4.3!Kommunikation!för!att!uttrycka!säkerhet,!osäkerhet!och!lekY

fullhet!i!musicerandet!

Under-denna-rubrik-fokuserar-jag-enbart-på-de-semiotiska-resurser-som-används-
för-att-uttrycka-säkerhet,-osäkerhet-och-lekfullhet-i-musicerandet.-Detta-sker-
med-hjälp-av-sången-som-beroende-på-styrka-i-rösten,-attityd-och-variationer-av-
melodin-skvallrar-om-ifall-jag-känner-mig-säker-eller-osäker-vid-olika-tidpunkter-
under-spelandets-gång.---
-
Den-första-genomspelningen-nynnar-jag-svagt-med-i-melodin-som-spelas-unisont-
med-saxofonisten-och-vi-får-hela-tiden-stöd-av-läraren-som-sjunger-med.-Ibland-
spelar-jag-och-saxofonisten-fel-och-därmed-olika-i-melodin-och-då-är-jag-tyst-i-
några-sekunder-då-jag-inte-vet-hur-melodin-egentligen-går.-Jag-hakar-dock-på-tå<
get-igen-efter-en-stund.-Andra-A<delen-som-sjungs-med-text-utan-stöttning-från-
saxofonen-nynnar-jag-mest,-det-är-fokus-på-att-klara-av-melodin-snarare-än-att-
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lära-mig-texten.-Samtidigt-får-jag-stöd-av-läraren-som-sjunger-med-där-jag-inte-
kan.-
-
Redan-vid-den-andra-genomspelningen-har-jag-mer-attityd-i-sången,-det-vill-säga-
att-jag-vågar-ta-mer-plats-och-våga-sätta-an-tonerna-med-mer-tydlighet-på-grund-
av-att-jag-nu-känner-mig-lite-mer-bekant-med-melodin.-De-höga-tonerna-i-B<delen-
sjungs-svagt-och-i-C<delens-första-del-går-jag-tillbaka-i-dynamik-och-sjunger-sva<
gare-som-för-att-lyssna-på-bandet-hur-de-punkterade-fjärdedelarna-låter.-När-de-
repriseras-är-attityden-annorlunda-och-jag-sjunger-med-mer-attack-i-tonerna-
igen.--
-
Vid-den-andra-filminspelningen-kan-jag-låten-och-kan-därför-sjunga-med-mer-sä<
kerhet-genom-låten.-Även-denna-gång-går-jag-ner-i-dynamik-och-sjunger-svagare-
vid-C<delens-fösta-del.-Jag-lyssnar-på-bandet-och-när-andra-delen-kommer-är-jag-
tillbaka-och-tar-mer-plats-i-bandet-igen,-men-vid-slutet-av-frasen-blir-jag-oengage<
rad-i-sången-och-fokus-hamnar-istället-på-att-klara-upptakten-till-nästa-A<del-med-
text.-Den-andra-C<delen-sjungs-också-med-mer-säkerhet-i-melodin-och-med-mer-
attityd.--
-
När-vi-kommer-till-saxofonsolot-sjunger-jag-temat-tyst-för-mig-själv-för-att-hålla-
koll-på-var-vi-befinner-oss-i-formen.-När-temat-tar-vid-igen,-det-absolut-sista-te<
mat,-sjunger-jag-överlag-starkare-och-även-med-mer-säkerhet-i-rösten.-Sången-är-
mer-lekfull-över-lag-och-bidrar-till-att-jag-rytmiserar-melodin-annorlunda-och-gör-
även-någon-enstaka-melodisk-ändring-i-melodin-på-några-ställen.-

4.4!Den!musikaliska!kommunikationen!

Under-denna-rubrik-presenterar-jag-en-analys-av-filmmaterialet-utifrån-ett-större-
sammanhang,-det-vill-säga-att-jag-beskriver-händelseförloppet-i-filmerna-i-sin-
fulla-helhet-utan-att-lägga-fokus-på-något-specifikt-som-förekommer-liknande-de-
ovanstående-rubrikerna.--
-
Vid-första-genomspelningen-av-en-ny-låt-är-min-kommunikation,-i-form-av-
kroppsspråk,-ansiktsuttryck-och-musikalisk-kommunikation,-väldigt-sparsam.-
Det-ligger-istället-ett-stort-fokus-på-att-få-en-bild-av-melodin-genom-att-läsa-noter-
och-även,-i-detta-fall,-att-lyssna-på-läraren-som-hela-tiden-sjunger-med-i-melodin.-
När-låten-är-ny-finns-det-heller-ingen-”känsla”-för-låten-på-det-sätt-att-insatser-
ännu-inte-sker-på-intuition-eller-känsla-på-samma-sätt-som-det-gör-när-jag-är-mer-
trygg-i-låten.-Istället-behöver-jag-hålla-takten-och-hela-tiden-räkna-slagen-för-att-
komma-in-rätt-och-vara-med-på-upptakter.-Mitt-ansiktsuttryck-talar-för-en-djup-
koncentration-och-fokusering-men-kan-också-uppfattas-som-uttryckslöst-och-in<
tetsägande.--
-
Redan-vid-andra-genomspelningen-är-det-dock-mycket-som-förändras.-Blicken-är-
fortfarande-fäst-i-noterna-hela-tiden,-men-nu-kan-jag-le-lite-när-jag-sjunger-fel-el<
ler-missar-en-upptakt,-huvudet-vickas-fram-och-tillbaka-och-jag-rynkar-på-näsan-
vid-höga-svåra-toner.-Dessutom-tycker-jag-mig-se-ett-visat-missnöje-hos-mig-själv-
när-jag,-efter-de-höga-tonerna,-rynkar-på-ögonbrynen-samtidigt-som-jag-stryker-
fingret-över-ena-ögonbrynet,-som-för-att-visa-att-jag-själv-inte-är-nöjd-med-pre<
stationen.-Dynamiken-i-sången-skvallrar-ofta-om-osäkerhet-kontra-säkerhet-i-me<
lodin.-När-jag-är-osäker-på-ett-specifikt-parti-i-låten-går-jag-tillbaka-i-volym-som-
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för-att-lyssna-på-bandet-och-istället-sjunga-ut-mer-nästa-gång-samma-parti-upp<
repar-sig.-Det-finns-också-olika-nivåer-av-attityd-i-sången,-det-vill-säga-hur-tydligt-
eller-otydligt-jag-sjunger-och-sätter-an-toner.-Attityden-ökar-stegvis-under-alla-
filminspelningar-och-kan-därigenom-kopplas-samman-med-säkerhet-i,-och-kän<
nedom-om,-melodin.--
-
Bara-genom-att-ändra-ställning-från-sittande-till-stående-blir-genast-hela-kroppen-
mer-involverad-i-musiken-och-jag-kan-ta-några-steg-fram-och-tillbaka-samtidigt-
som-jag-håller-takten-genom-att-knäppa-med-fingrarna.-Ibland-agerar-handen-
också-som-ett-hjälpmedel-för-att-sätta-an-och-trycka-ifrån-toner-när-jag-gör-en-
motsvarande-rörelse-med-den-i-form-av-att-”trycka-ifrån”-handen-från-kroppen.--
-
I-jämförelse-med-första-genomspelningen,-då-jag-slutar-när-jag-blir-osäker-i-me<
lodin-eller-att-jag-och-saxofonisten-spelar-olika,-blir-jag-mer-självsäker-efter-hand-
och-vågar-därmed-ta-mer-plats-och-tro-på-mig-själv.-Ett-exempel-är-när-jag-och-
medmusikerna-blir-oeniga-om-tempot,-utan-att-veta-eller-egentligen-tro-att-mitt-
tempo-är-det-rätta,-fortsätter-jag-vara-stabil-i-mitt-tempo-så-att-de-ska-ha-en-fast-
punkt-att-förhålla-sig-till-och-anpassa-sig-efter-istället-för-att-vi-alla-ska-leta-efter-
ett-nytt-tempo-tillsammans.-Jag-missar-också-upptakten-till-A<delen-ett-par-
gången-och-låter-då-kompet-reprisera-några-takter-för-att-sedan-ge-cue-att-jag-är-
redo-och-tänker-börja-vid-nästa-periodstart.--
-
Ju-mer-jag-lär-känna-låten-och-bli-mer-säker-på-text-och-melodi-desto-mer-kan-jag-
övergå-till-ögonkontakt-med-andra-bandmedlemmar,-främst-med-saxofonisten-i-
detta-fall-då-vi-spelar-första-temat-unisont.-Det-blir-viktigare-med-känsla-i-låten-
efter-hand-och-det-öppnar-dörrar-för-ett-friare-musicerande.-Vid-något-tillfälle-
stänger-jag-dessutom-ögonlocken-som-för-att-gå-in-i-mig-själv-mer-och-därigenom-
få-mer-känsla-i-låten.-Ju-närmre-vi-kommer-det-färdiga-resultatet-och-spelar-det-
sista-temat-i-sista-filmen-börjar-jag-göra-små-ändringar-i-temat-som-exempelvis-
att-hålla-toner-längre-eller-kortare-och-ta-någon-annan-ton-än-den-som-står-i-no<
terna.-Det-är-först-när-den-trygga-känslan-infinner-sig-som-lekfullheten-kan-börja-
ta-plats-och-nya-fraseringar-och-rytmiseringar-kan-komma-till.--
-
4.5!Sammanfattning!!

En-ny-upptäckt-hos-mig-själv-blev-att-se-hur-ofta-och-mycket-jag-håller-takten-
med-hjälp-av-kroppen-på-olika-sätt.-Mest-vedertaget-var-att-knäppa-med-fingrar<
na-på-varje-pulsslag-samt-att-kroppen-ofta-gungar-fram-och-tillbaka-i-takt-till-mu<
siken.-Det-tycks-också-vara-viktigt-för-mig-att-uttrycka-missnöje-över-min-egen-
insats-under-spelandets-gång.-Med-hjälp-av-grimaser-och-små-leenden-kan-jag-
visa-de-andra-ensemblemedlemmarna-att-jag-är-medveten-om-att-jag-inte-gjorde-
som-det-var-planerat-och-inte-heller-är-nöjd-med-det.-Detta-märks-också-väl-i-
sången,-samtidigt-som-sången-kanske-kom-att-bli-den-tydligaste-resursen-för-vi<
sad-säkerhet-eller-osäkerhet-i-form-av-hur-starkt-eller-svagt-jag-sjunger,-säkerhet-
i-sången,-attityd-och-lekfullhet-som-bidrar-till-att-jag-leker-mer-med-melodin-och-i-
slutfasen-av-lärandeprocessen-fraserar-sången-annorlunda.-Att-visa-cue-kan-ske-
på-olika-sätt-vilket-jag-visat-i-de-olika-filmerna.-Ibland-är-det-en-höjd-mikrofon-
som-visar-att-jag-är-redo-att-gå-vidare-till-temat-efter-en-solorunda.-I-andra-fall-är-
det-ett-finger-som-vickar-för-att-uppmärksamma-bandmedlemmarna-om-att-låten-
är-slut-efter-det-pågående-temat-och-ibland-sker-cues-verbalt-då-jag-helt-enkelt-
säger-till-bandet-att-jag-tänker-börja-sjunga-eller-att-jag-sjungit-fel-och-därmed-
väntar-ut-perioden-tills-jag-börjar-om-igen.-Hur-som-helst-så-sker-ofta-kommuni<
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kationen-med-hjälp-av-flera-pågående-semiotiska-resurser-i-form-av-sång,-puls<
hållning,-leenden,-blickar-och-ibland-även-stöd-från-läraren-som-sjunger-med-och-
förebildar-hur-melodin-låter.-Detta-rimmar-också-väl-med-det-multimodala-per<
spektivets-syn-på-bra-förutsättningar-för-lärande-–-att-använda-sig-av-flera-olika-
resurser-för-att-utifrån-dessa-skapa-flera-möjligheter-till-lärande.- -
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5"Diskussion(!
I-detta-kapitel-diskuteras-vilka-förutsättningar-som-kan-skapas-för-bra-kommu<
nikation-i-en-ensemble-och-huruvida-behovet-av-kommunikation-är-större-eller-
mindre-beroende-på-var-i-lärandeprocessen-eleven/studenten-befinner-sig.--Där<
efter-tas-mina-egna-reflektioner-om-arbetets-betydelse-upp-samt-idéer-om-fram<
tida-forsknings<-och-utvecklingsarbeten-inom-ämnet-kommunikation-i-ensemble<
sammanhang.--

5.1!Resultatdiskussion!!

Kommunikation-består-ofta-av-flera-semiotiska-resurser-som-samverkar-och-när-
vi-spelar-musik-är-det-många-intryck-som-skall-bearbetas-och-hinna-omvandlas-
för-att-hitta-ett-gemensamt-sound-i-gruppen-(Sandberg-Jurström,-2011).-I-resulta<
tet-framgår-att-vi-ständigt-använder-oss-av-flera-olika-semiotiska-resurser-vid-
kommunikation-med-andra-i-ensemblesammanhang,-det-synsättet-delas-av-såväl-
Seip-Tønnessenn-(2008),-Sandberg-Jurström-(2011),-samt-Selander-&-Kress-
(2010).-Alla-rörelser-och-alla-tecken-vi-sänder-ut-till-människorna-runt-omkring-
oss-omarbetas-sedan-av-mottagaren-och-tolkas-hos-denne.-Jane-W.-Davidson-
(2009)-menar-att-den-kroppsliga-kommunikationen-medmusiker-emellan-är-vik<
tig-för-att-visa-tempo,-insatser-och-avslut,-men-hon-vill-också-mena-att-kroppens-
rörelse-eller-engagemang,-alltså-hur-mycket-kroppen-är-en-del-av-spelandet-och-
hur-den-förs-under-spelandet-gång,-skvallrar-om-graden-av-inlevelse-i-musiken-
som-spelas.-
-
Ley-(2014)-skriver-i-sina-teorier-om-utvecklande-av-kommunikation-i-ensemble<
spel-att-kommunikationen-är-något-som-kommer-efter-hand.-Han-menar-att-det-
är-av-största-vikt-att-musikerna-känner-till-materialet-de-spelar-för-att-kunna-föra-
en-kommunikation-med-sina-bandmedlemmar-över-huvud-taget.-Annars-ligger-
fokus-på-att-lära-sig-låten-och-då-även-enbart-på-sitt-eget-spel.--
-
Då-jag-ser-till-denna-del-av-resultatet-finner-jag-det-intressant-att-jag,-utifrån-mina-
videoobservationer,-ser-sången-som-den-främsta-kommunikatören.-Det-handlar-
främst-om-partier-som-upplevs-säkra-eller-osäkra,-roliga-eller-svåra.-Detta-sker-
från-första-stund-medan-övrig-kommunikation,-såsom-utbyte-av-blickar-och-
kroppsspråk,-tillkommer-först-efter-hand-när-det-har-stiftats-en-större-bekant<
skap-med-låtens-uppbyggnad-och-melodi.-Det-tillkommande-kroppsspråket-
skulle-därmed,-i-enlighet-med-Leys-(2014)-teorier,-kunna-skvallra-om-större-sä<
kerhet-och-kännedom-gällande-melodin-och-låten-som-helhet.-Då-skulle-också-det-
icke<talande-kroppsspråket,-alltså-när-kroppsspråket-nästan-är-obefintligt,-ses-
som-talande-i-sig-och-därmed-en-del-av-kommunikationen-och-istället-vittnar-om-
osäkerhet.--
-
Sången-tycks-också-vara-beroende-av-om-sjungandet-utförs-stående-eller-sit<
tande.-Likt-vad-Davidson-(2012)-beskriver-i-sin-studie-rör-jag-på-kroppen-olika-
mycket-och-på-olika-sätt-beroende-på-vilken-grad-av-inlevelse-och-känsla-jag-
sjunger-med.-Det-är-först-vid-sista-inspelningstillfället-som-jag-kan-släppa-på-att-
hålla-pulsen-hela-tiden.-Istället-infinner-sig-en-känsla-för-musiken,-alltså-att-jag-
inte-längre-behöver-räkna-för-att-veta-när-insatserna-kommer-utan-att-jag-sna<
rare-känner-låten-så-pass-väl-att-jag-känner-och-hör-när-nästa-insats-är.-Det-är-i-
samband-med-detta-som-jag-också-för-första-gången-sluter-ögonen-när-jag-
sjunger-för-att-därigenom-kunna-hitta-en-känsla-utifrån-mig-själv-och-få-in-den-
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känslan-i-musiken.-Det-är-också-i-den-vevan-som-jag-för-första-gången-kan-upp<
fattas-som-lekfull-med-musiken-genom-att-jag-fraserar-melodin-annorlunda-och-
gör-den-mer-till-min-egen.--
-
Jag-tycks-till-en-början-vara-väldigt-fäst-vid-noterna-och-det-jag-sjunger-är-egent<
ligen-en-relativt-enkel-melodi-med-enkel-form-som-inte-borde-kräva-tre-speltill<
fällen-för-att-få-mig-att-överhuvudtaget-våga-släppa-blicken-från-noterna.-Istället-
blir-noterna-lätt-en-trygg-plats-att-vila-blicken-på-och-det-minskar-risken-för-att-
göra-fel.-Samtidigt-kan-man-se-på-det-hela-som-att-det-minskar-kommunikationen-
i-bandet-och-kanske-till-och-med-uttrycket.-Kanske-kan-behovet-av-kommunikat<
ion-för-att-uppnå-bra-samspel-i-gruppen-vara-beroende-av-var-i-lärandeprocessen-
gruppen-befinner-sig?-I-början-av-inlärningsprocessen-är-första-steget-att-varje-
person-skall-lära-sig-låten-innan-ensemblen-kan-börja-föra-en-kommunikation-
med-varandra,-sedan-krävs-en-bra-kommunikation-för-att-tillsammans-skapa-ett-
bra-samspel-i-gruppen-och-komma-fram-till-en-bra-struktur-i-låten.-När-vi-gjort-
detta-och-närmas-oss-uppspel-har-vi-redan-tillsammans-nått-ett-resultat-och-vi-
vet-vad-målet-är-och-vad-vi-ska-göra-för-att-nå-dit-och-därmed-minskar-behovet-
för-kommunikation-igen.-Den-viktigaste-kommunikationen-blir-då-den-som-Jane-
W.-Davidson-(2009)-skriver-om-och-det-är-den-kroppsliga-som-istället-ger-med<
musikerna-en-känsla-för-inlevelse-och-glädje-för-musiken-som-i-sin-tur-kan-smitta-
av-sig-till-resten-av-gruppen.-Och-om-vi-tänker-oss-att-vi-omedvetet-läser-av-våra-
medmusikers-kroppsspråk-under-tiden-vi-spelar-och-därigenom-kan-känna-av-
deras-inlevelse-och-känsla-för-musiken-borde-vi-också-kunna-påverkas-negativt-
av-medmusikers-icke<förekommande-kroppsspråk?--
-
Att-bedöma-mig-själv-och-mina-insatser-är-också-något-som-förekommer-med-
jämna-mellanrum,-detta-sker-med-hjälp-av-olika-resurser-så-som-höjda-ögonbryn-
i-en-besviken-min,-rynka-pannan-eller-stryka-med-fingret-över-ögonbrynet-för-att-
på-något-sätt-visa-att-jag-är-medveten-om-mitt-misstag.-Kanske-kan-mina-gester-
av-osäkerhet-och-bedömning-av-min-egen-sång-speglas-i-mina-medmusikanters-
spelande?-Jag-har-alltid-varit-medveten-om-känslan-som-finns-inom-mig-som-går-
helt-i-linje-med-jantelagen-att-jag-vill-att-de-andra-ska-veta-att-jag-vet-att-jag-gör-
fel-så-att-de-inte-tror-att-jag-tror-att-jag-gör-rätt.-Att-visa-att-jag-sjunger-fel-har-
därmed-också-varit-ett-sätt-att-lugna-mina-medmusiker-som-för-att-säga-att-jag-
vet-att-jag-gör-fel-just-nu-men-att-det-inte-alltid-kommer-vara-så.-Å-andra-sidan-
kanske-det-snarare-hämmar-resten-av-ensemblen-i-sitt-spel-i-och-med-att-de-kän<
ner-av-min-återhållsamhet-och-brist-på-inlevelse.-Kanske-kan-även-det-faktum-att-
jag-så-tydligt-visar-och-bedömer-mina-egna-fel-kopplas-samman-med-Davidsons-
(2012)-studie-om-kroppsspråk-och-kommunikation?-Kanske-blir-det-ett-större-
kommunikationsredskap-än-jag-tidigare-trott-och-att-det-i-sin-tur-påverkar-mina-
medmusiker?--
-
Inom-pop</rock<-och-jazzgenrerna-så-pratas-det-mycket-om-att-spela-på-”feeling”.-
Utifrån-egna-erfarenheter-skulle-jag-vilja-förklara-det-som-att-man-får-en-kick-av-
musiken-man-spelar-och-därmed-ofta-kan-överraska-sig-själv-och-andra-i-vad-och-
hur-man-presterar-på-scenen-i-och-med-att-man-spelar-mer-på-känsla-än-på-vad-
som-är-rätt-eller-fel.-När-det-här-händer-någon-i-ensemblen-både-syns,-hörs-och-
känns-det-hos-resten-av-gruppen-och-det-ger-ofta-en-kick-till-hela-ensemblen.-
Därmed-skulle-slutsatsen-kunna-dras,-i-anknytning-till-Davidsons-studie,-att-
kroppen-ofta-skvallrar-om-sådana-här-stunder-av-”feeling”-och-även-stunder-då-
någon-känner-sig-osäker-eller-har-tråkigt-när-den-spelar-<-omedvetet-ger-vi-



- 25-

varandra-energi-med-kroppen.-Hur-mycket-eller-lite-vi-rör-oss-uppmärksammas-
av-oss-utan-att-vi-märker-det-men-det-skapar-en-känsla-som-påverkar-hela-en<
semblens-spel.-Därmed-skulle-en-slutsats-kunna-vara-att-en-person-som-står-upp-
när-den-spelar,-rör-mycket-på-kroppen-och-diggar-till-musiken-bidrar-till-att-gläd<
jen-för-musiken-ökar-och-när-lustfylldheten-ökar-gör-också-prestigelösheten-det.-
Utifrån-min-egen-analys,-skulle-en-slutledning-kunna-vara-att-det-medför-att-fler-
blickar-lyfts-från-noterna,-fler-blickar-utbyts-och-att-kommunikationen-därmed-
förbättras.-

5.2!Egna!reflektioner!!

Min-inställning-till-studien-var-inte-att-det-skulle-bjuda-på-några-direkta-nya-upp<
täckter-hos-mig-själv.-Jag-levde-lite-med-tanken-att-så-länge-det-handlar-om-mig-
själv-är-jag-medveten-om-mina-känslor-och-upplevelser-och-därmed-medveten-
om-hur-jag-uttrycker-mig-genom-musiken-och-kommunicerar-med-ensemblen.-
Därför-blev-det-lite-av-en-tankeställare-när-jag-såg-filmerna-och-började-analysera-
vad-exakt-det-var-jag-gjorde-och-när.-Framförallt-var-det-intressant-att-se-att-ut<
vecklingen-är-så-stor-från-första-genomspelningen-då-mitt-ansikte-är-helt-ut<
tryckslöst-och-sången-är-svag-och-att-jag-därigenom-ger-intrycket-av-att-jag-är-så-
osäker-och-dessutom-rädd-för-att-bli-bedömd-och-göra-fel.-Istället-verkar-det-som-
att-jag,-som-i-försvar,-dömer-mig-själv-så-snabbt-som-möjligt-så-ingen-annan-skall-
hinna-före.-Ju-mer-jag-lär-mig-melodin-går-jag-vidare-till-att-våga-ta-mer-plats,-jag-
visar-glädjen-jag-känner-för-att-spela-musik-på-ett-helt-nytt-sätt-genom-att-våga-
ändra-melodin-och-vågar-vara-den-som-står-på-mig-i-många-lägen.-Jag-tror-inte-att-
jag-har-insett-tidigare-hur-tydlig-den-skillnaden-har-varit-och-det-får-mig-att-vilja-
ta-mer-plats-från-början.-Att-öppet-vara-så-osäker-tror-jag-snarare-är-att-göra-en<
semblen-en-björntjänst-som-leder-till-att-de-också-blir-osäkra-och-inte-vet-vart-jag-
strävar-snarare-än-att-försöka-”rädda-dem”-från-något-som-jag-kan-göra-fel.-
-
Det-tycks-också-vara-en-vana-att-se-ner-i-noterna-fastän-jag-egentligen-kan-låten-
och-istället-skulle-kunna-se-på-mina-bandmedlemmar,-samtidigt-som-jag-känner-
igen-känslan-att-det-är-den-trygga-punkten-på-något-sätt.-Ser-jag-i-noterna-är-ris<
ken-mindre-för-att-det-ska-bli-fel,-men-å-andra-sidan-så-har-man-inte-dansat-för<
rän-man-har-ramlat.-Med-andra-ord-skulle-jag-kunna-sammanfatta-de-lärdomar-
jag-fått-av-detta-arbete-som-en-inblick-i-hur-jag-agerar-gällande-säkerhet-och-osä<
kerhet-i-ensemblesammanhang.-Arbetet-har-väckt-intressanta-tankar-hos-mig-
gällande-osäkerhet-och-prestation,-hur-mycket-av-vår-prestationsförmåga-som-
minskar-i-skuggan-av-osäkerheten-samt-hur-påverkad-jag-blir-av-mina-egna-be<
gränsningar-i-rädslan-för-att-göra-fel-hela-tiden.-När-jag-ser-på-mig-själv-utifrån-så-
upplever-jag-en-känsla-av-strunt-samma.-Vad-gör-det-om-jag-gör-fel?-Om-andra-nu-
skulle-döma-mig-för-att-jag-gör-fel-första-gången-vi-spelar-en-låt-så-vad-gör-det?-
Jag-vill-tro-att-den-här-insikten-om-mig-själv-kan-bidra-till-att-jag-vågar-ta-för-mig-
mer-och-våga-ha-mer-roligt-med-musiken-för-det-är-trots-allt-det-som-studien-har-
visat-mig-<-att-det-är-först-då-det-blir-musik-på-riktigt.-Musik-som-är-lekfull,-spän<
nande-och-intressant!--
-

5.3!Arbetets!betydelse!!

Denna-studie-har-dels-varit-viktig-för-mig-som-musiker-för-att-se-och-förstå-hur-
jag-kommunicerar-i-ensemblesammanhang-och-dels-som-lärare-då-jag-tror-att-det-
är-viktigt-att-vara-medveten-om-sig-själv-för-att-bli-en-bättre-lärare.-Jag-menar-att-
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medvetenhet-och-förståelse-för-oss-själva-skapar-större-förståelse-gentemot-
andra-och-gör-oss-därför-till-bättre-pedagoger.-Samtidigt-har-studien-väckt-vidare-
tankar-kring-all-sorts-kommunikation,-särskilt-kommunikationen-mellan-mig-
som-pedagog-och-mina-elever.-Denna-studie-ger-en-inblick-i-olika-sätt-att-kom<
municera-som-inte-nödvändigtvis-måste-beröra-ämnet-musik.-Kommunikation-är-
någonting-som-finns-runt-om-oss-hela-tiden-och-att-göra-sig-medveten-om-olika-
sätt-att-kommunicera-underlättar-undervisningen-och-gör-det-lättare-att-anpassa-
den-utifrån-varje-elev.--
-
Studien-kan-användas-av-såväl-lärarstuderande-som-aktiva-pedagoger-som-vill-få-
en-inblick-i-det-multimodala-perspektivets-syn-på-kommunikation,-hur-informat<
ion-omvandlas-och-förs-vidare-samt-hur-kommunikation-i-en-ensemble-kan-yttra-
sig.--
-
5.4!Fortsatta!forskningsY!och!utvecklingsarbeten!!

Den-musikaliska-världen-bär-på-ett-eget-internt-språk-på-många-plan.-Det-finns-
säkert-många-tecken-som-vi,-som-befinner-oss-i-den-världen,-inte-själva-lägger-
märke-till-eller-reflekterar-över.-Det-hade-därmed-varit-intressant-att-vidare-stu<
dera-skillnader-mellan-nybörjare-och-mångårigt-erfarna-sångare-i-ensemble<
sammanhang-och-att-utifrån-sådana-observationerna-kunna-kartlägga-vissa-kul<
turellt-betingade-tecken-som-används-vid-kommunikation-i-ensemblesamman<
hang-mellan-sångare-och-resterande-ensemble.--
-
-
- !
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