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Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  hur	  lärare	  och	  elever	  på	  musik-‐	  eller	  kulturskola	  
kommunicerar	  med	  varandra	  i	  enskild	  undervisning	  med	  fiol	  som	  instrument.	  Med	  hjälp	  
av	  videoobservation	  som	  metod	  har	  tre	  lärare	  och	  deras	  elever	  observerats.	  Studiens	  
teoretiska	  utgångspunkter	  utgörs	  av	  ett	  designteoretiskt	  och	  multimodalt	  perspektiv.	  I	  
resultatet	  framkommer	  att	  lärarna	  använder	  sig	  av	  ett	  flertal	  olika	  kommunikationssätt	  i	  
sin	  undervisning.	  Kommunikationssätten	  är	  instruerande,	  frågeställande,	  förevisande,	  
metaforiskt	  och	  humoristiskt	  kommunikationssätt.	  Resultatet	  visar	  även	  att	  dessa	  
kommunikationssätt	  kombineras	  på	  olika	  sätt.	  I	  diskussionskapitlet	  diskuteras	  lärarnas	  
olika	  sätt	  att	  designa	  undervisningen	  samt	  vilka	  förutsättningar	  olika	  typer	  av	  design	  får	  
för	  elevers	  lärande.	  	  
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The	  aim	  of	  this	  study	  is	  to	  explore	  how	  teachers	  and	  pupils	  in	  music	  schools	  
communicate	  during	  one-‐to-‐one	  music	  lessons	  with	  violin	  as	  instrument.	  With	  video	  
observation	  as	  a	  method,	  three	  teachers	  and	  three	  pupils	  have	  been	  observed.	  This	  
study	  has	  its	  theoretical	  base	  in	  the	  design	  theoretical	  perspective	  and	  multimodality.	  
The	  results	  show	  that	  the	  teachers	  use	  several	  different	  ways	  of	  communication	  in	  their	  
teaching;	  they	  instruct	  and	  demonstrate,	  they	  use	  questions	  and	  metaphors	  and	  also	  
communicate	  in	  a	  humorous	  way.	  The	  results	  even	  show	  that	  the	  ways	  of	  
communication	  are	  combined	  in	  different	  ways.	  In	  the	  discussion	  chapter	  the	  teachers’	  
different	  teaching	  designs	  are	  discussed	  as	  well	  as	  which	  conditions	  different	  types	  of	  
designs	  has	  for	  the	  pupils	  learning.	  	  
	  
Keywords:	  one-‐to-‐one	  violin	  teaching,	  communication,	  video	  observation,	  design	  
theoretical	  perspective,	  multimodality	  
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Förord	  
Jag	  vill	  tacka	  min	  handledare	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  som	  har	  guidat	  mig	  och	  varit	  
en	  stor	  hjälp	  under	  arbetets	  gång.	  Jag	  vill	  också	  tacka	  de	  lärare	  och	  elever	  som	  ställt	  upp	  
som	  informanter	  i	  min	  studie,	  det	  är	  tack	  vare	  er	  jag	  kunnat	  genomföra	  studien!	  
	  
Sist	  men	  inte	  minst	  vill	  jag	  också	  tacka	  Daníel	  Geir	  Sigurðsson	  och	  mina	  vänner	  som	  på	  
ett	  eller	  annat	  sätt	  varit	  ett	  stort	  stöd	  genom	  hela	  skrivprocessen	  och	  som	  stått	  ut	  med	  
min	  frustration.	  	  
	  
Tack	  till	  er	  alla!	  	  
	  
Ellinore	   	  
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1	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  mitt	  intresse	  för	  det	  valda	  ämnesområdet	  samt	  studiens	  syfte	  
och	  frågeställningar.	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
I	  skrivande	  stund	  går	  jag	  sista	  året	  på	  musiklärarprogrammet	  vid	  Musikhögskolan	  
Ingesund,	  Karlstads	  universitet.	  Eftersom	  olika	  typer	  av	  kommunikation	  är	  ett	  ämne	  
som	  länge	  intresserat	  mig	  har	  jag	  valt	  att	  göra	  en	  studie	  om	  hur	  kommunikationen	  
fungerar	  mellan	  elever	  och	  lärare	  i	  enskild	  undervisning	  på	  några	  musik-‐	  eller	  
kulturskolor.	  	  
	  
Ända	  sedan	  jag	  i	  barndomen	  upptäckte	  att	  andra	  människor	  inte	  alltid	  tänker	  som	  jag	  
gör,	  har	  jag	  varit	  intresserad	  av	  fenomenet	  kommunikation	  och	  att	  diskutera	  detta	  med	  
andra	  människor.	  Jag	  ser	  kommunikation	  som	  ett	  väldigt	  bra	  hjälpmedel	  till	  att	  förstå	  
hur	  andra	  människor	  resonerar	  och	  reflekterar	  kring	  saker	  och	  ting	  och	  hur	  de	  på	  så	  sätt	  
kan	  få	  större	  insikt	  i	  hur	  andra	  människor	  lever	  och	  lär.	  Kommunikationen	  är	  ju	  en	  
livsnödvändighet	  för	  vår	  överlevnad	  för	  utan	  den	  skulle	  vi	  aldrig	  kunna	  samarbeta,	  och	  
utan	  samarbete	  tror	  jag	  inte	  att	  människan	  skulle	  ha	  uppfunnit	  hjulet,	  kommit	  på	  hur	  
man	  gör	  upp	  eld,	  lärt	  sig	  vilka	  växter	  som	  ger	  föda	  eller	  är	  giftiga	  och	  så	  vidare.	  Jag	  tror	  
att	  människan	  skulle	  varit	  utdöd	  för	  länge	  sedan	  om	  det	  inte	  var	  för	  vår	  förmåga	  att	  
kommunicera	  (om	  inte	  annat	  skulle	  vi	  dött	  ut	  av	  tristess	  i	  våra	  försök	  att	  underhålla	  oss	  
själva).	  Man	  kan	  kort	  och	  gott	  säga	  att	  vårt	  samhälle	  bygger	  på	  kommunikation.	  	  
	  
Som	  blivande	  lärare	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  mycket	  intressant	  att	  ta	  reda	  på	  allt	  jag	  kan	  om	  
kommunikation	  mellan	  elever	  och	  lärare,	  för	  utan	  en	  fungerande	  kommunikation	  kan	  
det	  bli	  väldigt	  svårt	  att	  bedriva	  kvalitativ	  undervisning.	  I	  min	  lärarutbildning	  får	  jag	  ofta	  
uppgiften	  att	  analysera	  mig	  själv	  i	  en	  undervisningssituation,	  men	  det	  är	  sällan	  jag	  
egentligen	  vet	  hur	  eleven	  uppfattar	  lektionen.	  Eftersom	  det	  är	  jag	  som	  ska	  
vidareutveckla	  min	  yrkeskunskap	  ligger	  det	  nära	  till	  hands	  att	  lägga	  allt	  fokus	  på	  mina	  
handlingar	  och	  prestationer.	  Jag	  ser	  ju	  hur	  eleven	  reagerar	  på	  vad	  jag	  sagt	  eller	  gjort,	  
men	  jag	  tror	  inte	  att	  den	  analysen	  ger	  en	  helt	  rättvis	  bild	  av	  hur	  eleven	  verkligen	  
uppfattar	  mina	  instruktioner.	  Som	  lärare	  har	  jag	  ofta	  en	  väl	  genomarbetad	  tanke	  med	  
mina	  handlingar,	  vilket	  är	  en	  förutsättning	  för	  en	  kvalitativ	  undervisning,	  men	  baksidan	  
av	  denna	  tanke	  är	  att	  den	  kommer	  med	  en	  viss	  förväntan.	  Jag	  förväntar	  mig	  att	  eleven	  
ska	  reagera	  på	  ett	  eller	  annat	  vis,	  vilket	  i	  sin	  tur	  speglar	  min	  tolkning	  av	  situationen.	  	  
När	  vi	  analyserar	  oss	  själva	  har	  vi	  ju	  ingen	  neutral	  bild	  av	  oss	  själva	  utan	  den	  är	  ofta	  
speglad	  av	  vår	  upplevelse	  av	  det	  som	  hänt.	  Därför	  blir	  även	  en	  analys	  inte	  helt	  objektiv,	  
men	  om	  en	  utomstående	  person	  analyserar	  en	  undervisningssituation	  kommer	  den	  
personen	  säkerligen	  att	  se	  andra	  saker	  som	  annars	  inte	  skulle	  ha	  upptäckts.	  Den	  ser	  
händelserna	  både	  utifrån	  ett	  lärarperspektiv	  och	  ett	  elevperspektiv,	  och	  det	  är	  detta	  jag	  
vill	  studera	  närmre.	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Jag	  vill	  studera	  hur	  lärare	  uttrycker	  sig,	  hur	  de	  använder	  sitt	  kroppsspråk	  och	  röstläge	  
och	  hur	  detta	  påverkar	  eleverna.	  Vad	  händer	  när	  lärare	  säger	  en	  sak	  men	  deras	  
kroppsspråk	  visar	  något	  annat?	  Vilka	  signaler	  går	  tydligast	  fram	  till	  eleven?	  Jag	  vill	  
också	  få	  svar	  på	  frågor	  som	  ”Hur	  formar	  lärare	  sin	  undervisning?”	  och	  ”Hur	  förhåller	  de	  
sig	  till	  elever?”	  	  
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Om	  jag	  får	  svar	  på	  dessa	  frågor	  tror	  jag	  att	  det	  kommer	  att	  gynna	  mig	  i	  mitt	  framtida	  
arbete	  som	  lärare	  eftersom	  jag	  då	  förhoppningsvis	  har	  fått	  med	  mig	  många	  olika	  verktyg	  
för	  att	  uttrycka	  mig	  och	  också	  fördjupat	  min	  kunskap	  i	  att	  uppfatta	  när	  eleverna	  inte	  
förstår	  mig.	  Jag	  hoppas	  också	  att	  denna	  undersökning	  kan	  hjälpa	  andra	  människor	  att	  
utveckla	  sin	  kunskap	  i	  och	  förståelse	  för	  kommunikation.	  	  
	  
Mitt	  syfte	  är	  att	  undersöka	  hur	  lärare	  och	  elever	  på	  musik-‐	  eller	  kulturskola	  
kommunicerar	  med	  varandra	  i	  enskild	  undervisning	  med	  fiol	  som	  instrument.	  För	  att	  
uppnå	  mitt	  syfte	  väljer	  jag	  följande	  forskningsfrågor:	  
	  

• På	  vilka	  sätt	  kommunicerar	  lärarna	  med	  eleverna	  i	  enskild	  undervisning	  i	  fiol	  på	  
en	  musik-‐	  eller	  kulturskola?	  

• På	  vilka	  sätt	  svarar	  eleverna	  på	  lärarens	  kommunikation?	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  tidigare	  forskning	  och	  annan	  relevant	  litteratur	  inom	  det	  
valda	  ämnesområdet.	  Här	  presenteras	  också	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  

2.1	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  tidigare	  forskning	  om	  handlingar	  och	  lektionsinnehåll	  i	  
instrumentalundervisning,	  språkbruk,	  handlingsutrymme	  och	  handlingsrepertoarer,	  
tydlighet	  i	  kommunikation,	  icke-‐verbal	  kommunikation	  samt	  studiens	  teoretiska	  
utgångspunkter.	  Eftersom	  studien	  riktar	  sig	  mot	  instrumentalundervisning	  där	  
handlingar,	  kommunikation	  och	  språkbruk	  har	  betydelse	  anser	  jag	  att	  följande	  texter	  är	  
relevanta	  för	  studien.	  	  

2.1.1	  Handlingar	  och	  lektionsinnehåll	  i	  instrumentalundervisning	  	  
Rostvall	  och	  Wests	  (2001)	  undersökning	  om	  interaktion	  och	  kunskapsutveckling	  i	  
instrumentalundervisning	  ger	  en	  bild	  av	  hur	  olika	  lärare	  under	  olika	  omständigheter	  
agerar	  med	  olika	  elever.	  Fokus	  ligger	  här	  på	  lärarnas	  handlingar.	  I	  studien	  beskrivs	  hur	  
instrumentalundervisningen	  till	  största	  delen	  fokuseras	  kring	  västerländsk	  konstmusik	  
och	  att	  lektionsupplägget	  är	  inriktat	  på	  att	  analysera	  och	  bryta	  ner	  ett	  klassiskt	  stycke	  i	  
mindre	  beståndsdelar.	  Vissa	  kvalitéer	  hamnar	  i	  fokus	  och	  värderas	  högre,	  till	  exempel	  
tekniskt/motoriskt	  utförande	  och	  förmågan	  att	  kunna	  tolka	  notbilden,	  samtidigt	  som	  
vissa	  andra	  aspekter	  som	  till	  exempel	  musikaliskt	  uttryck	  knappt	  berörs	  alls	  i	  såväl	  
läromedlen	  som	  i	  undervisningen.	  Enligt	  Rostvall	  och	  West	  är	  ett	  vanligt	  synsätt	  inom	  
instrumentalundervisning	  att	  förmågan	  till	  musikaliskt	  uttryck	  endast	  finns	  hos	  vissa	  
elever	  med	  specifik	  begåvning.	  Även	  klingande	  förebilder	  förekommer	  i	  mycket	  liten	  
utsträckning	  i	  såväl	  läromedel	  som	  under	  lektionerna.	  Detta	  tyder	  på	  att	  lyssnandet	  inte	  
ses	  som	  ett	  verktyg	  i	  undervisningen	  och	  att	  notbilden	  får	  representera	  hela	  musiken.	  
Lärarna	  använder	  läroboken	  som	  en	  styrande	  faktor	  i	  undervisningen	  och	  genom	  att	  
hänvisa	  till	  läromedlet	  och	  följa	  detta	  bokstavstroget	  lämnar	  lärarna	  över	  ansvaret	  för	  
sitt	  sätt	  att	  undervisa	  till	  institutionen;	  institutionen	  har	  ju	  legitimerat	  innehållet	  i	  
läroboken.	  Läraren	  använder	  läroboken	  som	  ett	  facit	  och	  agerar	  som	  kontrollant	  för	  
huruvida	  elevens	  spel	  överensstämmer	  med	  notbilden	  eller	  ej.	  Rostvall	  och	  West	  skriver	  
också	  att	  inom	  andra	  musikaliska	  traditioner	  såsom	  jazz,	  folkmusik,	  rock	  och	  pop	  med	  
fler	  anses	  det	  personliga	  uttrycket	  vara	  av	  största	  vikt	  och	  de	  expressiva	  aspekterna	  är	  
grundläggande	  för	  det	  musikaliska	  innehållet.	  Här	  läggs	  stort	  fokus	  på	  det	  personliga	  
gestaltandet	  och	  den	  dominerande	  undervisningsmetoden	  är	  gehörsrelaterad.	  Dessa	  
tendenser	  framträder	  såväl	  i	  läromedel	  och	  de	  lektioner	  vi	  studerat	  som	  i	  tidigare	  
forskning,	  skriver	  Rostvall	  och	  West.	  Vidare	  skriver	  de	  att	  i	  de	  fall	  där	  läraren	  spelar	  
stycket	  för	  eleven	  och	  läraren	  råkar	  spela	  fel,	  kan	  få	  konsekvenser	  för	  eleverna	  då	  dessa	  
i	  flera	  fall	  återupprepar	  lärarens	  felspelning.	  Detta	  visar	  tydligt	  att	  eleverna	  är	  starkt	  
fokuserade	  på	  hur	  musiken	  låter	  i	  stället	  för	  vad	  läraren	  säger.	  	  
	  
I	  Rostvall	  och	  Wests	  (2001)	  undersökning	  har	  de	  också	  studerat	  vad	  lärare	  och	  elever	  
riktar	  sin	  uppmärksamhet	  mot	  under	  olika	  delar	  av	  lektionen	  och	  vad	  det	  får	  för	  
konsekvenser	  för	  undervisningen.	  I	  resultatet	  framkommer	  att	  det	  i	  
instrumentalundervisning,	  där	  fokus	  ligger	  på	  notbilden,	  blir	  svårt	  för	  eleven	  att	  ta	  in	  all	  
information.	  Eleven	  ska	  avkoda	  notbilden	  och	  omvandla	  informationen	  så	  att	  den	  
överensstämmer	  med	  instrumentet,	  samtidigt	  som	  eleven	  ska	  fokusera	  på	  det	  motoriska	  
utförandet,	  som	  i	  sin	  tur	  kräver	  att	  eleven	  med	  stor	  precision	  koordinerar	  sina	  rörelser	  
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för	  att	  träffa	  rätt	  på	  instrumentet.	  Under	  tiden	  eleven	  gör	  allt	  detta	  ska	  eleven	  hinna	  
analysera	  huruvida	  den	  klingande	  musiken	  överensstämmer	  med	  den	  mentala	  
representationen	  som	  eleven	  har	  i	  sitt	  huvud	  och	  samtidigt	  läsa	  vidare	  i	  notbilden.	  Detta	  
är	  mycket	  avancerade	  tillfälliga	  processer	  som	  hjärnan	  ska	  hantera	  och	  för	  att	  kunna	  
spela	  ett	  instrument	  på	  ett	  obehindrat	  och	  rytmiskt	  sätt	  krävs	  att	  många	  olika	  
rörelsemönster,	  eller	  så	  kallade	  scheman,	  har	  blivit	  automatiserade.	  I	  undersökningen	  
visade	  det	  sig	  att	  eleverna	  sällan	  får	  hjälp	  med	  detta	  av	  lärarna	  då	  de	  behandlar	  
elevernas	  problem	  som	  helt	  relaterade	  till	  avkodningen	  av	  notbilden.	  
Rostvall	  och	  West	  skriver	  också	  att	  arbetssätt	  som	  helt	  fokuserar	  elevernas	  
koncentration	  till	  notbilden	  fördröjer	  och	  försvårar	  möjligheterna	  att	  skapa	  andra	  
scheman	  eftersom	  uppmärksamheten	  splittras.	  Förutom	  detta	  så	  försvåras	  
schemabildningen	  om	  eleven	  inte	  får	  upprepa	  samma	  fras	  flera	  gånger	  i	  rad.	  Även	  
lärarens	  uppmärksamhet	  kan	  svikta	  då	  denna	  också	  behöver	  lägga	  fokus	  på	  tydningen	  
av	  notbilden,	  vilket	  får	  till	  följd	  att	  läraren	  i	  mindre	  grad	  kan	  ägna	  sin	  uppmärksamhet	  åt	  
elevens	  behov	  och	  vad	  den	  eventuellt	  behöver	  hjälp	  med.	  Enligt	  Rostvall	  och	  West	  visar	  
även	  tidigare	  forskning	  på	  att	  människans	  förmåga	  att	  simultant	  uppmärksamma	  flera	  
olika	  saker	  är	  begränsad.	  
	  
Jag	  anser	  att	  denna	  text	  är	  relevant	  för	  mitt	  arbete	  då	  den	  beskriver	  ett	  sätt	  att	  designa	  
undervisning	  på	  samt	  att	  den	  beskriver	  lärares	  och	  elevers	  uppmärksamhetsförmåga	  i	  
en	  undervisningssituation.	  	  

2.1.2	  Språkbruk	  
I	  ett	  examensarbete	  av	  Lösegård	  (2013)	  som	  handlar	  om	  musiklärares	  sätt	  att	  
kommunicera	  med	  sina	  elever	  i	  undervisning	  av	  ensemble	  beskrivs	  en	  sorts	  
kategorisering	  av	  hur	  kommunikation	  kan	  ske.	  Lösegård	  nämner	  olika	  sätt	  att	  
kommunicera	  på	  som	  olika	  kommunikationsspråk.	  Den	  första	  kategorin	  benämns	  som	  
det	  sociala	  språket,	  vilket	  kännetecknas	  av	  att	  läraren	  använder	  sig	  av	  ett	  
kommunikationssätt	  som	  bidrar	  till	  att	  eleverna	  känner	  sig	  närvarande	  på	  lektionen.	  
Detta	  skapar	  i	  sin	  tur	  en	  god	  stämning	  i	  gruppen.	  Nästa	  kategori	  benämns	  som	  det	  
humoristiska	  språket	  där	  läraren	  genom	  att	  bjuda	  på	  sig	  själv	  använder	  humorn	  som	  ett	  
redskap	  under	  lektionerna.	  Det	  auktoritära	  språket	  kännetecknas	  av	  att	  läraren	  genom	  
att	  använda	  sig	  av	  en	  tydlig	  och	  bestämd	  ton	  påverkar	  klassrummets	  miljö	  och	  
därigenom	  också	  eleverna	  som	  respekterar	  det	  läraren	  säger.	  Med	  hjälp	  av	  sitt	  kunniga	  
språk	  använder	  sig	  läraren	  av	  sin	  kunskap	  inom	  ämnet	  musik	  för	  att	  förmedla	  
information	  till	  eleverna	  som	  på	  så	  sätt	  kan	  lära	  sig	  än	  mer.	  I	  det	  målande	  språket	  
redogör	  läraren	  för	  sin	  tankeprocess	  genom	  att	  bildligt	  beskriva	  och	  associera	  till	  
händelser	  som	  eleverna	  i	  sin	  tur	  kan	  relatera	  till	  för	  att	  öka	  sin	  förståelse.	  Det	  
gestaltande	  språket	  innebär	  att	  läraren	  använder	  sig	  av	  rörelser,	  gester,	  sångröst	  och	  
instrument	  för	  att	  förmedla	  sin	  undervisning.	  	  
	  
Eftersom	  min	  studie	  inriktar	  sig	  på	  hur	  kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  elever	  
fungerar	  ser	  jag	  detta	  examensarbete	  som	  relevant	  tidigare	  forskning.	  Lösegårds	  
benämningar	  av	  kommunikationsspråk	  ser	  jag	  även	  som	  relevanta	  i	  enskild	  
undervisning.	  	  

2.1.3	  Handlingsutrymme	  och	  handlingsrepertoarer	  
I	  en	  avhandling	  om	  körledares	  multimodala	  kommunikation	  i	  kör	  av	  Sandberg	  Jurström	  
(2009)	  beskrivs	  hur	  handlingsutrymmet	  delas	  upp	  på	  körledaren	  och	  körmedlemmarna.	  
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Körledaren	  har	  stort	  handlingsutrymme	  när	  det	  kommer	  till	  centrala	  positioneringar,	  
rummets	  yta	  och	  utnyttjandet	  av	  gestik	  med	  mera,	  medan	  körsångarna	  har	  det	  största	  
handlingsutrymmet	  när	  det	  gäller	  det	  sångliga	  utrymmet.	  Körledaren	  har	  även	  det	  
största	  handlingsutrymmet	  gällande	  den	  musikaliska	  gestaltningen	  och	  det	  är	  
körledaren	  som	  med	  sina	  handlingsrepertoarer	  formar	  olika	  förutsättningar	  för	  hur	  det	  
musikaliska	  arbetet	  ska	  ske.	  	  
	  
Sandberg	  Jurström	  (2009)	  beskriver	  också	  hur	  körledare	  växlar	  mellan	  att	  använda	  sig	  
av	  utåtriktad	  respektive	  inåtriktad	  kommunikation.	  Den	  utåtriktade	  kommunikationen	  
kännetecknas	  av	  att	  körledaren	  är	  aktiv	  och	  synligt	  uppmärksam	  i	  sin	  kontakt	  med	  
körsångarna.	  Genom	  att	  se	  dem	  i	  ögonen,	  positionera	  sig	  nära,	  gestikulera	  mot	  dem,	  ge	  
dem	  bekräftelse	  och	  beröm	  samt	  visa	  glädje	  och	  allvar	  visar	  körledaren	  närhet	  och	  
kontakt	  med	  körsångarna.	  Den	  inåtriktade	  kommunikationen	  kännetecknas	  av	  att	  
körledaren	  går	  in	  i	  sig	  själv	  och	  sin	  egen	  gestaltning	  av	  musiken.	  I	  denna	  position	  har	  
körledaren	  ingen	  ögonkontakt	  med	  kören	  utan	  brukar	  vanligtvis	  se	  ner	  i	  noterna	  vid	  
dirigentnotstället	  eller	  vid	  pianot	  samtidigt	  som	  hon	  eller	  han	  instruerar	  körsångarna.	  
Enligt	  Sandberg	  Jurström	  brukar	  dessa	  två	  kommunikationstyper	  vanligtvis	  kombineras	  
med	  varandra	  genom	  att	  körledarna	  varierar	  mellan	  att	  vara	  utåtriktade	  och	  
distanserade.	  Körledaren	  kan	  upplevas	  vara	  helt	  uppslukad	  i	  sina	  egna	  handlingar	  
samtidigt	  som	  körledaren	  genom	  sina	  kommentarer	  och	  sina	  blickar	  mot	  kören	  tycks	  
vara	  mycket	  uppmärksam	  på	  vad	  kören	  gör.	  	  
	  
I	  Sandberg	  Jurströms	  (2009)	  avhandling	  beskrivs	  även	  hur	  olika	  handlingsrepertoarer	  
används	  i	  de	  studerade	  körverksamheterna.	  Med	  handlingsrepertoarer	  menas	  de	  olika	  
förhållningssätt	  körledarna	  använder	  sig	  av	  när	  de	  med	  hjälp	  av	  semiotiska1	  resurser	  
gestaltar	  och	  demonstrerar	  det	  musikmaterial	  som	  används	  i	  körverksamheten.	  Så	  här	  
förklarar	  Sandberg	  Jurström	  handlingsrepertoarernas	  funktion:	  	  

	  
Handlingsrepertoarerna	  fungerar	  därmed	  som	  representationer	  för	  körledarnas	  synligt	  
och	  hörbart	  uttryckta	  musikaliska	  idéer,	  intentioner,	  känslor	  eller	  för	  den	  
karaktäristiska	  stil	  som	  musiken	  tillhör,	  samtidigt	  som	  de	  också	  är	  representationer	  för	  
hur	  körledarna	  ska	  få	  körsångarna	  att	  med	  sin	  röst	  utföra	  dessa	  gestaltningar.	  
(Sandberg	  Jurström,	  2009	  s.	  108)	  

	  
Den	  första	  av	  dessa	  handlingsrepertoarer	  benämns	  som	  en	  pantomimisk	  
handlingsrepertoar	  och	  karaktäriseras	  av	  att	  körledaren	  gestaltar	  musiken	  genom	  
ljudlösa,	  föreställande	  och	  dramatiserande	  gester	  med	  hjälp	  av	  händer,	  armar	  och	  andra	  
kroppsliga	  uttryck.	  Det	  är	  alltså	  en	  aktiv	  stum	  handling	  som	  har	  för	  avsikt	  att	  resultera	  i	  
körsångarnas	  klingande	  tolkning	  av	  handlingen	  (Sandberg	  Jurström,	  2009).	  	  
	  	  	  	  	  	  
En	  annan	  handlingsrepertoar	  som	  beskrivs	  av	  Sandberg	  Jurström	  (2009)	  är	  en	  
performativ	  handlingsrepertoar	  som	  kännetecknas	  av	  att	  musikaliska	  uttryck	  formas	  och	  
konstrueras	  med	  hjälp	  av	  tecken	  och	  teckensystem	  i	  ljudande	  form.	  I	  det	  här	  faller	  är	  det	  
själva	  ”görandet”	  av	  ljudande	  resurser	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  titeln	  performativ.	  Denna	  
handlingsrepertoar	  ligger	  nära	  sångröstens	  uttryckssätt	  men	  behöver,	  precis	  som	  den	  
pantomimiska	  handlingsrepertoaren,	  tolkas	  och	  översättas	  av	  körsångarna.	  	  
	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Semiotik:	  betyder	  läran	  om	  tecken	  (Rostvall	  &	  Selander,	  2008).	  
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I	  den	  prototypiska	  handlingsrepertoaren	  använder	  sig	  körledaren	  av	  sig	  själv	  som	  
förebild	  och	  verktyg	  för	  att	  visa	  olika	  möjliga	  sätt	  för	  sångarna	  att	  sjunga	  och	  agera.	  
Genom	  att	  musikaliskt	  tolka	  och	  uttrycka	  musiken	  med	  sin	  egen	  röst	  och	  kropp	  ger	  
körledaren	  en	  visuell	  och	  ljudande	  figurativ	  bild	  av	  hur	  körledaren	  vill	  att	  körsångarna	  
ska	  hantera	  sin	  röst	  när	  de	  sjunger.	  Den	  prototypiska	  handlingsrepertoaren	  är	  till	  
skillnad	  mot	  tidigare	  handlingsrepertoarer	  byggd	  på	  tecken	  och	  teckensystem	  som	  
kommunicerar	  och	  gestaltar	  musik	  med	  samma	  eller	  liknande	  tecken	  och	  teckensystem	  
som	  musiken	  är	  skapad	  för	  att	  representeras	  genom	  (Sandberg	  Jurström,	  2009).	  	  
	  
Den	  associerande	  handlingsrepertoaren	  kännetecknas	  av	  att	  körledaren	  skapar	  
musikalisk	  mening	  genom	  att	  associera	  till	  andra	  icke-‐musikaliska	  verktyg	  och	  uttryck.	  
Sandberg	  Jurström	  (2009)	  skriver	  att:	  

	  
Här	  använder	  körledarna	  sig	  av	  representationer	  i	  form	  av	  resurser	  som	  i	  sin	  tur	  är	  
representationer	  av	  vardagliga	  objekt	  och	  uttryck,	  vilka	  inte	  på	  något	  sätt	  liknar	  de	  
uttryck	  och	  det	  teckensystem	  som	  musiken	  är	  avsedd	  att	  utföras	  i.	  (Sandberg	  Jurström,	  
2009	  s.	  135)	  	  

	  	  	  	  	  	  	  
De	  musikaliska	  utformningarna	  skapas	  utifrån	  hur	  körledaren	  genom	  tal,	  gestik	  och	  
andra	  kroppsrörelser	  uttrycker	  olika	  känslor	  och	  vädjanden	  samtidigt	  som	  de	  relaterar	  
till	  andra	  kända	  vardagliga	  händelser	  och	  situationer,	  menar	  Sandberg	  Jurström.	  	  
	  
Den	  konceptuella	  handlingsrepertoaren	  visar	  på	  hur	  körledarna	  i	  deras	  kommunikation	  
med	  körsångarna	  förhåller	  sig	  till	  det	  musikaliska	  materialet	  på	  ett	  sakligt	  och	  analytiskt	  
sätt	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  traditionella	  musikaliska	  begrepp.	  I	  denna	  
handlingsrepertoar	  är	  språket	  och	  uttrycken	  faktainriktade	  och	  fokuserade	  på	  
strukturen	  och	  innehållet	  i	  musiken,	  utan	  omformningar	  via	  andra	  beskrivande	  
handlingsrepertoarer.	  Körledarna	  använder	  sig	  av	  etablerade	  termer	  och	  tekniska	  
förklaringar	  som	  representationer	  för	  musiken	  och	  dess	  material	  (Sandberg	  Jurström,	  
2009).	  	  
	  
I	  den	  evaluerande	  handlingsrepertoaren	  betonas	  idén	  att	  musikaliska	  uttryck	  kan	  stärkas	  
eller	  förändras	  i	  form	  av	  beröm	  och	  bekräftelse	  samt	  värdering,	  jämförelse	  och	  
korrigeringar	  av	  hur	  olika	  resurser	  används.	  Genom	  att	  stärka	  eller	  omskapa	  
körsångarnas	  handlingar	  visar	  körledarna	  vilka	  tolkningar	  och	  gestaltningar	  de	  vill	  ska	  
gälla.	  I	  denna	  handlingsrepertoar	  använder	  körledarna	  framför	  allt	  talet	  som	  den	  
dominerande	  resursen	  även	  om	  körledaren	  ofta	  tar	  hjälp	  av	  gester	  och	  andra	  
kroppsrörelser.	  Handlingsrepertoaren	  i	  sig	  visar	  på	  hur	  körledaren	  anser	  att	  musiken	  
kan	  tolkas	  och	  utföras	  vilket	  ger	  den	  funktionen	  av	  att	  vara	  både	  förklarande,	  
illustrerande	  och	  bedömande	  (Sandberg	  Jurström,	  2009).	  	  
	  
Även	  i	  instrumentalundervisning	  använder	  sig	  lärare	  troligen	  av	  handlingsrepertoarer	  
liknande	  dessa	  och	  därför	  anser	  jag	  att	  Sandberg	  Jurströms	  avhandling	  om	  just	  detta	  är	  
relevant	  för	  min	  studie.	  	  

2.2	  Kommunikation	  
I	  det	  här	  kapitlet	  presenterar	  jag	  forskning	  om	  tydlighet	  i	  kommunikationen	  och	  om	  
icke-‐verbal	  kommunikation.	  Då	  min	  studie	  handlar	  om	  kommunikation	  mellan	  lärare	  
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och	  elev	  i	  en	  undervisningssituation	  anser	  jag	  att	  följande	  texter	  är	  relevanta	  för	  min	  
studie.	  	  

2.2.1	  Tydlighet	  i	  kommunikationen	  
I	  en	  undervisningssituation	  förekommer	  det	  ofta	  osäkerhet	  menar	  Jensen	  (2012).	  Elever	  
kan	  vara	  osäkra	  på	  vad	  läraren	  menar	  eller	  på	  vad	  andra	  elever	  menar	  med	  sina	  frågor	  
och	  kommentarer,	  och	  även	  lärare	  kan	  vara	  osäkra	  på	  vad	  eleverna	  menar.	  Det	  bästa	  
sättet	  att	  eliminera	  osäkerhet	  är	  att	  ställa	  frågor,	  men	  det	  är	  också	  väldigt	  viktigt	  att	  man	  
som	  lärare	  är	  tydlig	  i	  sin	  undervisning.	  Jensen	  hänvisar	  till	  Chesebro	  och	  McCroskey	  
(2001)	  som	  menar	  att	  det	  enligt	  mångårig	  forskning	  finns	  två	  sätt	  att	  åstadkomma	  
tydlighet.	  Det	  ena	  sättet	  är	  att	  utforma	  undervisningsmaterialet	  så	  att	  det	  blir	  tydligt	  och	  
lätt	  att	  ta	  till	  sig	  för	  eleverna.	  Det	  andra	  är	  att	  vara	  tydlig	  i	  sin	  verbala	  kommunikation,	  
men	  det	  finns	  också	  ett	  tredje	  sätt	  som	  inte	  tidigare	  diskuterats	  i	  så	  stor	  utsträckning	  
och	  det	  är	  att	  förtydliga	  det	  svåråtkomliga,	  även	  kallat	  visualisering.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  utformning	  och	  strukturering	  av	  undervisningsmaterial	  har	  Jensen	  (2012)	  
valt	  ut	  tre	  sätt	  att	  organisera	  olika	  pedagogiska	  idéer	  på.	  Det	  första	  är	  att	  organisera	  
idéerna	  kronologiskt	  antingen	  genom	  att	  beskriva	  dem	  i	  berättarform,	  vilket	  ger	  
händelserna	  en	  naturlig	  kronologisk	  ordning	  där	  den	  ena	  händelsen	  är	  påverkad	  av	  den	  
andra,	  eller	  så	  kan	  en	  tidslinje	  användas	  där	  händelserna	  hamnar	  i	  kronologisk	  ordning	  
utan	  att	  behöva	  ha	  ett	  samband	  sinsemellan.	  Det	  andra	  sättet	  att	  strukturera	  sitt	  
material	  på	  är	  att	  gå	  från	  det	  enkla	  till	  det	  komplexa.	  Detta	  struktureringssätt	  kan	  enkelt	  
exemplifieras	  med	  hjälp	  av	  ett	  släktträd,	  vilket	  startar	  på	  en	  enkel	  nivå	  vid	  stammen	  
med	  en	  eller	  ett	  fåtal	  individer,	  men	  som	  växer	  och	  breddas	  uppe	  i	  trädkronan	  där	  olika	  
släktband	  bildar	  en	  komplexitet,	  skriver	  Jensen.	  På	  samma	  sätt	  skulle	  notsystemet	  
kunna	  beskrivas	  från	  helnot	  till	  halvnot	  till	  fjärdedel	  och	  så	  vidare.	  Det	  tredje	  sättet	  
Jensen	  beskriver	  är	  att	  spatialt,	  det	  vill	  säga	  på	  ett	  rumsligt	  sätt,	  beskriva	  hur	  saker	  och	  
ting	  förhåller	  sig	  till	  varandra.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  världskartor	  vars	  innehåll	  inte	  går	  
att	  uppleva	  i	  sin	  helhet,	  men	  som	  genom	  ett	  spatialt	  arrangemang	  kan	  studeras	  på	  ett	  
övergripande	  sätt.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  tydlighet	  i	  den	  verbala	  kommunikationen	  menar	  Jensen	  (2012)	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  föra	  en	  tydlig	  kommunikation	  ansikte	  mot	  ansikte,	  att	  artikulera	  väl,	  att	  tala	  
klart	  och	  flytande	  och	  att	  hålla	  ett	  visst	  tempo.	  Om	  läraren	  sluddrar	  eller	  på	  något	  annat	  
sätt	  är	  otydlig	  måste	  eleverna	  använda	  stora	  kognitiva	  resurser,	  det	  vill	  säga	  lägga	  stor	  
tankekraft	  på	  att	  tolka	  vad	  läraren	  säger,	  för	  att	  höra	  vad	  som	  sägs	  och	  de	  kan	  därmed	  
inte	  koncentrera	  sig	  på	  innebörden	  i	  det	  som	  sägs.	  För	  att	  vara	  en	  tydlig	  lärare	  krävs	  
också	  att	  läraren	  håller	  sig	  till	  ämnet	  och	  har	  en	  röd	  tråd,	  är	  bra	  på	  att	  förklara	  svåra	  
begrepp	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  och	  kan	  använda	  klargörande	  exempel.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  
läraren	  förklarar	  vilka	  aspekter	  eller	  begrepp	  som	  är	  centrala	  för	  ämnet	  som	  läraren	  
pratar	  om,	  att	  läraren	  tydligt	  visar	  när	  en	  del	  avslutas	  och	  en	  ny	  påbörjas	  samt	  att	  
läraren	  är	  uppmärksam	  och	  uppfattar	  när	  eleverna	  inte	  hänger	  med	  i	  undervisningen.	  	  
	  
Vidare	  menar	  Jensen	  (2012)	  att	  dialogen	  i	  klassrummet	  är	  av	  största	  vikt.	  Läraren	  är	  
beroende	  av	  elevernas	  respons	  för	  att	  kunna	  föra	  en	  tvåvägskommunikation	  och	  på	  så	  
sätt	  upptäcka	  vad	  just	  en	  specifik	  elevgrupp	  uppfattar	  som	  tydligt	  eller	  ej.	  	  
Genom	  att	  använda	  sig	  av	  det	  tredje	  sättet,	  visualisering	  i	  undervisningen,	  kan	  lärare	  
göra	  det	  svårtillgängliga	  mer	  tillgängligt.	  Det	  finns	  många	  olika	  exempel	  på	  hur	  
visualisering	  kan	  användas	  och	  ett	  exempel	  är	  att	  använda	  sig	  av	  animeringar	  för	  att	  
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exempelvis	  visa	  hur	  jordens	  kontinentalplattor	  rör	  sig,	  ett	  händelseförlopp	  som	  i	  realtid	  
går	  så	  långsamt	  så	  att	  ett	  mänskligt	  öga	  inte	  kan	  uppfatta	  rörelserna.	  Det	  finns	  också	  
mer	  abstrakta	  sätt	  att	  visualisera	  något,	  som	  till	  exempel	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  
metaforer	  och	  liknelser	  eller	  att	  berätta	  en	  berättelse.	  Illustrationer	  är	  också	  en	  form	  av	  
visualisering	  och	  chansen	  att	  lägga	  något	  på	  minnet	  är	  betydligt	  större	  när	  illustrationer	  
finns	  med	  i	  undervisningsmaterialet,	  menar	  Jensen.	  	  
	  
Det	  finns	  tyvärr	  en	  motsägelse	  i	  att	  hela	  tiden	  försöka	  sträva	  efter	  att	  öka	  tydligheten	  i	  
undervisningen,	  menar	  Jensen	  (2012).	  Tydlighet	  för	  en	  elev	  kan	  innebära	  otydlighet	  för	  
en	  annan	  och	  när	  en	  lärare	  anstränger	  sig	  för	  att	  tydliggöra	  undervisningsmaterialet	  
görs	  detta	  delvis	  till	  priset	  av	  att	  något	  framställs	  på	  ett	  felaktigt	  sätt.	  Informationen	  kan	  
bli	  begriplig	  för	  den	  som	  ska	  ta	  den	  till	  sig	  samtidigt	  som	  den	  blir	  helt	  fel	  för	  den	  
forskare	  som	  producerat	  kunskapen,	  men	  i	  vissa	  fall	  kan	  informationen	  i	  sig	  vara	  för	  
komplex	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  ta	  den	  till	  sig	  utan	  att	  läraren	  har	  förenklat	  och	  
förtydligat	  den.	  	  

2.2.2	  Icke-‐verbal	  kommunikation	  
Den	  icke-‐verbala	  kommunikationen	  är	  en	  stor	  del	  av	  människors	  kommunikation	  menar	  
Nilsson	  och	  Waldemarson	  (2007).	  Om	  det	  verbala	  språket	  (den	  kommunikation	  som	  har	  
med	  ord	  att	  göra)	  förmedlar	  våra	  tankar	  så	  förmedlar	  det	  icke-‐verbala	  språket	  våra	  
känslor.	  Inom	  ramen	  för	  det	  icke-‐verbala	  språket	  ingår	  allt	  som	  har	  med	  kroppshållning,	  
kroppsställning,	  rörelser,	  gester	  och	  mimik	  att	  göra,	  men	  också	  detaljer	  som	  vi	  
förknippar	  med	  det	  mänskliga	  talet,	  såsom	  andningsrytm,	  pauser,	  betoningar	  och	  
tonlägen.	  Den	  icke-‐verbala	  kommunikationen	  handlar	  också	  om	  rörelsemönster	  och	  hur	  
vi	  berör	  oss	  själva	  och	  andra,	  hur	  vi	  skapar	  egna	  utrymmen	  och	  personliga	  avstånd	  till	  
andra	  människor	  samt	  vad	  vi	  upplever	  i	  form	  av	  lukt,	  smak,	  färger,	  former	  och	  
kroppsliga	  utsmyckningar	  (såsom	  kläder,	  frisyrer,	  sminkning	  och	  tatueringar).	  Enligt	  
Nilsson	  och	  Waldemarson	  har	  den	  icke-‐verbala	  kommunikationen	  många	  
användningsområden.	  Den	  kan	  till	  exempel	  ersätta	  verbal	  kommunikation	  i	  situationer	  
då	  det	  är	  omöjligt	  eller	  olämpligt	  att	  prata,	  och	  den	  kompletterar	  och	  förstärker	  verbala	  
budskap.	  Den	  kan	  också	  reglera	  samtal	  genom	  att	  visa	  vems	  tur	  det	  är	  att	  prata	  och	  den	  
uttrycker	  känslor.	  Den	  icke-‐verbala	  kommunikationen	  definierar	  också	  relationer	  
(bland	  annat	  i	  samband	  med	  dominans	  och	  kontroll)	  och	  den	  visar	  avsikter,	  attityder	  
och	  värderingar.	  Den	  ger	  uttryck	  för	  egen	  identitet	  och	  bekräftar	  andras,	  samt	  sätter	  
kommunikationen	  i	  en	  situation	  och	  bidrar	  genom	  det	  till	  att	  definiera	  de	  sociala	  
situationer	  vi	  befinner	  oss	  i.	  	  

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Då	  syftet	  med	  studien	  är	  att	  studera	  hur	  lärare	  och	  elever	  kommunicerar	  med	  varandra	  
anser	  jag	  även	  att	  det	  multimodala	  och	  designteoretiska	  perspektivet	  med	  dess	  fokus	  på	  
användning	  av	  olika	  semiotiska	  resurser	  är	  relevant	  för	  studien.	  	  	  	  

2.3.1	  Synen	  på	  lärande	  
Lärande	  kan	  både	  ses	  som	  en	  individuell	  process	  som	  beror	  på	  en	  mängd	  
förutsättningar	  hos	  individen	  och	  som	  en	  social	  process.	  Rostvall	  och	  Selander	  (2008)	  
skriver	  att	  ”man	  lär	  sig	  i	  förhållande	  till	  någon	  och	  i	  förhållande	  till	  något	  som	  betraktas	  
som	  meningsfullt	  och	  legitimt.	  Lärande	  är	  därför	  både	  biologiskt	  och	  socialt	  betingat”	  (s.	  
14).	  Beskrivningen	  av	  lärprocesser	  brukar	  oftast,	  enligt	  Rostvall	  och	  Selander	  ske	  i	  
positiva	  termer,	  men	  denna	  positiva	  syn	  på	  lärandets	  process	  kan	  behöva	  
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problematiseras.	  Rostvall	  och	  Selander	  menar	  ”att	  lära	  sig	  något	  innebär	  ofta	  att	  ge	  upp	  
en	  kunskap	  till	  förmån	  för	  något	  annat”	  (s.	  15).	  Vidare	  skriver	  de	  att	  i	  en	  lärprocess	  är	  
det	  vanligt	  att	  hamna	  i	  ett	  stadium	  av	  tvivel	  där	  ifrågasättande	  och	  uppoffring	  av	  den	  
tidigare	  kunskapen	  sker	  till	  förmån	  för	  den	  nya	  kunskapen.	  Detta	  kan	  vara	  en	  smärtsam	  
process	  för	  såväl	  individer	  som	  institutioner.	  	  	  

2.3.2	  Semiotik	  och	  lärande	  	  
I	  modern	  tid	  har	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  blivit	  en	  av	  de	  stora	  teorierna	  kring	  
lärande.	  Detta	  innebär	  att	  fokus	  har	  flyttats	  från	  de	  organisatoriska	  frågorna	  till	  frågor	  
som	  handlar	  om	  allt	  från	  hur	  världen	  representeras	  genom	  olika	  tecken	  i	  olika	  medier	  
till	  de	  innehållsliga	  frågorna	  om	  hur,	  på	  vilket	  sätt	  och	  med	  hjälp	  av	  vilka	  medel	  som	  
innehållet	  ges	  form	  (Rostvall	  &	  Selander,	  2008).	  	  
	  
Vidare	  menar	  Rostvall	  och	  Selander	  (2008)	  att	  all	  kommunikation	  har	  en	  form	  och	  ett	  
innehåll	  och	  sättet	  kunskap	  presenteras	  på	  spelar	  en	  roll	  för	  innehållet.	  Form	  och	  
innehåll	  kan	  därför	  aldrig	  helt	  särskiljas,	  vilket	  betyder	  att	  valet	  av	  teckensystem	  och	  
medier	  får	  konsekvenser	  för	  vilket	  kunskapsinnehåll	  som	  kan	  representeras.	  Rostvall	  
och	  Selander	  skriver	  att:	  	  
	  

Kunskapsinnehåll	  är	  ingen	  mystisk	  dimension	  av	  tillvaron	  utan	  en	  mycket	  konkret	  
framställning	  av	  hur	  vi	  förstår	  och	  förklarar	  världen.	  Att	  förstå	  är	  att	  kunna	  visa	  hur	  
man	  förstår.	  Hur	  man	  förstår	  visas	  både	  i	  processen,	  genom	  de	  val	  man	  gör,	  och	  i	  
resultatet.	  (Rostvall	  &	  Selander,	  2008,	  s.	  16)	  

	  
De	  semiotiska	  system	  av	  tecken	  som	  används	  kan	  vara	  ljud,	  bokstäver,	  gester,	  noter,	  
streck,	  ytor,	  volymer	  eller	  färger	  och	  dessa	  tecken	  kan	  användas	  i	  olika	  medier	  såsom	  
tryckt	  eller	  digital	  skrift,	  fysiska	  eller	  digitala	  musikinstrument,	  telefon,	  radio,	  tv	  eller	  
datorer	  (Rostvall	  &	  Selander,	  2008).	  	  
	  
Rostvall	  och	  Selander	  (2008)	  menar	  vidare	  att	  när	  vi	  kommunicerar	  använder	  vi	  oss	  av	  
alla	  dessa	  semiotiska	  system	  av	  tecken,	  vilka	  hjälper	  till	  att	  förstärka	  de	  budskap	  och	  
den	  mening	  vi	  vill	  förmedla.	  Alla	  dessa	  system	  har	  var	  för	  sig	  sina	  potentialer	  och	  
begränsningar	  för	  vilka	  budskap	  de	  kan	  bära.	  Mottagaren	  av	  kommunikationen	  får	  
sedan	  i	  uppgift	  att	  tolka	  budskapen	  och	  ge	  dem	  en	  mening,	  för	  att	  sedan	  genom	  
bearbetning	  och	  gestaltning	  skapa	  egna	  kombinationer	  av	  tecken	  och	  medier	  i	  en	  så	  
kallad	  transformativ	  process.	  Denna	  process	  gör	  att	  mottagaren	  omvandlar	  
informationen	  och	  skapar	  sin	  egen	  uppfattning	  och	  förståelse	  av	  vad	  som	  har	  sagts.	  
Detta	  händelseförlopp	  är	  typiskt	  för	  såväl	  alla	  typer	  av	  kommunikation,	  som	  för	  alla	  
typer	  av	  lärande.	  Rostvall	  och	  Selander	  beskriver	  den	  transformativa	  processen	  så	  här:	  
	  

En	  elev	  tolkar	  en	  skriven	  uppgift	  eller	  lärarens	  verbala	  instruktioner	  i	  till	  exempel	  
ämnet	  svenska,	  men	  tolkar	  även	  lärarens	  gester	  och	  blickar	  och	  sammanhanget	  där	  
kommunikation	  sker.	  Ur	  denna	  övergripande	  tolkning	  av	  budskap	  transformerar	  
eleven	  sina	  intryck	  genom	  att	  gestalta	  sin	  egen	  förståelse.	  I	  sin	  egen	  gestaltning	  visar	  
eleven	  tecken	  på	  lärande	  genom	  att	  kombinera	  semiotiska	  resurser	  till	  ett	  budskap	  som	  
i	  sin	  tur	  kan	  tolkas	  av	  andra.	  (Rostvall	  &	  Selander,	  2008	  s.	  17)	  

	  
Elevens	  transformationsprocess	  blir	  följaktligen	  olika	  beroende	  på	  vilka	  resurser	  
läraren	  använder	  sig	  av,	  menar	  Kempe	  och	  West	  (2010).	  Vidare	  menar	  de	  att	  hela	  
lärandesituationen	  kan	  ses	  som	  en	  semiotisk	  sammanställning	  som	  erbjuder	  vissa	  
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möjligheter	  till	  meningsskapande	  men	  inte	  andra.	  Varje	  val	  läraren	  gör	  kan	  beskrivas	  
som	  en	  design	  av	  denna	  sammanställning,	  som	  medför	  en	  särskild	  form	  av	  mening	  och	  
som	  ställer	  vissa	  krav	  på	  elevens	  förmåga	  att	  tolka	  och	  transformera	  lärarens	  tecken	  till	  
mening.	  Enligt	  Kempe	  och	  West	  ger	  det	  helt	  andra	  möjligheter	  till	  meningsskapande	  om	  
läraren	  visar	  för	  eleven	  hur	  ett	  stycke	  musik	  ska	  spelas	  jämfört	  med	  om	  läraren	  pekar	  i	  
en	  notbild	  och	  ger	  muntliga	  instruktioner	  till	  eleven.	  	  

2.3.3	  Multimodalitet	  
Med	  multimodalitet	  menas	  en	  kombination	  av	  olika	  teckensystem.	  Enligt	  Selander	  och	  
Kress	  (2010)	  finns	  dessa	  teckensystem	  i	  många	  olika	  slag	  såsom	  ljud,	  gester	  och	  
rörelsemönster,	  linjer	  och	  punkter,	  ytor	  och	  färgskalor	  med	  mera.	  Dessa	  teckensystem	  
kan	  bli	  såväl	  skrivtecken	  som	  matematiska	  tecken	  och	  musikalisk	  notation	  och	  det	  är	  
när	  dessa	  teckensystem	  kombineras	  som	  multimodalitet	  uppstår.	  Ett	  exempel	  på	  ett	  
multimodalt	  medium	  är	  tv:n,	  vilken	  erbjuder	  olika	  teckensystem	  såsom	  ljud	  och	  bild	  
samtidigt.	  	  
	  
Enligt	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  utgår	  multimodaliteten	  ifrån	  de	  semiotiska	  resurser	  
som	  finns	  till	  hands	  för	  att	  tolka	  världen	  och	  skapa	  mening.	  Föremål,	  gester,	  ord	  och	  
symboler	  har	  i	  sig	  ingen	  mening	  utan	  de	  får	  sin	  betydelse	  i	  de	  sociala	  sammanhang	  där	  
de	  har	  skapats	  och	  där	  de	  används.	  Dessa	  semiotiska	  resurser	  kan	  också	  kombineras	  på	  
olika	  sätt	  i	  tryckta	  böcker	  och	  tidskrifter,	  radio	  och	  tv	  eller	  digitala	  medel.	  Vidare	  skriver	  
Selander	  och	  Kress	  att	  genom	  historien	  har	  människosläktet	  visat	  på	  en	  stor	  variation	  av	  
teckenskapande	  aktiviteter,	  som	  alla	  fyllt	  sin	  funktion	  i	  olika	  sammanhang.	  Av	  alla	  dessa	  
teckenvärldar	  och	  medier	  har	  det	  skrivna	  språket	  och	  det	  tryckta	  ordet	  fått	  en	  extra	  
uppmärksammad	  position,	  men	  eftersom	  kommunikation	  egentligen	  är	  uppbyggd	  av	  så	  
många	  olika	  teckenvärldar,	  uttryckssätt	  och	  medier	  så	  behöver	  dessa	  också	  
uppmärksammas	  i	  diskussioner	  om	  kommunikation	  och	  lärande.	  	  
	  
Selander	  och	  Kress	  (2010)	  menar	  vidare	  att	  bara	  för	  att	  multimodal	  kommunikation	  
eller	  kommunikation	  med	  olika	  slags	  medier	  blir	  allt	  viktigare	  betyder	  inte	  det	  att	  
multimodala	  uttryck	  har	  dykt	  upp	  först	  i	  nutid.	  Antikens	  retoriktradition	  kombinerade	  
tal	  med	  gestik	  och	  rumsliga	  placeringar	  för	  att	  framhäva	  de	  viktigare	  delarna	  av	  talet.	  
Den	  retoriska	  traditionen	  att	  berätta,	  hålla	  tal	  och	  föreläsa	  har	  levt	  vidare,	  inte	  minst	  
inom	  radiomediet,	  medan	  tv:n	  har	  medfört	  en	  ny	  bildestetik	  och	  ett	  nytt	  slags	  
berättande	  med	  rörliga	  bilder.	  Vidare	  skriver	  Selander	  och	  Kress	  att	  den	  särskilda	  
position	  som	  verbalspråkliga	  uttryck	  har	  haft	  för	  kunskapshantering	  och	  lärande,	  
antingen	  det	  rört	  sig	  om	  skrivet	  eller	  talat	  ord,	  numera	  kompletteras	  med	  andra	  
betydelsefulla	  teckenvärldar,	  som	  bilder,	  filmer	  och	  musik.	  	  
	  
För	  att	  kunna	  förstå	  lärande	  som	  en	  teckenskapande	  aktivitet	  är	  förståelsen	  av	  
kommunikation	  grundläggande.	  Det	  är	  heller	  inte	  självklart	  att	  mottagaren	  uppfattar	  
budskapets	  innehåll	  på	  samma	  sätt	  som	  sändaren	  menat.	  Ett	  politiskt	  tal	  innehåller	  till	  
exempel	  mängder	  av	  både	  medvetna	  och	  omedvetna	  kopplingar	  till	  andra	  tal	  eller	  
liknande	  situationer.	  Därför	  blir	  det	  också	  ofta	  så	  att	  det	  i	  ett	  tal	  sägs	  mer	  än	  vad	  talaren	  
direkt	  har	  menat.	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  beskriver	  det	  som	  att	  ”i	  mänsklig	  
kommunikation	  brukar	  man	  skilja	  mellan	  vad	  en	  person	  menar,	  vad	  denne	  sedan	  säger,	  
hur	  detta	  uppfattas	  av	  andra,	  hur	  det	  tolkas	  och	  sedan	  omformuleras	  på	  nytt”	  (s.	  103).	  	  
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Kommunikationsförloppet	  enligt	  det	  designteoretiska	  och	  multimodala	  perspektivet	  går	  
till	  på	  följande	  sätt:	  först	  sker	  ett	  iscensättande	  av	  den	  kommunikativa	  situationen,	  
sedan	  fångas	  uppmärksamheten,	  därefter	  väljs	  vilka	  resurser	  som	  används	  för	  att	  tolka	  
budskapet,	  sedan	  sker	  en	  transformering	  som	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  en	  ny	  representation	  
följt	  av	  en	  reflektion	  (Selander	  &	  Kress,	  2010).	  	  

2.3.4	  Representation	  
En	  representation	  består	  av	  tecken	  som	  formas	  i	  en	  specifik	  ordning	  för	  att	  förmedla	  ett	  
budskap.	  En	  form	  av	  lärandemetod	  som	  elever	  ofta	  får	  använda	  sig	  av	  i	  skolan	  är	  att	  
hämta	  information	  ifrån	  redan	  befintliga	  representationer	  och	  semiotiska	  resurser	  för	  
att	  därifrån	  plocka	  ut	  element	  som	  är	  centrala	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  en	  ny	  representation.	  
Genom	  att	  använda	  sig	  av	  redan	  befintlig	  kunskap	  och	  transformera	  denna	  med	  
egenvalda	  teckensystem	  visar	  eleven	  tecken	  på	  lärande.	  Valet	  av	  teckensystem	  sker	  dels	  
utifrån	  personligt	  intresse	  i	  förhållande	  till	  socialt	  iscensatta	  situationer	  och	  dels	  utifrån	  
de	  resurser	  som	  redan	  finns	  tillgängliga	  och	  laddade	  med	  innebörder,	  associationer	  och	  
symboliska	  markörer	  (Selander	  &	  Kress,	  2010).	  	  
	  
Enligt	  Rostvall	  och	  Selander	  (2008)	  kan	  tecken	  på	  att	  elever	  lär	  sig,	  visa	  sig	  i	  hur	  de	  
själva	  använder	  sig	  av	  teckensystem	  och	  medier	  för	  att	  skapa	  nya	  representationer	  
under	  inlärningsprocessen.	  Det	  kan	  också	  visa	  sig	  i	  elevernas	  slutprodukt	  och	  
presentation	  av	  kunskapen.	  	  
	  
Inom	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  är	  begreppet	  meningsskapande	  en	  viktig	  del.	  
Meningsskapandet	  är	  ett	  nödvändigt	  steg	  i	  lärprocessen	  och	  innebär	  just	  det	  ovan	  
beskrivna,	  att	  eleven	  tolkar	  tecknen	  och	  transformerar	  dem	  för	  att	  bilda	  sin	  egen	  
uppfattning	  i	  ämnet	  –	  en	  process	  som	  är	  meningsskapande	  (Kempe	  &	  West,	  2010).	  	  	  
	  
En	  representation	  kan	  ses	  som	  ett	  uttryck	  för	  hur	  någon	  uppfattar	  världen	  men	  det	  är	  
inte	  en	  sann	  återspegling	  av	  hur	  något	  är,	  utan	  den	  visar	  bara	  på	  vissa	  tydliga	  drag	  i	  ett	  
specifikt	  sammanhang.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  att	  om	  en	  person	  ritar	  en	  bild	  av	  en	  spik	  
så	  kan	  den	  bilden	  vara	  mer	  eller	  mindre	  exakt	  avbildad,	  men	  det	  sker	  på	  ett	  
tvådimensionellt	  plan.	  Bilden	  av	  spiken	  är	  inte	  en	  spik,	  den	  går	  inte	  att	  spika	  med	  
(Selander	  &	  Kress,	  2010).	  	  
	  
I	  skolan	  sker	  kunskapsrepresentation	  oftast	  på	  ett	  teoretiskt	  plan,	  eleven	  lär	  sig	  på	  ett	  
teoretiskt	  sätt	  hur	  saker	  och	  ting	  går	  till	  i	  praktiken,	  men	  det	  är	  inte	  helt	  självklart	  att	  
den	  teoretiska	  kunskapen	  blir	  omvandlad	  till	  praktisk	  kunskap.	  Om	  vi	  jämför	  detta	  sätt	  
att	  lära	  med	  hur	  lärandet	  gick	  till	  i	  jordbrukssamhället,	  där	  det	  var	  norm	  att	  lära	  sig	  
genom	  att	  delta	  i	  en	  social	  praktik	  och	  härma	  sin	  lärare,	  så	  kan	  vi	  se	  en	  stor	  skillnad	  i	  
skolans	  sätt	  att	  lära	  ut.	  Idag	  handlar	  lärandet	  i	  skolan	  mer	  om	  att	  lära	  sig	  tolka	  och	  förstå	  
abstrakta	  kunskapsrepresentationer	  i	  språk,	  bilder	  och	  planscher	  än	  att	  få	  fysiska	  
erfarenheter	  av	  det	  som	  ska	  läras	  (Kempe	  &	  West,	  2010).	  
	  
Enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  är	  förståelsen	  av	  representationer	  väsentliga	  för	  
pedagoger	  som	  ska	  designa	  lärandesituationer.	  Pedagogen	  bör	  känna	  till	  hur	  
representationssystem	  fungerar	  både	  intellektuellt	  och	  kulturellt	  eftersom	  de	  visar	  på	  
viktiga	  aspekter	  av	  lärande	  och	  för	  att	  sprida	  kunskap	  på	  en	  gemensam	  nivå	  över	  tid	  och	  
rum.	  	   	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  samt	  valet	  av	  metod.	  
Här	  redogörs	  också	  för	  urvalet	  av	  informanter,	  datainsamlingens	  genomförande,	  etiska	  
frågor	  samt	  studiens	  trovärdighet	  och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Eftersom	  studien	  handlar	  om	  hur	  musiklärare	  och	  elever	  kommunicerar	  i	  enskild	  
undervisning,	  har	  jag	  valt	  att	  arbeta	  med	  en	  metod	  som	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  
möjligt	  visar	  på	  hur	  en	  lektion	  normalt	  sett	  kan	  gå	  till.	  Videoobservation	  som	  metod	  gör	  
det	  möjligt	  att	  fånga	  upp	  och	  tolka	  den	  kommunikation	  som	  uppstår	  mellan	  lärare	  och	  
elev	  under	  pågående	  undervisning.	  	  
	  
Inom	  pedagogiken	  brukar	  observation	  tolkas	  som	  en	  uppmärksam	  iakttagelse,	  vilket	  
betyder	  att	  pedagogen	  är	  koncentrerad	  på	  att	  försöka	  observera	  något	  som	  är	  av	  
pedagogisk	  betydelse,	  skriver	  Björndahl	  (2005).	  Genom	  att	  observera	  och	  analysera	  en	  
lärandesituation	  kan	  pedagogen	  anpassa	  sina	  handlingar	  och	  på	  så	  sätt	  öka	  
förutsättningarna	  för	  ett	  så	  bra	  lärande	  som	  möjligt.	  
	  
Vidare	  skriver	  Björndahl	  (2005)	  att	  de	  observationer	  som	  görs	  samtidigt	  som	  
pedagogen	  är	  aktiv	  i	  sitt	  pedagogiska	  arbete	  har	  sina	  begränsningar.	  Därför	  kan	  det	  vara	  
givande	  att	  använda	  sig	  av	  videoobservation	  för	  att	  observera	  ett	  undervisningstillfälle.	  
Observatören	  har	  då	  observation	  som	  sin	  huvudsakliga	  uppgift	  och	  deltar	  inte	  i	  
undervisningssituationen.	  	  
	  	  	  
Enligt	  Björndahl	  (2005)	  finns	  det	  i	  princip	  två	  huvudsakliga	  fördelar	  med	  ljud-‐	  och	  
videoinspelningar.	  Den	  vanligaste	  fördelen	  är	  att	  kunna	  bevara	  observationer	  av	  en	  
pedagogisk	  situation	  som	  annars	  skulle	  gått	  förlorad	  och	  därför	  aldrig	  kunnat	  bli	  
uppmärksammad.	  Vårt	  begränsade	  minne	  påverkar	  inte	  inspelningen	  och	  situationen	  
finns	  kvar	  för	  våra	  ögon	  och	  öron	  att	  ta	  del	  av.	  Inspelningarna	  gör	  det	  också	  möjligt	  för	  
observatören	  att	  studera	  en	  situation	  flera	  gånger	  och	  observatören	  kan	  till	  och	  med	  
studera	  situationen	  i	  ”slow	  motion”	  om	  det	  skulle	  behövas.	  Vidare	  menar	  Björndahl	  att	  
en	  annan	  fördel	  med	  ljud-‐	  och	  videoinspelningar	  är	  den	  stora	  detaljrikedom	  som	  finns	  
bevarad	  i	  och	  med	  inspelningen.	  Varje	  gång	  observatören	  tittar	  eller	  lyssnar	  på	  
inspelningen	  kan	  observatören	  få	  syn	  på	  någonting	  nytt	  och	  i	  och	  med	  det	  få	  en	  
ingående	  och	  djup	  förståelse	  av	  komplicerade	  samspel	  i	  undervisnings-‐	  och	  
handledningssituationer.	  Med	  hjälp	  av	  ljud-‐	  och	  videoobservationer	  finns	  också	  en	  
möjlighet	  för	  observatören	  att	  registrera	  det	  komplexa	  samspelet	  mellan	  verbal	  och	  
icke-‐verbal	  kommunikation.	  De	  nämnda	  fördelarna	  gör	  att	  ljudinspelningar	  och	  framför	  
allt	  videoinspelningar	  är	  mycket	  passande	  att	  använda	  sig	  av	  för	  att	  främja	  reflektion	  
kring	  de	  komplicerade	  kommunikations-‐	  och	  samspelsprocesser	  som	  vi	  deltar	  i	  och	  
förhåller	  oss	  till.	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Då	  syftet	  med	  studien	  är	  att	  studera	  lärare	  och	  elever	  i	  en	  undervisningssituation,	  ansåg	  
jag	  att	  videoobservation	  var	  den	  bästa	  undersökningsmetoden	  för	  den	  här	  studien.	  Med	  
hjälp	  av	  videoobservationens	  många	  fördelar	  är	  det	  möjligt	  att	  studera	  en	  händelse	  ett	  
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flertal	  gånger	  och	  på	  så	  sätt	  upptäcka	  hur	  olika	  semiotiska	  resurser	  och	  multimodala	  
kommunikationsuttryck	  används	  hos	  både	  lärare	  och	  elever.	  	  

3.2.2	  Urval	  
Det	  första	  jag	  gjorde	  när	  jag	  skulle	  välja	  ut	  mina	  informanter	  var	  att	  bestämma	  mig	  för	  
vilken	  målgrupp	  jag	  ville	  göra	  undersökningen	  på.	  För	  att	  hålla	  nere	  studiens	  omfattning	  
valde	  jag	  att	  lägga	  fokus	  på	  lärarnas	  handlingar	  och	  ageranden.	  Jag	  ansåg	  att	  lärarnas	  
ålder	  och	  antal	  yrkesverksamma	  år	  inte	  skulle	  spela	  allt	  för	  stor	  roll	  med	  tanke	  på	  
undersökningens	  fokus,	  så	  länge	  som	  de	  hade	  viss	  erfarenhet	  av	  att	  undervisa.	  När	  det	  
gällde	  eleverna	  var	  det	  viktiga	  att	  eleverna	  var	  i	  ungefär	  samma	  ålder	  och	  hade	  
någorlunda	  samma	  instrumenttekniska	  färdighet.	  Efter	  lite	  funderingar	  kom	  jag	  fram	  till	  
att	  jag	  ville	  att	  de	  medverkande	  eleverna	  skulle	  vara	  mellan	  10	  och	  12	  år	  gamla	  och	  ha	  
spelat	  fiol	  i	  minst	  1	  år.	  Då	  studien	  inriktar	  sig	  mot	  instrumentalundervisning	  var	  också	  
ett	  av	  kriterierna	  att	  de	  observerade	  lektionerna	  skulle	  vara	  enskilda	  
instrumentallektioner,	  det	  vill	  säga	  att	  det	  var	  en	  elev	  och	  en	  lärare	  i	  
undervisningsrummet.	  Undervisningens	  lokalisation	  hade	  också	  en	  avgörande	  del	  i	  mitt	  
urval	  då	  jag	  inte	  hade	  möjlighet	  att	  resa	  långa	  sträckor	  för	  att	  genomföra	  mina	  
observationer.	  Med	  tanke	  på	  mina	  forskningsfrågor	  ansåg	  jag	  heller	  inte	  att	  lärarnas	  
arbetsmetoder	  eller	  genretillhörigheter	  skulle	  ha	  en	  avgörande	  roll	  för	  huruvida	  deras	  
deltagande	  i	  studien	  var	  befogat	  eller	  ej,	  utan	  det	  var	  deras	  sätt	  att	  kommunicera	  med	  
eleverna	  som	  var	  i	  fokus	  under	  observationen.	  	  
	  
När	  det	  var	  dags	  att	  påbörja	  observationerna	  gick	  jag	  in	  på	  hemsidan	  till	  den	  musikskola	  
som	  låg	  inom	  rimligt	  avstånd	  och	  där	  hittade	  jag	  telefonnummer	  till	  ett	  antal	  lärare	  som	  
passade	  in	  i	  den	  målgrupp	  jag	  sökte.	  Sedan	  ringde	  jag	  till	  de	  aktuella	  lärarna	  och	  frågade	  
om	  de	  och	  någon	  av	  deras	  elever	  ville	  ställa	  upp	  som	  informanter	  i	  studien.	  Efter	  
godkännande	  från	  lärarna	  bestämde	  vi	  datum	  för	  observationen	  och	  sen	  mailade	  jag	  ut	  
en	  samtyckesenkät	  som	  de	  och	  de	  aktuella	  elevernas	  målsman	  skulle	  fylla	  i.	  Därefter	  
sågs	  vi	  vid	  själva	  observationstillfället.	  	  
	  
Med	  hänsyn	  till	  kravet	  på	  anonymitet	  har	  jag	  valt	  att	  låta	  alla	  informanter	  stå	  under	  
pseudonym.	  Här	  följer	  en	  kort	  beskrivning	  av	  informanterna:	  
	  
Maria	  är	  47	  år	  och	  arbetar	  som	  fiolpedagog	  på	  en	  musikskola.	  Hon	  har	  arbetat	  som	  
lärare	  i	  25	  år	  och	  undervisar	  i	  klassisk	  musik	  och	  i	  andra	  genrer.	  	  
	  
Christian	  är	  47	  år	  och	  arbetar	  som	  fiolpedagog	  på	  en	  musikskola.	  Han	  har	  arbetat	  som	  
lärare	  i	  20	  år	  och	  undervisar	  i	  svensk	  folkmusik.	  	  
	  
Sonja	  är	  59	  år	  och	  arbetar	  som	  fiolpedagog	  på	  en	  musikskola.	  Hon	  har	  arbetat	  som	  
lärare	  i	  34	  år	  och	  undervisar	  med	  hjälp	  av	  Suzukimetoden2.	  	  

3.2.3	  Datainsamling	  
I	  denna	  studie	  har	  jag	  gjort	  tre	  videoobservationer	  av	  vardera	  20-‐30	  minuters	  lektioner.	  
Jag	  var,	  när	  möjligheten	  fanns,	  på	  plats	  i	  lektionssalen	  i	  god	  tid	  innan	  lektionerna	  skulle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Suzukimetoden:	  Baseras	  på	  västerländsk	  konstmusik	  och	  metodens	  grundkoncept	  handlar	  bland	  annat	  
om	  att	  eleven	  ska	  memorera	  musik	  utantill	  och	  upprepa	  samma	  sak	  så	  många	  gånger	  att	  det	  blir	  en	  
naturlig	  del	  av	  elevens	  ”repertoar”	  (Suzuki,	  1969).	  	  
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börja	  för	  att	  rigga	  upp	  de	  två	  kameror	  jag	  hade	  med	  mig.	  Jag	  utgick	  från	  en	  kamera	  som	  
”huvudkameran”,	  vilken	  jag	  placerade	  i	  så	  lämplig	  position	  som	  möjligt.	  Den	  andra	  
kameran	  placerade	  jag	  i	  en	  vinkel	  som	  skulle	  kunna	  fånga	  upp	  händelser	  som	  eventuellt	  
inte	  skulle	  synas	  från	  den	  första	  kamerans	  placering.	  Jag	  hade	  fått	  rådet	  att	  ta	  med	  mig	  
två	  kameror	  ifall	  något	  skulle	  gå	  fel,	  vilket	  var	  ett	  mycket	  bra	  råd	  eftersom	  det	  vid	  ett	  
tillfälle	  dök	  upp	  problem	  med	  en	  av	  kamerorna,	  och	  jag	  då	  hade	  en	  ”backup-‐inspelning”.	  
Under	  tiden	  som	  jag	  observerade	  lektionerna	  förde	  jag	  också	  en	  ostrukturerad	  loggbok	  
där	  jag	  i	  stora	  drag	  antecknade	  vad	  som	  hände	  under	  lektionens	  gång.	  När	  de	  
observerade	  lektionerna	  var	  slut	  samlade	  jag	  in	  samtyckesenkäterna.	  Dessa	  hade	  jag	  
redan	  hade	  mailat	  ut	  till	  lärarna	  efter	  vårt	  första	  samtal,	  och	  lärarna	  hade	  sedan	  i	  sin	  tur	  
delat	  ut	  dem	  till	  eleverna.	  	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Det	  första	  jag	  gjorde	  när	  jag	  skulle	  bearbeta	  det	  insamlade	  materialet	  var	  att	  
transkribera	  videoobservationerna.	  Det	  första	  steget	  i	  denna	  process	  var	  att	  titta	  på	  
filmerna	  och	  skriva	  ner	  vad	  varje	  person	  sa.	  Därefter	  tittade	  jag	  en	  gång	  till	  på	  samma	  
filmer	  och	  skrev	  ner	  vad	  varje	  person	  gjorde	  i	  form	  av	  gestik,	  kroppsrörelser,	  rumsliga	  
förflyttningar	  med	  mera.	  När	  jag	  hade	  gjort	  allt	  detta	  hade	  jag	  skapat	  mitt	  råmaterial	  
som	  jag	  sedan	  kunde	  börja	  arbeta	  med.	  	  
	  
Nästa	  steg	  var	  att	  än	  en	  gång	  titta	  igenom	  filmerna,	  nu	  med	  transkriptionen	  bredvid	  mig,	  
och	  leta	  efter	  olika	  sätt	  som	  lärarna	  kommunicerade	  på.	  Det	  resulterade	  i	  att	  jag	  hos	  
lärarna	  fann	  vissa	  karaktäristiska	  kommunikationssätt	  som	  verkade	  dominerande	  hos	  
dem.	  Dessa	  karaktäristiska	  kommunikationssätt	  kategoriserade	  jag	  genom	  att	  sätta	  olika	  
namn	  på	  dem.	  Därefter	  analyserade	  jag	  dem	  djupare	  genom	  att	  studera	  lärarnas	  och	  
elevernas	  yttranden	  och	  handlingar.	  Dessa	  kommunikationssätt	  beskrivs	  i	  resultatet	  i	  
nästa	  kapitel.	  	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Jag	  har	  tagit	  del	  av	  och	  följt	  de	  riktlinjer	  kring	  informerat	  samtycke,	  personuppgifter	  och	  
forskning	  som	  involverar	  barn,	  och	  som	  finns	  att	  tillgå	  på	  Codexs	  (2015)	  hemsida,	  
sammanställd	  av	  centrum	  för	  forskning	  och	  bioetik	  vid	  Uppsala	  universitet.	  
Informanterna,	  eleverna	  samt	  målsman	  för	  eleverna	  har	  blivit	  informerade	  om	  syftet	  
med	  studien	  och	  metoden	  för	  genomförandet.	  Informanterna	  och	  målsman	  för	  eleverna	  
har	  också	  fått	  en	  samtyckesblankett	  (se	  bilaga	  1)	  där	  de	  kunnat	  fylla	  i	  önskad	  grad	  av	  
anonymitet	  när	  det	  gäller	  eventuell	  visning	  av	  filmer	  eller	  bilder,	  vilken	  jag	  tagit	  hänsyn	  
till	  under	  studiens	  genomförande.	  Jag	  har	  gett	  dem	  ett	  löfte	  att	  allt	  insamlat	  material	  
förvaras	  oåtkomligt	  för	  obehöriga	  och	  att	  materialet	  kommer	  att	  förstöras	  när	  studien	  
avslutas.	  	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  skriver	  att	  begreppet	  reliabilitet	  betyder	  noggrannhet	  
vid	  mätning.	  De	  förklarar	  att	  om	  en	  tumstock	  är	  ett	  instrument	  för	  att	  mäta	  föremåls	  
längd	  är	  enkäter,	  intervjuer	  och	  observationer	  instrument	  för	  att	  mäta	  uppfattningar	  
och	  beteenden.	  Mätinstrumentets	  noggrannhet	  påverkar	  så	  klart	  också	  resultatet.	  
Vidare	  skriver	  de	  att	  i	  praktiken	  är	  reliabiliteten	  aldrig	  perfekt,	  en	  observatör	  ser	  vad	  
som	  händer	  ur	  lite	  olika	  synvinklar	  och	  observatörens	  uppmärksamhet	  kan	  variera.	  	  
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Materialet	  till	  denna	  studie	  är	  i	  största	  möjliga	  mån	  insamlat	  på	  liknande	  sätt	  där	  
lektionerna	  varit	  ungefär	  lika	  långa	  och	  utspelat	  sig	  i	  likartade	  miljöer.	  Jag	  har	  strävat	  
efter	  att	  alla	  videoobservationer	  skulle	  bestå	  av	  en	  lärare	  och	  en	  elev	  åt	  gången,	  men	  
eftersom	  jag	  fick	  göra	  besök	  i	  den	  pågående	  verksamheten	  blev	  situationen	  en	  annan.	  
Vid	  ett	  tillfälle	  dök	  en	  andra	  elev	  (som	  skulle	  repetera	  ett	  konsertstycke	  tillsammans	  
med	  den	  observerade	  eleven)	  upp	  under	  den	  pågående	  lektionen,	  något	  som	  läraren	  och	  
eleverna	  bestämt	  men	  som	  jag	  inte	  visste	  skulle	  ske.	  Jag	  anser	  att	  denna	  händelse	  ändå	  
inte	  haft	  alltför	  stor	  påverkan	  på	  studiens	  resultat.	  Detta	  kan	  kanske	  ha	  påverkat	  
studiens	  utfall,	  men	  i	  samråd	  med	  min	  handledare	  kom	  jag	  fram	  till	  att	  det	  inte	  skulle	  ha	  
en	  negativ	  påverkan	  på	  resultatet	  och	  därför	  anser	  jag	  att	  arbetet	  är	  att	  betrakta	  som	  
tillförlitligt.	  	  
	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  benämner	  också	  olika	  typer	  av	  validitet.	  En	  typ	  är	  
huruvida	  resultaten	  ger	  en	  sann	  bild	  av	  det	  som	  undersöks	  (validiteten)	  och	  en	  andra	  är	  
om	  resultaten	  täcker	  hela	  det	  område	  som	  forskaren	  avsåg	  att	  undersöka	  
(innehållsvaliditet).	  De	  beskriver	  också	  en	  tredje	  typ	  av	  validitet	  såhär:	  
	  

Eftersom	  man	  sitter	  fast	  i	  sitt	  eget	  tänkande	  är	  det	  svårt	  att	  upptäcka	  brister	  i	  hur	  man	  
definierar	  begrepp;	  man	  räknar	  helt	  enkelt	  med	  att	  alla	  avser	  samma	  sak	  som	  man	  själv	  
gör	  när	  man	  använder	  ett	  ord.	  Det	  är	  dock	  värdefullt	  att	  kritiskt	  granska	  de	  egna	  
utgångspunkterna	  och	  kanske	  t	  o	  m	  komma	  på	  hur	  de	  inverkat	  på	  de	  resultat	  man	  fått	  
(begreppsvaliditet).	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010	  s.	  98)	  

	  
Då	  mitt	  syfte	  är	  att	  studera	  hur	  lärare	  och	  elever	  på	  musik-‐	  eller	  kulturskola	  
kommunicerar	  med	  varandra	  i	  enskild	  undervisning	  med	  fiol	  som	  instrument,	  och	  jag	  i	  
min	  resultatdel	  på	  ett	  så	  objektivt	  sätt	  som	  möjligt	  redogjort	  för	  deras	  olika	  
kommunikationssätt,	  anser	  jag	  att	  de	  resultat	  som	  presenteras	  stämmer	  överens	  med	  
händelserna	  vid	  de	  observerade	  tillfällena	  och	  därigenom	  är	  giltigt.	  Däremot	  kan	  det	  
alltid	  diskuteras	  i	  vilken	  utsträckning	  mina	  egna	  utgångspunkter	  och	  tankebanor	  
påverkat	  innehållet	  i	  studien.	  	  
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  de	  analyser	  som	  har	  gjorts	  av	  hur	  de	  
observerade	  instrumentallärarna	  kommunicerar	  med	  sina	  elever.	  De	  
kommunikationssätt	  som	  presenteras	  är:	  instruerande	  kommunikationssätt,	  
frågeställande	  kommunikationssätt,	  förevisande	  kommunikationssätt,	  metaforiskt	  
kommunikationssätt	  och	  humoristiskt	  kommunikationssätt.	  Under	  varje	  rubrik	  beskrivs	  
på	  vilka	  sätt	  de	  olika	  lärarna	  använder	  sig	  av	  dessa	  sätt	  att	  kommunicera.	  I	  
beskrivningarna	  förekommer	  ibland	  en	  blandning	  av	  olika	  kommunikationssätt	  då	  det	  
är	  svårt	  att	  särskilja	  dem	  från	  varandra,	  men	  det	  är	  i	  huvudsak	  det	  kommunikationssätt	  
som	  är	  angivet	  i	  rubriken	  som	  är	  dominerande	  i	  beskrivningarna.	  	  

4.1	  Instruerande	  kommunikationssätt	  
I	  detta	  avsnitt	  beskriver	  jag	  hur	  de	  olika	  lärarna	  kommunicerar	  med	  sina	  elever	  genom	  
att	  använda	  sig	  av	  ett	  instruerande	  kommunikationssätt,	  vilket	  består	  av	  korta,	  tydliga	  
muntliga	  instruktioner.	  Genom	  dessa	  instruktioner	  berättar	  lärarna	  klart	  och	  tydligt	  vad	  
denne	  vill	  att	  eleven	  ska	  göra	  eller	  inte	  göra.	  Lärarna	  vänder	  sig	  i	  sitt	  tal	  direkt	  till	  
eleverna	  när	  de	  instruerar	  dem.	  	  	  	  	  

4.1.1	  Marias	  användning	  av	  ett	  instruerande	  kommunikationssätt	  
När	  Maria	  använder	  sig	  av	  ett	  instruerande	  kommunikationssätt	  ger	  hon	  korta	  och	  
tydliga	  instruktioner	  till	  sin	  elev	  samtidigt	  som	  hon	  använder	  sig	  av	  ett	  tydligt	  
kroppsspråk	  och	  gestik.	  Detta	  instruerande	  kommunikationssätt	  använder	  hon	  ofta	  när	  
hon	  tillsammans	  med	  sin	  elev	  ska	  lösa	  ett	  problem	  med	  en	  rytm,	  en	  notbild	  eller	  
liknande.	  	  
	  
Vid	  ett	  tillfälle	  frågar	  Maria	  sin	  fiolelev	  vad	  hon	  tycker	  om	  en	  viss	  rytm	  i	  en	  låt	  de	  spelar.	  
Eleven	  svarar	  att	  det	  är	  svårt,	  samtidigt	  som	  hon	  pekar	  med	  stråken	  i	  noterna.	  Maria	  
föreslår	  att	  de	  ska	  säga	  rytmen	  tillsammans.	  De	  använder	  ord	  där	  ordens	  stavelser	  
passar	  in	  på	  rytmen.	  Här	  använder	  Maria	  direkta	  instruktioner	  när	  hon	  förklarar	  vad	  de	  
ska	  göra.	  Hon	  använder	  sig	  även	  av	  ett	  tydligt	  kroppsspråk	  och	  tar	  hjälp	  av	  stråken	  för	  
att	  peka	  i	  noterna.	  Ganska	  snart	  säger	  Maria	  att	  de	  ska	  lägga	  bort	  instrumenten	  så	  att	  de	  
kan	  klappa	  rytmen	  samtidigt	  som	  de	  säger	  den.	  När	  de	  genomför	  övningen	  använder	  de	  
sig	  av	  många	  semiotiska	  resurser	  såsom	  verbalt	  språk,	  ”ljudande	  gestik”	  genom	  
handklapp,	  notbilden	  som	  visar	  rytmen	  de	  klappar	  och	  att	  Maria	  stampar	  med	  foten	  på	  
varje	  pulsslag.	  Eleven	  svarar	  på	  Marias	  instruktioner	  genom	  att	  nicka,	  säga	  ja	  och	  göra	  
som	  Maria	  förklarar,	  men	  vid	  något	  tillfälle	  kommer	  eleven	  av	  sig	  och	  får	  då	  ett	  förvånat	  
och	  tveksamt	  ansiktsuttryck	  innan	  hon	  börjar	  le.	  	  
	  
Vid	  ett	  senare	  skede	  under	  samma	  lektion	  är	  det	  återigen	  en	  rytm	  som	  de	  ska	  reda	  ut.	  
Maria	  skriver	  upp	  samma	  rytm	  flera	  gånger	  på	  en	  white	  board	  och	  frågar	  eleven	  hur	  det	  
blir	  om	  hon	  spelar	  flera	  sådana	  rytmer	  efter	  varandra.	  Eleven	  ser	  lite	  tveksam	  ut,	  men	  
börjar	  spela	  rytmen.	  När	  eleven	  spelat	  klart	  tittar	  hon	  på	  Maria	  med	  ett	  frågande	  
ansiktsuttryck.	  Maria	  svarar:	  ”Ja,	  du	  är	  på	  rätt	  väg.	  Du	  gjorde	  rätt	  dam-‐da.	  Hur	  blir	  det	  
sen	  då?	  Testa	  igen”.	  Här	  använder	  Maria	  både	  ett	  instruerande	  och	  ett	  frågeställande	  
kommunikationssätt.	  Hon	  guidar	  eleven	  vidare	  genom	  att	  ömsom	  ställa	  frågor	  till	  eleven	  
och	  ömsom	  ge	  direkta	  instruktioner.	  Eleven	  svarar	  till	  största	  delen	  på	  Marias	  
kommunikation	  genom	  att	  spela	  på	  det	  sättet	  som	  eleven	  till	  synes	  tycks	  tro	  att	  Maria	  är	  
ute	  efter.	  För	  varje	  gång	  eleven	  får	  en	  ny	  fråga	  eller	  instruktion	  spelar	  hon	  lite	  
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annorlunda	  och	  kommer	  på	  så	  sätt	  succesivt	  närmre	  de	  resultat	  Maria	  verkar	  vilja	  att	  
hon	  ska	  uppnå.	  	  	  

4.1.2	  Christians	  användning	  av	  ett	  instruerande	  kommunikationssätt	  
Christian	  använder	  ett	  instruerande	  kommunikationssätt	  när	  han	  ska	  förklara	  något	  för	  
eller	  ge	  instruktioner	  till	  sin	  elev.	  Han	  förstärker	  det	  instruerande	  
kommunikationssättet	  med	  kroppsspråk	  och	  gestik	  och	  när	  han	  pratar	  tittar	  han	  på	  
eleven.	  	  
	  
När	  Christian	  ska	  lära	  ut	  en	  låt	  till	  sin	  elev	  använder	  han	  sig	  av	  ett	  instruerande	  
kommunikationssätt	  där	  eleven	  får	  direkta	  instruktioner	  för	  vad	  som	  ska	  göras.	  Han	  
säger:	  ”Ta	  och	  gör	  så	  att	  du	  håller	  det	  fingret	  i	  luften”.	  Han	  viftar	  samtidigt	  med	  sitt	  eget	  
finger	  och	  visar	  sedan	  på	  sin	  fiol	  hur	  han	  spelar	  med	  fingret	  i	  luften.	  De	  spelar	  sedan	  
tillsammans	  och	  eleven	  gör	  som	  Christian	  har	  sagt.	  Därefter	  säger	  Christian:	  ”Okej,	  kör	  vi	  
nergången	  och	  så	  fortsätter	  vi”.	  Eleven	  fattar	  inte	  vad	  han	  säger	  så	  han	  återupprepar	  vad	  
han	  sagt	  och	  pekar	  på	  just	  det	  stället	  i	  noterna.	  Eleven	  verkar	  fortfarande	  inte	  vara	  helt	  
säker	  på	  vad	  Christian	  menar,	  så	  han	  spelar	  nedgången	  för	  eleven	  som	  då	  tycks	  förstå.	  
De	  spelar	  tillsammans,	  men	  eleven	  har	  glömt	  bort	  att	  hon	  ska	  lyfta	  fingret	  så	  de	  avbryter	  
och	  tar	  det	  en	  gång	  till	  och	  nu	  kommer	  hon	  ihåg	  att	  lyfta	  fingret.	  I	  denna	  sekvens	  
använder	  sig	  Christian	  av	  många	  olika	  semiotiska	  resurser	  och	  kommunikationssätt.	  
Dels	  använder	  han	  sitt	  verbala	  språk	  och	  sitt	  kroppsspråk,	  men	  han	  använder	  sig	  också	  
av	  notbilden,	  av	  att	  stampa	  pulsen	  med	  foten,	  av	  mimik	  och	  av	  att	  illustrera	  på	  sitt	  
instrument.	  När	  eleven	  inte	  förstår	  hittar	  Christian	  andra	  sätt	  att	  förklara	  vad	  han	  menar	  
tills	  eleven	  förstår	  vad	  den	  ska	  göra.	  	  
	  
Vid	  ett	  senare	  tillfälle	  under	  Christians	  lektion	  kommer	  det	  ytterligare	  en	  elev	  in	  i	  
lektionssalen	  som	  ska	  spela	  på	  en	  konsert	  tillsammans	  med	  den	  första	  eleven.	  Under	  det	  
här	  momentet	  ska	  alla	  tre	  spela	  en	  låt	  tillsammans	  i	  kanon	  och	  Christian	  förklarar	  för	  
elev	  1	  hur	  hon	  ska	  spela.	  När	  Christian	  pratar	  med	  elev	  1	  tittar	  och	  pekar	  han	  på	  henne.	  
Han	  gestikulerar	  också	  och	  visar	  med	  tre	  fingrar	  i	  luften	  hur	  många	  gånger	  hon	  ska	  spela	  
låten.	  Sedan	  vänder	  sig	  Christian	  till	  elev	  2	  och	  förklarar	  även	  för	  henne	  hur	  många	  
gånger	  hon	  ska	  spela.	  Även	  här	  använder	  han	  ett	  verbalt	  språk	  och	  gestik	  när	  han	  ger	  
instruktioner	  till	  eleverna.	  Eleverna	  blir	  inspirerade	  av	  hans	  instruktioner	  och	  elev	  2	  
börjar	  förklara	  ett	  annat	  sätt	  de	  kan	  spela	  en	  kanon	  på.	  Elev	  1	  hakar	  på	  och	  nu	  är	  det	  
eleverna	  som	  förklarar	  för	  Christian	  hur	  de	  ska	  spela.	  Först	  sitter	  han	  och	  lyssnar	  och	  
nickar	  och	  när	  det	  går	  upp	  för	  honom	  vad	  eleverna	  menar	  verkar	  Christian	  skapa	  en	  
överdriven	  reaktion	  då	  han	  utropar	  ”ja”	  och	  sprattlar	  i	  extas	  med	  armar	  och	  ben.	  
Christians	  sätt	  att	  agera	  i	  denna	  situation	  öppnar	  upp	  för	  ett	  instruerande	  
kommunikationssätt	  hos	  eleverna	  och	  situationen	  ger	  också	  en	  tydlig	  bild	  av	  hur	  
Christian	  kan	  fläta	  in	  humoristiska	  inslag	  i	  det	  instruerande	  kommunikationssättet.	  	  

4.1.3	  Sonjas	  användning	  av	  ett	  instruerande	  kommunikationssätt	  
Sonja	  använder	  sig	  av	  ett	  instruerande	  kommunikationssätt	  dels	  för	  att	  guida	  sin	  elev	  i	  
sitt	  spelande	  genom	  att	  ge	  korta	  instruktioner	  och	  dels	  för	  att	  göra	  eleven	  uppmärksam	  
på	  till	  exempel	  tekniska	  svårigheter	  som	  kan	  uppstå	  under	  lektionens	  gång.	  	  
	  
På	  Sonjas	  lektion	  spelar	  hon	  och	  hennes	  elev	  ett	  tvåstämmigt	  fiolstycke.	  Eleven	  spelar	  
utantill	  och	  Sonja	  har	  ett	  notställ	  bredvid	  sig	  med	  noter	  på	  understämman.	  Vid	  ett	  
tillfälle	  spelar	  eleven	  fel	  ton,	  vilket	  hon	  själv	  upptäcker	  och	  rättar	  till	  genom	  att	  spela	  
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den	  rätta	  tonen.	  Dock	  hamnar	  hon	  fel	  med	  stråken.	  Då	  ger	  Sonja	  henne	  en	  kort	  
instruktion	  genom	  att	  säga	  ”uppstråk”	  och	  efter	  det	  fortsätter	  de	  att	  spela.	  Senare	  
kommer	  de	  till	  ett	  frasslut	  innan	  låten	  börjar	  om	  igen.	  Eleven	  spelar	  vidare	  men	  Sonja,	  
som	  har	  fler	  toner	  i	  understämman,	  säger	  till	  eleven:	  ”Ohh,	  där	  måste	  du	  vänta	  på	  mig”.	  
Sedan	  säger	  hon	  att	  de	  ska	  ta	  låten	  från	  början	  igen.	  Nästa	  gång	  de	  kommer	  till	  samma	  
ställe	  sjunger	  Sonja	  ”vänta	  nu”	  i	  samma	  rytm	  som	  understämman.	  Detta	  tycks	  hon	  göra	  
för	  att	  uppmärksamma	  eleven	  på	  hur	  understämman	  låter.	  Eleven	  svarar	  på	  detta	  
genom	  att	  titta	  på	  Sonja	  och	  vänta	  tills	  den	  nya	  frasen	  ska	  börja.	  I	  denna	  sekvens	  
använder	  sig	  Sonja	  av	  direkta	  kortfattade	  muntliga	  instruktioner	  och	  eleven	  gör	  som	  
Sonja	  säger	  utan	  några	  problem.	  Det	  pågår	  också	  ständigt	  en	  tyst	  kommunikation	  i	  form	  
av	  blickar	  och	  gester	  emellan	  lärare	  och	  elev	  under	  tiden	  de	  spelar.	  	  

4.2	  Frågeställande	  kommunikationssätt	  
I	  detta	  avsnitt	  beskriver	  jag	  hur	  de	  olika	  lärarna	  kommunicerar	  med	  sina	  elever	  genom	  
att	  ställa	  olika	  typer	  av	  frågor.	  Frågorna	  kan	  antingen	  syfta	  till	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  eleven	  
förstår	  och	  hur	  eleven	  tänker	  kring	  det	  momentet	  som	  de	  håller	  på	  med,	  eller	  så	  ställer	  
lärarna	  frågor	  för	  att	  göra	  eleverna	  uppmärksamma	  på	  något	  i	  undervisningen.	  	  

4.2.1	  Marias	  användning	  av	  ett	  frågeställande	  kommunikationssätt	  
Maria	  använder	  sig	  ofta	  av	  ett	  frågeställande	  kommunikationssätt	  för	  att	  få	  reda	  på	  hur	  
eleven	  upplever/uppfattar	  en	  situation	  eller	  ett	  moment	  i	  undervisningen.	  Hon	  
använder	  också	  ett	  frågeställande	  kommunikationssätt	  för	  att	  få	  eleven	  att	  fundera	  kring	  
vad	  de	  gör	  och	  vad	  det	  kan	  leda	  till.	  	  
	  
Vid	  ett	  tillfälle	  har	  Maria	  och	  eleven	  precis	  spelat	  igenom	  en	  låt	  varpå	  Maria	  frågar	  
eleven:	  

L	  ehh…	  är	  det	  något	  som	  du	  tyckte	  var	  knepigt	  som	  du	  kände	  att	  det…	  (gör	  en	  gest	  med	  
handflatan	  uppåt,	  utåt	  mot	  noterna	  och	  tittar	  sedan	  på	  E)	  
E	  det	  är	  bara	  när	  det	  blir	  sådana	  där	  streck	  (E	  pekar	  i	  noterna)	  
L	  bågarna	  menar	  du?	  (L	  tittar	  på	  E)	  
E	  mmm	  	  
L	  känns	  rytmerna	  okej?	  (L	  tittar	  först	  i	  noterna	  och	  sedan	  på	  E	  och	  håller	  ut	  handflatan	  
framför	  sig,	  riktad	  uppåt)	  
E	  ja.	  	  
(ur	  transkription	  Maria)	  

	  
Här	  verkar	  Maria	  ställa	  frågor	  som	  hon	  inte	  vet	  svaret	  på	  för	  att	  få	  reda	  på	  elevens	  
upplevelse.	  När	  Maria	  ställer	  frågorna	  till	  sin	  elev	  tittar	  hon	  ömsom	  i	  notbilden	  och	  
ömsom	  på	  eleven.	  Hon	  använder	  sig	  av	  ett	  tydligt	  kroppsspråk	  och	  ansiktsmimik.	  När	  
Maria	  och	  eleven	  kommunicerar	  med	  varandra	  använder	  de	  verbalt	  språk,	  gestik,	  mimik	  
och	  andra	  resurser	  såsom	  att	  peka	  med	  stråken	  i	  noterna.	  	  
	  
Lite	  senare	  i	  samma	  sekvens	  frågar	  Maria	  hur	  eleven	  tänker	  på	  ett	  visst	  ställe,	  och	  pekar	  
samtidigt	  med	  stråken	  i	  noterna.	  Eleven	  svarar	  att	  ”det	  går	  bra”.	  Maria	  frågar	  vidare:	  
”Mmm	  hur	  tänker	  du	  då?”.	  Eleven	  funderar	  en	  liten	  stund,	  tar	  upp	  sitt	  instrument	  och	  
börjar	  spela.	  Hon	  slutar	  att	  spela	  nästan	  direkt	  och	  frågar	  Maria	  hur	  melodin	  går.	  Maria	  
börjar	  nynna	  på	  melodin	  och	  när	  hon	  är	  klar	  säger	  eleven	  ”då	  tänker	  jag”	  och	  börjar	  
sedan	  spela	  på	  sitt	  instrument.	  Här	  väljer	  eleven	  att	  inte	  svara	  med	  verbal	  
kommunikation	  utan	  hon	  försöker	  svara	  på	  frågan	  genom	  att	  på	  sitt	  instrument	  visa	  vad	  
hon	  menar.	  	  	  
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4.2.2	  Christians	  användning	  av	  ett	  frågeställande	  kommunikationssätt	  
Christian	  använder	  sig	  inte	  speciellt	  ofta	  av	  ett	  frågeställande	  kommunikationssätt	  i	  sin	  
undervisning,	  men	  när	  han	  använder	  det	  verkar	  det	  vara	  för	  att	  få	  reda	  på	  eventuella	  
önskemål	  från	  eleverna.	  	  
	  
Vid	  ett	  tillfälle	  frågar	  Christian	  eleverna	  vilka	  låtar	  de	  ska	  spela	  på	  konserten.	  Han	  säger:	  
”Och	  det	  här	  är	  väl	  någon,	  den	  som	  ni	  spelar	  på	  två	  då?	  Och	  så	  har	  vi	  Brann	  i	  tuddal	  
också”.	  Här	  ställer	  Christian	  frågor	  till	  eleverna,	  vilket	  leder	  till	  att	  de	  får	  vara	  delaktiga	  i	  
beslutet	  om	  vilka	  låtar	  de	  ska	  spela	  på	  konserten.	  Han	  använder	  sig	  mestadels	  av	  ett	  
verbalt	  kommunikationssätt	  men	  använder	  också	  kroppsspråk	  i	  form	  av	  en	  nickning	  
med	  huvudet	  samtidigt	  som	  han	  ställer	  frågan	  till	  eleverna.	  Eleverna	  svarar	  inte	  på	  
Christians	  frågor	  men	  de	  tittar	  lite	  på	  varandra	  och	  elev	  1	  säger	  ”tuddal”	  och	  skrattar.	  	  

4.2.3	  Sonjas	  användning	  av	  ett	  frågeställande	  kommunikationssätt	  
När	  Sonja	  använder	  sig	  av	  ett	  frågeställande	  kommunikationssätt	  kan	  det	  antingen	  vara	  
för	  att	  hon	  vill	  att	  eleven	  ska	  bli	  uppmärksam	  på	  något	  specifikt,	  för	  att	  hon	  vill	  få	  reda	  
på	  vad	  eleven	  tänker	  kring	  det	  som	  de	  håller	  på	  med	  för	  tillfället,	  eller	  så	  kan	  det	  vara	  för	  
att	  hon	  vill	  att	  eleven	  ska	  få	  vara	  med	  och	  bestämma	  över	  lektionsinnehållet.	  När	  Sonja	  
ställer	  frågor	  till	  eleven	  är	  hon	  fokuserad	  på	  eleven	  och	  hon	  tittar	  eleven	  i	  ögonen.	  	  
	  
Sonja	  berättar	  för	  eleven	  att	  de	  ska	  öva	  notläsning	  och	  hon	  frågar	  eleven	  om	  hon	  vill	  
spela	  lätta	  eller	  svåra	  noter.	  Eleven	  svarar	  att	  det	  beror	  på.	  Sonja	  lämnar	  öppet	  för	  
eleven	  att	  välja	  svårighetsgrad	  och	  eleven	  väljer	  slutligen	  den	  lätta	  stämman,	  vilket	  får	  
Sonja	  att	  skratta	  och	  säga	  okej	  då.	  Här	  använder	  Sonja	  ett	  frågeställande	  
kommunikationssätt	  vilket	  inbjuder	  eleven	  att	  bli	  mer	  involverad	  i	  lektionsinnehållet.	  	  
	  
Senare	  i	  lektionen	  lär	  Sonja	  ut	  en	  ny	  låt	  på	  gehör.	  Hon	  spelar	  första	  frasen	  för	  eleven	  som	  
sedan	  härmar	  men	  råkar	  spela	  ”bakvänt”	  med	  stråken.	  Sonja	  frågar	  eleven:	  	  
	  

L	  börjar	  jag	  upp	  eller	  ner?	  (L	  spelar	  början	  på	  första	  frasen	  igen)	  
E	  upp	  
L	  ja	  	  
(L	  andas	  in	  och	  så	  börjar	  de	  spela	  samtidigt,	  de	  gör	  två	  upp	  på	  slutet	  av	  frasen)	  
L	  ja!	  Och	  så	  två	  upp	  där,	  bra!	  Törs	  vi	  fortsätta?	  
E	  mmm.	  	  
(ur	  transkription	  Sonja)	  

	  
Här	  ställer	  Sonja	  en	  fråga	  till	  eleven	  och	  ”visar”	  svaret	  med	  gestik	  innan	  eleven	  får	  svara,	  
vilket	  gör	  att	  eleven	  blir	  uppmärksam	  på	  att	  det	  ska	  vara	  uppstråk,	  svarar	  rätt	  på	  frågan	  
och	  spelar	  sedan	  med	  rätt	  stråkföring	  när	  de	  startar	  igen.	  	  
	  
Senare	  under	  samma	  lektionstillfälle	  spelar	  de	  en	  annan	  låt	  tillsammans	  och	  efter	  en	  
stund	  stoppar	  Sonja	  spelet	  och	  frågar:	  ”Varför	  blir	  det	  sådär	  att	  man	  kommer	  ner	  till	  
spetsen	  då?”.	  Eleven	  gissar	  på	  att	  det	  är	  för	  att	  man	  byter	  sträng	  ofta.	  Sonja	  säger	  att	  ”det	  
är	  någonting	  sådant	  där	  tekniskt	  med	  stråken”	  och	  sedan	  förklarar	  hon	  att	  det	  är	  för	  att	  
alla	  långa	  toner	  hamnar	  på	  nedstråk.	  När	  hon	  förklarar	  använder	  hon	  verbalt	  språk,	  
sjunger	  låten	  och	  visar	  med	  mimik	  och	  gestik	  hur	  stråken	  hamnar	  längre	  och	  längre	  ner	  i	  
förhållande	  till	  strängen.	  Eleven	  svarar	  att	  man	  måste	  ”få	  lika	  långt”	  tillbaka	  (det	  vill	  
säga	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  dra	  stråken	  lika	  långt	  åt	  båda	  håll	  för	  att	  befinna	  sig	  i	  rätt	  
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position)	  varpå	  Sonja	  svarar:	  ”Precis!	  Man	  måste	  tillbaks	  igen”.	  Här	  använder	  Sonja	  både	  
ett	  frågeställande-‐	  och	  instruerande	  kommunikationssätt	  och	  eleven	  svarar	  aktivt	  på	  
Sonjas	  frågor	  och	  kommentarer.	  När	  de	  spelar	  igenom	  låten	  igen	  fungerar	  elevens	  
stråkföring	  mycket	  bättre.	  	  

4.3	  Förevisande	  kommunikationssätt	  
I	  detta	  avsnitt	  beskriver	  jag	  hur	  lärarna	  kommunicerar	  med	  sina	  elever	  genom	  att	  på	  
olika	  sätt	  förevisa	  olika	  moment.	  Detta	  sker	  utan	  användning	  av	  verbal	  kommunikation,	  
eller	  genom	  att	  kombinera	  användandet	  av	  verbal-‐	  och	  förevisande	  kommunikation.	  
Med	  ett	  förevisande	  kommunikationssätt	  menas	  kommunikation	  som	  sker	  med	  hjälp	  av	  
blickar,	  gester	  och	  andra	  kroppsliga	  rörelser.	  	  

4.3.1	  Marias	  användning	  av	  ett	  förevisande	  kommunikationssätt	  
Maria	  använder	  sig	  sällan	  av	  ett	  renodlat	  förevisande	  kommunikationssätt	  då	  hon	  ofta	  
kombinerar	  det	  förevisande	  kommunikationssättet	  med	  små	  inpass	  av	  tal,	  men	  när	  hon	  
använder	  sig	  av	  förevisande	  kommunikation,	  kommunicerar	  hon	  med	  hjälp	  av	  mycket	  
tydliga	  kroppsliga	  rörelser	  som	  i	  kombination	  med	  annan	  gestik	  och	  mimik	  förmedlar	  
ett	  budskap.	  	  
	  
Precis	  i	  början	  av	  lektionen	  ska	  Maria	  och	  eleven	  stämma	  elevens	  instrument.	  Samtidigt	  
som	  Maria	  pratar	  om	  andra	  saker	  tar	  hon	  och	  eleven	  upp	  sina	  instrument	  och	  Maria	  
visar,	  genom	  en	  gest	  med	  stråkarmen,	  att	  de	  ska	  börja	  stämma	  instrumenten.	  De	  börjar	  
spela	  samtidigt	  på	  a-‐strängen	  och	  eleven	  skruvar	  på	  sin	  stämskruv	  tills	  hon	  är	  nöjd.	  Hon	  
tittar	  då	  på	  Maria	  som	  säger	  ”bra”.	  Eleven	  lägger	  stråken	  på	  d-‐strängen	  och	  tittar	  
frågande	  på	  Maria	  som	  säger	  ”ja	  vi	  gör	  så”	  och	  så	  stämmer	  de	  sträng	  för	  sträng	  tills	  hela	  
fiolen	  är	  stämd.	  Eleven	  skruvar	  på	  sina	  stämskruvar	  och	  Maria	  säger	  till	  när	  det	  låter	  
bra.	  Här	  kombinerar	  Maria	  användandet	  av	  förevisande	  kommunikation	  med	  små	  inslag	  
av	  verbal	  kommunikation,	  men	  eleven	  kommunicerar	  nästan	  enbart	  med	  blickar	  och	  
ansiktsuttryck.	  	  
	  
Vid	  ett	  senare	  tillfälle	  använder	  sig	  Maria	  återigen	  av	  ett	  förevisande	  
kommunikationssätt	  i	  kombination	  med	  verbala	  inpass.	  Hon	  och	  eleven	  spelar	  igenom	  
en	  låt	  där	  Maria	  spelar	  melodin	  och	  eleven	  spelar	  en	  andrastämma.	  Samtidigt	  som	  Maria	  
spelar	  melodin	  visar	  hon	  eleven	  när	  det	  är	  dags	  att	  byta	  ton.	  Detta	  gör	  hon	  genom	  att	  
med	  en	  gest	  lyfta	  fiolen	  en	  aning	  uppåt	  samtidigt	  som	  hon	  säger	  ”nu”.	  Detta	  sker	  på	  ett	  
liknande	  sätt	  varje	  gång	  eleven	  ska	  byta	  ton.	  Här	  använder	  sig	  Maria	  av	  tydliga	  
kroppsliga	  rörelser	  där	  hon	  visar	  pulsen	  genom	  att	  stampa	  i	  golvet	  och	  röra	  sig	  i	  takt	  till	  
musiken.	  Hon	  visar	  också	  var	  eleven	  ska	  byta	  ton	  med	  hjälp	  av	  gestik	  och	  verbal	  
kommunikation.	  Eleven	  tittar	  mestadels	  koncentrerat	  på	  notbilden	  men	  ger	  Maria	  en	  
blick	  då	  och	  då.	  	  

4.3.2	  Christians	  användning	  av	  ett	  förevisande	  kommunikationssätt	  
När	  Christian	  använder	  sig	  av	  ett	  förevisande	  kommunikationssätt	  använder	  han	  sig	  
mycket	  av	  blickar,	  mimik	  och	  kroppsliga	  rörelser	  för	  att	  kommunicera.	  Han	  har	  fokus	  
riktat	  på	  eleven	  och	  är	  aktiv	  i	  sitt	  agerande	  gentemot	  densamme.	  	  
	  
Precis	  i	  början	  av	  lektionen	  som	  Christian	  har	  med	  sin	  elev	  pratar	  de	  om	  en	  låt	  som	  de	  
ska	  spela	  och	  när	  det	  sedan	  är	  dags	  att	  börja	  spela	  låten	  tittar	  Christian	  på	  sin	  elev	  och	  så	  
börjar	  de,	  utan	  att	  säga	  någonting	  alls,	  att	  spela	  precis	  samtidigt.	  Här	  visar	  Christian	  
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endast	  genom	  en	  inandning	  och	  med	  sitt	  kroppsspråk	  när	  de	  ska	  börja	  spela.	  Genom	  att	  
lyfta	  och	  sänka	  sitt	  instrument	  en	  aning	  samtidigt	  som	  han	  kollar	  på	  eleven	  ger	  han	  
eleven	  en	  impuls	  till	  att	  börja	  spela.	  Dessa	  subtila	  tecken	  tycks	  ske	  för	  att	  eleven	  ska	  veta	  
när	  det	  är	  dags	  att	  börja	  spela.	  
	  
Längre	  fram	  under	  lektionens	  skede,	  när	  Christian	  och	  eleven	  spelar	  igenom	  låten	  som	  
de	  arbetar	  med	  så	  glömmer	  eleven	  en	  ton	  när	  hon	  spelar,	  vilket	  gör	  att	  hon	  hamnar	  ett	  
slag	  före	  Christian.	  Detta	  märker	  Christian	  som	  sedan	  försöker	  göra	  eleven	  uppmärksam	  
på	  detta	  genom	  att	  titta	  extra	  intensivt	  på	  eleven	  och	  samtidigt	  harkla	  sig.	  Eleven	  tittar	  
tillbaka	  på	  Christian	  men	  fortsätter	  att	  spela	  där	  hon	  är,	  vilket	  får	  Christian	  att	  börja	  
skratta.	  

4.3.3	  Sonjas	  användning	  av	  ett	  förevisande	  kommunikationssätt	  
Sonja	  använder	  sig	  ofta	  av	  ett	  förevisande	  kommunikationssätt	  för	  att	  kommunicera	  
med	  sin	  elev	  samtidigt	  som	  de	  spelar.	  Vid	  dessa	  tillfällen	  är	  det	  också	  vanligt	  
förekommande	  att	  Sonja	  använder	  det	  förevisande	  kommunikationssättet	  i	  kombination	  
med	  något	  av	  de	  andra	  kommunikationssätten.	  När	  Sonja	  använder	  sig	  av	  det	  
förevisande	  kommunikationssättet	  kommunicerar	  hon	  mycket	  med	  kroppsliga	  rörelser	  
och	  blickar,	  och	  i	  viss	  mån	  med	  gestik.	  	  
	  
När	  Sonja	  och	  eleven	  har	  intagit	  spelposition	  och	  ska	  spela	  igenom	  elevens	  läxa	  tittar	  
Sonja	  på	  eleven,	  andas	  in	  och	  lyfter	  lätt	  sitt	  instrument	  uppåt	  och	  de	  börjar	  spela	  exakt	  
samtidigt.	  Senare	  tvekar	  eleven	  på	  ett	  ställe	  och	  Sonja	  väntar	  in	  eleven	  innan	  de	  
fortsätter	  att	  spela	  utan	  att	  säga	  något.	  När	  Sonja	  kommunicerar	  genom	  förevisande	  
kommunikation	  tittar	  hon	  uppmärksamt	  på	  sin	  elev	  och	  det	  är	  tydligt	  att	  eleven	  är	  van	  
vid	  att	  kommunicera	  med	  denna	  typ	  av	  kommunikation.	  
	  
Ett	  liknande	  exempel	  på	  detta	  kommunikationssätt,	  men	  i	  kombination	  med	  ett	  
instruerande	  kommunikationssätt,	  är	  när	  Sonja	  och	  eleven	  ska	  spela	  tvåstämmigt.	  Först	  
ser	  Sonja	  till	  att	  hon	  har	  elevens	  uppmärksamhet,	  sedan	  andas	  hon	  in	  och	  lyfter	  sitt	  
instrument	  en	  aning	  och	  de	  båda	  börjar	  spela	  precis	  samtidigt.	  De	  spelar	  låten	  
tillsammans	  och	  när	  eleven	  tvekar	  på	  ett	  ställe	  i	  låten	  säger	  Sonja	  något	  som	  guidar	  
eleven	  in	  på	  rätt	  ställe.	  Sedan	  fortsätter	  de	  att	  spela	  tillsammans	  samtidigt	  som	  de	  
kommunicerar	  med	  varandra	  genom	  blickar,	  gester	  och	  andra	  kroppsliga	  rörelser.	  	  	  

4.4	  Metaforiskt	  kommunikationssätt	  
I	  detta	  avsnitt	  beskriver	  jag	  hur	  lärarna	  kommunicerar	  med	  och	  förklarar	  olika	  saker	  för	  
sina	  elever	  med	  hjälp	  av	  metaforer.	  Genom	  att	  använda	  metaforer	  kan	  lärarna	  förmedla	  
en	  bild	  av	  hur	  de	  vill	  att	  eleverna	  ska	  spela	  och	  hur	  de	  uppfattar	  elevernas	  ageranden	  
eller	  dylikt.	  Detta	  gör	  de	  med	  hjälp	  av	  ord	  som	  de	  verkar	  tro	  att	  eleverna	  lätt	  kan	  
relatera	  till.	  På	  så	  sätt	  kan	  lärarna	  förklara	  saker	  för	  eleverna	  som	  utan	  dessa	  liknelser	  
troligen	  skulle	  ha	  varit	  svårare	  att	  förklara.	  	  

4.4.1	  Marias	  användning	  av	  ett	  metaforiskt	  kommunikationssätt	  
Maria	  använder	  sig	  ofta	  av	  metaforer	  för	  att	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  beskriva	  för	  sin	  elev	  hur	  
de	  ska	  spela	  en	  låt	  eller	  liknande.	  Hon	  använder	  ord	  som	  hon	  tycks	  tro	  att	  eleven	  kan	  
relatera	  till	  och	  eleven	  svarar	  på	  Marias	  kommunikation	  genom	  att	  försöka	  spela	  på	  det	  
sätt	  som	  metaforen	  skildrar.	  Vid	  ett	  tillfälle	  säger	  Maria:	  	  
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Och	  så	  spelar	  vi	  lite	  svagare,	  och	  så	  tänker	  du	  att	  du	  ska	  slappna	  av,	  att	  det	  liksom	  (hon	  
visar	  på	  instrumentet).	  Du	  är	  bara	  en	  motor	  som	  har	  gjort	  det	  här	  i,	  du	  har	  tuggat	  i	  
femtio	  år	  säger	  vi.	  	  
(ur	  transkription	  Maria)	  

	  
Detta	  får	  eleven	  att	  skratta	  och	  att	  försöka	  spela	  som	  en	  gammal	  motor.	  Maria	  använder	  
också	  uttrycket:	  ”Vi	  tar	  det	  i	  snigelfart”	  och	  så	  sjunger	  hon	  början	  på	  låten	  i	  mycket	  
långsamt	  tempo	  innan	  hon	  och	  eleven	  börjar	  spela	  tillsammans.	  	  

4.4.2	  Christians	  användning	  av	  ett	  metaforiskt	  kommunikationssätt	  
Christian	  använder	  ett	  metaforiskt	  kommunikationssätt	  i	  undervisningen	  dels	  för	  att	  
förklara	  på	  vilket	  sätt	  eleverna	  spelar,	  men	  också	  för	  att	  ge	  beröm	  till	  eleverna.	  Med	  en	  
komisk	  touch	  på	  dessa	  uttryck	  skapar	  Christian	  en	  gemytlig	  atmosfär	  och	  uttrycken	  får	  
eleverna	  att	  se	  glada	  ut.	  	  
	  
Vid	  ett	  tillfälle	  under	  Christians	  lektion,	  när	  båda	  eleverna	  är	  närvarande,	  ska	  de	  spela	  
på	  den	  låt	  som	  elev	  1	  övade	  på	  innan	  elev	  2	  kom	  in	  i	  salen.	  När	  de	  har	  spelat	  en	  stund	  
kommer	  elev	  2	  av	  sig,	  men	  de	  andra	  fortsätter	  att	  spela	  och	  efter	  en	  stund	  hittar	  elev	  2	  
tillbaka	  in	  i	  låten	  igen.	  När	  de	  spelat	  klart	  pekar	  Christian	  på	  elev	  1	  och	  säger	  till	  elev	  2:	  
”Luta	  dig	  på	  henne.	  Hon	  är	  ju	  som	  en	  klippa	  nu	  helt	  plötsligt”.	  Här	  använder	  Christian	  en	  
metafor	  för	  att	  beskriva	  hur	  stabilt	  elev	  1	  spelar,	  vilket	  får	  elev	  1	  att	  le.	  	  
	  
Senare	  under	  samma	  lektion	  ska	  elev	  1	  styra	  spelet	  och	  när	  de	  spelat	  hela	  låten	  och	  
kommer	  till	  slutet	  så	  råkar	  elev	  1	  göra	  en	  annorlunda	  rytm,	  vilken	  elev	  2	  hakar	  på.	  Då	  
säger	  Christian	  till	  sina	  elever	  att	  det	  där	  var	  ett	  slut	  han	  aldrig	  hört	  förut	  och	  sedan	  
pekar	  han	  på	  elev	  2	  och	  utbrister:	  ”Du	  följer	  som	  en	  blodigel”.	  Detta	  uttryck	  använder	  
Christian	  för	  att	  beskriva	  hur	  elev	  2,	  såsom	  en	  blodigel	  som	  sugit	  sig	  fast	  och	  följer	  
varenda	  rörelse	  på	  sitt	  byte,	  spelade	  precis	  likadant	  som	  elev	  1	  spelade.	  Uttrycket	  får	  
elev	  2	  att	  skratta	  och	  uttrycket	  tycks	  bidra	  till	  en	  god	  atmosfär	  i	  lektionssalen.	  	  

4.4.3	  Sonjas	  användning	  av	  ett	  metaforiskt	  kommunikationssätt	  
Sonja	  använder	  ett	  metaforiskt	  kommunikationssätt	  för	  att	  beskriva	  en	  situation	  eller	  
ett	  tekniskt	  problem	  på	  ett	  enkelt	  sätt.	  Hon	  använder	  välkända	  ord	  som	  hon	  tycks	  tro	  att	  
eleven	  har	  lätt	  att	  relatera	  till	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  enkelt	  kommunicera	  med	  sin	  elev.	  	  	  
	  
När	  eleven	  kommer	  in	  i	  lektionssalen	  hälsar	  Sonja	  på	  henne	  och	  säger:	  ”Du	  blir	  
filmstjärna	  nu”,	  vilket	  leder	  till	  att	  både	  eleven	  och	  Sonja	  skrattar.	  Här	  använder	  Sonja	  
en	  metafor	  för	  att	  skämtsamt	  beskriva	  att	  eleven	  kan	  bli	  känd	  när	  hon	  är	  med	  på	  den	  
film	  som	  av	  mig	  som	  forskare	  spelas	  in	  i	  lektionssalen.	  	  
	  
Senare	  under	  lektionen	  övar	  Sonja	  och	  eleven	  a-‐vista-‐läsning3.	  Sonja	  ska	  förklara	  för	  
eleven	  att	  om	  hon	  håller	  upp	  andra-‐fingret	  i	  luften	  när	  hon	  spelar	  en	  viss	  tonföljd	  så	  blir	  
det	  lättare	  att	  spela.	  Sonja	  säger	  till	  eleven:	  ”Det	  tar	  extra	  mycket	  plats,	  extra	  mycket	  
bagage”.	  Här	  använder	  Sonja	  en	  metafor	  för	  att	  beskriva	  att	  precis	  som	  det	  är	  jobbigt	  att	  
släpa	  på	  extra	  mycket	  bagage,	  är	  det	  onödigt	  att	  flytta	  med	  andra-‐fingret	  i	  den	  
fingerkombination	  som	  eleven	  ska	  använda	  sig	  av	  när	  hon	  ska	  spela	  den	  tonföljden.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  A-‐vista:	  Egentligen	  a	  prima	  vista,	  en	  italiensk	  musikterm	  som	  betyder	  ”vid	  första	  åsynen”.	  Musiktermen	  
innebär	  att	  man	  utan	  förberedelse	  spelar	  eller	  sjunger	  ett	  musikstycke	  direkt	  från	  notbladet	  (NE,	  2015).	  	  
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Vid	  ett	  senare	  tillfälle	  ska	  Sonja	  lära	  ut	  en	  ny	  låt.	  Sonja	  förklarar	  för	  sin	  elev	  hur	  hon	  ska	  
lära	  ut	  låten	  och	  så	  säger	  hon:	  ”och	  jättebra	  att	  spela	  vid	  lekplatsen”.	  Sonja	  använder	  
ordet	  ”lekplatsen”	  för	  att	  beskriva	  det	  område	  på	  stråken	  där	  det	  är	  vanligast	  att	  spela.	  
Hon	  använder	  ett	  ord	  som	  är	  välkänt	  för	  barn	  och	  därmed	  lätt	  att	  relatera	  till.	  	  

4.5	  Humoristiskt	  kommunikationssätt	  
I	  detta	  avsnitt	  beskriver	  jag	  hur	  lärarna	  använder	  humor	  som	  ett	  verktyg	  i	  sin	  
undervisning.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  roliga	  ord,	  uttryck	  och	  berättelser	  kan	  lärarna	  
skapa	  humoristiska	  inslag	  i	  undervisningen,	  vilket	  tycks	  hjälpa	  eleverna	  att	  lära	  sig	  och	  
bättre	  minnas	  vissa	  undervisningsmoment.	  Det	  verkar	  också	  bidra	  till	  en	  god	  
undervisningsatmosfär.	  	  

4.5.1	  Marias	  användning	  av	  ett	  humoristiskt	  kommunikationssätt	  
Marias	  användning	  av	  humoristiska	  inslag	  i	  undervisningen	  är	  ofta	  i	  form	  av	  korta	  små	  
inpass.	  Även	  de	  metaforer	  hon	  använder	  sig	  av	  (se	  4.4.1)	  är	  av	  humoristisk	  art.	  	  
	  
När	  Maria	  ska	  lära	  ut	  en	  viss	  rytm	  ur	  en	  låt	  till	  sin	  elev	  döper	  hon	  rytmen	  till	  ”ärtsoppa”.	  
Senare	  spelar	  de	  en	  annan	  låt	  där	  samma	  rytm	  dyker	  upp	  igen,	  vilket	  får	  Maria	  att	  säga:	  
”ja	  det	  är	  de	  här	  ärtsoppsrytmerna,	  de	  förföljer	  oss”.	  Eleven	  svarar	  ja	  och	  börjar	  sedan	  
skratta.	  Detta	  sätt	  att	  använda	  roliga	  ord	  som	  inslag	  i	  undervisningen	  tycks	  bidra	  till	  en	  
bra	  undervisningsatmosfär.	  	  

4.5.2	  Christians	  användning	  av	  ett	  humoristiskt	  kommunikationssätt	  
På	  Christians	  lektion	  finns	  humorn	  alltid	  nära	  till	  hands	  och	  han	  tycks	  använda	  humor	  
för	  att	  skapa	  dynamiska	  skillnader	  i	  undervisningen,	  vilket	  även	  i	  denna	  lektion	  verkar	  
bidra	  till	  en	  god	  undervisningsatmosfär.	  Christian	  använder	  sig	  också	  av	  mycket	  gestik	  
och	  mimik	  för	  att	  förstärka	  de	  humoristiska	  inslagen	  och	  han	  tycks	  vara	  mån	  om	  att	  
eleverna	  ska	  ha	  roligt	  på	  hans	  lektion.	  	  
	  
Vid	  ett	  tillfälle	  under	  lektionen	  instruerar	  Christian	  eleverna	  till	  att	  vända	  sig	  mot	  
varandra	  och	  hjälpas	  åt	  att	  komma	  ihåg	  melodin	  när	  de	  spelar,	  varpå	  elev	  1	  svarar	  att	  
”det	  kommer	  väl	  bli	  ännu	  värre”	  (hon	  syftar	  på	  att	  de	  kommer	  att	  tappa	  bort	  sig	  när	  de	  
tittar	  på	  varandra	  samtidigt	  som	  de	  spelar)	  och	  elev	  2	  instämmer.	  Christian	  uppmanar	  
dem	  att	  pröva	  så	  får	  de	  se	  hur	  det	  går.	  Då	  säger	  de:	  
	  

E1	  tänk	  om	  någon	  gör	  fel	  då	  
E2	  ja	  	  
E1	  Det	  kommer	  bli	  att	  den	  andre	  också	  gör	  fel	  
L	  ja	  tänk	  om	  någon	  gör	  fel,	  (pekar	  på	  E1)	  vad	  var	  det	  jag	  sa	  om	  det?	  	  
E1	  jamen	  jag	  vet,	  men	  tänk	  om	  någon	  gör	  fel	  så	  gör	  vi	  båda	  fel	  
L	  huvudet	  sprängs	  (gestikulerar	  hur	  huvudet	  sprängs)	  	  
E2	  ja	  haha	  (skrattar)	  
L	  den,	  den	  där	  historien…	  	  
E2	  till	  slut	  kommer	  hönor	  som	  bajsar	  ut	  skalbaggar	  som	  äter	  upp	  våra	  fötter,	  vi	  har	  
fattat	  det	  
L	  ja	  precis	  så	  att	  det	  är	  ju	  inget	  att	  leka	  med	  det	  där	  alltså.	  Fel,	  det	  är	  ju	  farliga	  saker	  det	  
(tar	  fram	  en	  stol	  och	  sätter	  sig	  ner).	  	  
(ur	  transkription	  Christian)	  
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Här	  använder	  Christian	  en	  berättelse	  som	  illustrerar	  hur	  illa	  det	  kan	  vara	  att	  spela	  fel,	  
fast	  med	  syftet	  att	  berätta	  att	  det	  inte	  är	  farligt	  att	  spela	  fel.	  Han	  använder	  mycket	  gestik	  
och	  mimik	  för	  att	  förstärka	  berättelsen.	  Eleverna	  förstår	  att	  det	  hela	  är	  ett	  skämt	  och	  de	  
skrattar	  åt	  historien.	  	  
	  
Lite	  senare	  vill	  Christian	  fortfarande	  att	  eleverna	  ska	  vända	  sig	  mot	  varandra	  när	  de	  
spelar	  och	  han	  säger:	  	  
	  

L	  nämen	  du,	  vet	  ni	  vad?	  Titta	  på	  varann,	  titta	  på	  varann	  ska	  ni	  se.	  	  
E1	  mmm	  
(E1	  och	  E2	  börjar	  klia	  sig	  i	  ansiktet)	  	  
L	  och	  så…	  ehh…	  TITTA	  PÅ	  VARANN!	  (Christian	  spelar	  arg)	  
E2	  ja	  men	  det	  kliar	  (eleverna	  skrattar	  hela	  tiden)	  	  
L	  och	  så	  börjar,	  du	  börjar	  och	  du	  följer	  efter	  (Christian	  pekar	  på	  respektive	  elev).	  Det	  
vill	  säga	  ni	  måste	  ha	  stråken	  på	  strängen	  så	  ni	  är	  beredda,	  och	  rätt	  finger	  i.	  Sen	  börjar	  
hon	  och	  då	  är	  det	  din	  uppgift	  att	  vara	  vaken	  så	  att	  du	  hänger	  med	  (Pekar	  på	  elev	  2).	  	  
(ur	  transkription	  Christian)	  

	  
Här	  ser	  vi	  ett	  annat	  exempel	  på	  hur	  Christian	  använder	  humor	  i	  sin	  undervisning	  och	  
även	  här	  använder	  han	  mycket	  gestik	  och	  mimik	  för	  att	  förstärka	  det	  han	  uttrycker	  
verbalt.	  Genom	  att	  använda	  oväntade	  komiska	  uttryck	  får	  Christian	  eleverna	  att	  reagera	  
och	  börja	  skratta.	  	  

4.5.3	  Sonjas	  användning	  av	  ett	  humoristiskt	  kommunikationssätt	  
Under	  lektionen	  skrattar	  Sonja	  ofta	  tillsammans	  med	  sin	  elev.	  Hon	  använder	  humor	  som	  
ett	  verktyg	  i	  sin	  undervisning,	  och	  det	  verkar	  vara	  för	  att	  skapa	  god	  stämning.	  Sonja	  
tycks	  vara	  mån	  om	  att	  eleven	  ska	  få	  uppleva	  en	  bra	  atmosfär	  på	  lektionen	  och	  hennes	  
framtoning	  är	  positiv.	  	  
	  
Under	  den	  observerade	  lektionen	  har	  Sonja	  och	  hennes	  elev	  för	  vana	  att	  inta	  
”konsertposition”	  efter	  att	  de	  spelat	  en	  låt.	  Samtidigt	  som	  de	  bockar	  säger	  Sonja:	  ”Hejja	  
bra!	  Vi	  får	  nog	  applåder	  nu	  när	  vi	  har	  en	  som	  filmar”,	  varpå	  observatören	  applåderar.	  
Detta	  uttryck	  leder	  till	  skratt	  och	  verkar	  bidra	  till	  en	  god	  undervisningsatmosfär.	  	  
	  
Vid	  ett	  senare	  tillfälle	  har	  Sonjas	  elev	  precis	  läst	  igenom	  en	  notbild	  och	  Sonja	  berömmer	  
eleven	  för	  elevens	  prestation.	  Sonja	  säger:	  
	  

L	  bra!	  (L	  klappar	  E:s	  ben	  för	  att	  hon	  står	  snett,	  E	  och	  L	  skrattar)	  
L	  fast	  den	  där	  (klappar	  återigen	  på	  E:s	  ben)	  
E	  jaa	  	  
L	  det	  blir	  lite	  vingligt	  när	  man	  står	  så	  
E	  mmm.	  	  
(ur	  transkription	  Sonja)	  

	  
Här	  anmärker	  Sonja	  på	  ett	  humoristiskt	  sätt	  på	  hur	  eleven	  står,	  vilket	  leder	  till	  att	  eleven	  
ändrar	  sin	  ben-‐position	  och	  skrattar.	  Genom	  att	  använda	  en	  lugn	  och	  humoristisk	  
framtoning	  vid	  anmärkandet	  av	  elevens	  hållning	  tycks	  risken	  för	  att	  eleven	  ska	  känna	  
sig	  utsatt	  minska,	  vilket	  i	  sin	  tur	  verkar	  få	  eleven	  att	  känna	  sig	  tryggare	  i	  
undervisningssituationen.	  	  
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4.6	  Sammanfattning	  
Sammanfattningsvis	  kan	  sägas	  att	  Maria	  till	  stor	  del	  använder	  sig	  av	  ett	  instruerande	  
kommunikationssätt	  där	  hon	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  talar	  om	  för	  eleven	  hur	  hon	  ska	  spela.	  
Maria	  ställer	  också	  många	  frågor	  som	  antingen	  ger	  henne	  en	  tydligare	  bild	  av	  hur	  eleven	  
tänker	  eller	  frågor	  som	  får	  eleven	  att	  tänka	  i	  andra	  banor	  och	  på	  så	  sätt	  upptäcka	  nya	  
saker.	  Dessa	  två	  kommunikationssätt	  är	  mest	  dominerande	  i	  hennes	  undervisning,	  men	  
Maria	  använder	  sig	  också	  av	  ett	  metaforiskt	  och	  humoristiskt	  kommunikationssätt	  som	  
inslag	  i	  undervisningen.	  Det	  förevisande	  kommunikationssättet	  använder	  Maria	  till	  
största	  delen	  i	  kombination	  med	  andra	  kommunikationssätt,	  ofta	  som	  förstärkning	  av	  
det	  hon	  säger.	  	  
	  
Christian	  använder	  sig	  mestadels	  av	  ett	  instruerande	  och	  humoristiskt	  
kommunikationssätt.	  Han	  är	  tydlig	  när	  han	  talar	  om	  för	  sina	  elever	  vad	  de	  ska	  göra	  och	  
hur	  de	  ska	  göra	  det	  och	  han	  tittar	  ofta	  på	  eleven	  när	  han	  pratar	  med	  den.	  Det	  uppstår	  
också	  många	  komiska	  situationer	  under	  Christians	  lektion,	  dels	  i	  form	  av	  metaforiska	  
uttryck	  men	  också	  i	  allmänt	  tal,	  och	  han	  använder	  humorn	  som	  ett	  verktyg	  i	  
undervisningen.	  Christian	  använder	  sig	  inte	  så	  ofta	  av	  ett	  frågeställande	  
kommunikationssätt	  men	  när	  han	  använder	  det	  verkar	  det	  vara	  för	  att	  få	  reda	  på	  vad	  
eleven	  tycker	  och	  tänker	  kring	  olika	  saker	  och	  för	  att	  få	  eleven	  att	  bli	  mer	  delaktig	  i	  
lektionen.	  Christian	  använder	  sig	  ofta	  av	  gestik,	  mimik	  och	  andra	  kroppsliga	  rörelser	  för	  
att	  förstärka	  det	  han	  vill	  uttrycka	  och	  detta	  gör	  han	  än	  mer	  när	  han	  använder	  det	  
förevisande	  kommunikationssättet,	  vilket	  oftast	  sker	  när	  han	  spelar	  tillsammans	  med	  
sin	  elev.	  	  
	  
De	  vanligast	  förekommande	  kommunikationssätten	  på	  Sonjas	  lektion	  är	  instruerande	  
och	  förevisande	  kommunikationssätt.	  Sonjas	  instruktioner	  är	  korta	  och	  tydliga,	  vilket	  
gör	  det	  enkelt	  för	  eleven	  att	  förstå.	  Eleven	  är	  också	  van	  vid	  att	  kommunicera	  genom	  
förevisande	  kommunikation	  och	  Sonja	  och	  eleven	  har	  ett	  fint	  samspel	  med	  varandra	  
samtidigt	  som	  de	  spelar.	  Sonja	  använder	  också	  ofta	  ett	  frågeställande	  
kommunikationssätt,	  antingen	  för	  att	  få	  reda	  på	  hur	  eleven	  upplever	  någonting	  eller	  för	  
att	  få	  eleven	  att	  tänka	  till	  lite	  extra	  kring	  ett	  visst	  moment	  i	  undervisningen.	  Frågorna	  
hon	  ställer	  är	  vanligtvis	  korta	  och	  hon	  får	  oftast	  ett	  snabbt	  svar	  från	  eleven.	  	  
Sonja	  brukar	  också	  ha	  små	  korta	  inslag	  av	  humor,	  antingen	  genom	  humoristiska	  
metaforer,	  eller	  genom	  andra	  kommentarer	  som	  bidrar	  till	  en	  positiv	  atmosfär	  under	  
lektionen.	  	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatdiskussionen,	  egna	  reflektioner,	  arbetets	  betydelse	  
och	  fortsatt	  forskning	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  resultatet	  i	  förhållande	  till	  den	  forskning,	  de	  teoretiska	  
utgångspunkter	  och	  annan	  relevant	  litteratur	  som	  presenterades	  i	  bakgrundskapitlet.	  
Diskussionen	  är	  uppdelad	  i	  två	  avsnitt,	  där	  jag	  i	  det	  första	  avsnittet	  diskuterar	  lärarnas	  
varierande	  design	  av	  undervisningen	  och	  i	  det	  andra	  tar	  upp	  vilka	  varierande	  
förutsättningar	  lärarnas	  design	  får	  för	  elevernas	  lärande.	  	  

5.1.1	  Lärarnas	  varierande	  design	  av	  undervisningen	  
I	  Sandberg	  Jurströms	  (2009)	  avhandling	  beskrivs	  att	  kommunikationssätten	  (här	  
kallade	  handlingsrepertoarer)	  fungerar	  som	  representationer	  av	  körledarnas	  synligt	  och	  
hörbart	  uttryckta	  musikaliska	  idéer,	  intentioner,	  känslor	  eller	  för	  den	  karaktäristiska	  stil	  
som	  musiken	  tillhör.	  Handlingsrepertoarerna	  är	  också	  representationer	  för	  hur	  
körledarna	  ska	  få	  körsångarna	  att	  med	  sin	  röst	  utföra	  dessa	  gestaltningar.	  Detta	  skulle	  
kunna	  översättas	  till	  att	  informanterna	  i	  min	  studie	  har	  ett	  brett	  spektra	  av	  olika	  typer	  
av	  kommunikationssätt	  med	  vilka	  de	  kan	  förmedla	  information	  på	  ett	  gynnsamt	  och	  
kreativt	  sätt.	  Informanterna	  kan	  också	  med	  hjälp	  av	  dessa	  kommunikationssätt	  
engagera	  eleverna	  och	  få	  eleverna	  att	  själva	  uttrycka	  sig	  med	  hjälp	  av	  egna	  formade	  
kommunikationssätt.	  	  
	  
I	  lärarnas	  varierande	  kommunikationssätt	  använder	  de	  sig	  till	  största	  delen	  av	  en	  
kombination	  av	  olika	  semiotiska	  resurser,	  såsom	  att	  klappa	  rytmfigurer,	  sjunga	  fraser,	  
skriva	  rytmer	  på	  en	  white	  board,	  titta	  i	  notbilder,	  skapa	  olika	  illustrationer	  med	  hjälp	  av	  
gestik	  och	  agera	  ljudande	  exempel	  med	  mera,	  vilket	  visar	  att	  kommunikationen	  är	  
multimodal.	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  menar	  att	  multimodaliteten	  utgår	  ifrån	  de	  
semiotiska	  resurser	  som	  finns	  till	  hands	  för	  att	  tolka	  världen	  och	  skapa	  mening.	  Dessa	  
föremål,	  gester,	  ord	  och	  symboler	  har	  i	  sig	  ingen	  mening	  utan	  de	  får	  sin	  betydelse	  i	  de	  
sociala	  sammanhang	  där	  de	  har	  skapats	  och	  där	  de	  används.	  I	  studien	  har	  synliggjorts	  
att	  dessa	  teckensystem	  och	  medier	  verkar	  användas	  för	  att	  ge	  information	  i	  
undervisningen	  och	  genom	  att	  kombinera	  olika	  teckensystem	  och	  medier	  skapas	  en	  
multimodal	  design	  som	  ger	  stor	  bredd	  och	  variation	  i	  undervisningen.	  Hur	  olika	  
semiotiska	  resurser	  får	  sin	  betydelse	  i	  de	  sociala	  sammanhang	  där	  de	  har	  skapats	  och	  
används	  kan	  illustreras	  med	  ett	  exempel	  ur	  studien	  där	  en	  lärare	  klappar	  en	  rytm	  
tillsammans	  med	  sin	  elev	  samtidigt	  som	  både	  lärare	  och	  elev	  säger	  ett	  ord,	  vars	  
stavelser	  stämmer	  överens	  med	  rytmen.	  Denna	  rytm	  och	  detta	  ord	  har	  i	  sig	  ingen	  
betydelse	  utan	  de	  fyller	  en	  funktion	  i	  sammanhanget	  de	  används	  i	  genom	  att	  de	  är	  en	  del	  
av	  ett	  musikstycke.	  	  
	  
I	  resultatet	  har	  det	  framkommit	  att	  de	  olika	  lärarna	  designar	  sin	  undervisning	  på	  olika	  
sätt.	  En	  av	  lärarna	  baserar	  sin	  undervisning	  på	  notläsning	  med	  grund	  i	  västerländsk	  
konstmusik,	  en	  annan	  baserar	  sin	  undervisning	  på	  gehörsundervisning	  med	  
folkmusiktraditionen	  som	  grundmaterial	  och	  en	  tredje	  lärare	  designar	  sin	  undervisning	  
utifrån	  västerländsk	  konstmusik	  med	  Suzukimetoden	  som	  grund.	  Variationerna	  skulle	  
kunna	  bero	  på	  att	  lärarna	  har	  olika	  sociala	  och	  kulturella	  erfarenheter.	  Både	  
genretillhörighet	  och	  olika	  skolor/metoder	  påverkar	  lärarnas	  lektionsinnehåll	  och	  
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ageranden,	  enligt	  Rostvall	  och	  West	  (2001).	  I	  en	  undersökning	  av	  Rostvall	  och	  West	  
framkommer	  att	  det	  inom	  västerländsk	  konstmusik	  är	  mycket	  vanligt	  att	  lärare	  baserar	  
sin	  undervisning	  på	  notläsning	  och	  att	  det	  är	  avkodningen	  av	  notbilden	  som	  är	  
huvuduppgiften	  under	  ett	  lektionstillfälle,	  medan	  det	  i	  andra	  genrer	  såsom	  jazz,	  
folkmusik,	  rock	  och	  pop	  är	  vanligast	  att	  lärare	  baserar	  sin	  undervisning	  på	  
gehörsuppgifter.	  Här	  anses	  även	  det	  personliga	  uttrycket	  vara	  av	  största	  vikt.	  
Rostvall	  och	  West	  menar	  att	  den	  gehörsrelaterade	  undervisningsmetoden	  är	  
dominerande	  inom	  dessa	  musikaliska	  traditioner	  (jazz,	  folkmusik,	  rock	  och	  pop	  med	  
flera)	  och	  detta	  överensstämmer	  med	  resultatet	  i	  min	  studie,	  där	  den	  lärare	  som	  baserar	  
sin	  undervisning	  på	  folkmusiktraditionen,	  i	  stor	  utsträckning	  använder	  sig	  av	  
gehörsbaserad	  undervisning.	  Dock	  har	  det	  visat	  sig	  att	  alla	  informanter,	  oavsett	  
genretillhörighet,	  ofta	  använder	  sig	  av	  lyssnandet	  i	  sin	  undervisning	  och	  att	  de	  ger	  
klingande	  exempel	  på	  hur	  musiken	  kan	  låta.	  Detta	  överensstämmer	  dock	  inte	  med	  
resultatet	  i	  den	  studie	  som	  Rostvall	  och	  West	  (2001)	  har	  genomfört.	  Där	  framkom	  det	  
att	  det,	  i	  musikundervisning	  som	  baseras	  på	  västerländsk	  konstmusik,	  förekommer	  
klingande	  förebilder	  i	  mycket	  liten	  utsträckning,	  och	  att	  detta	  tyder	  på	  att	  lyssnandet	  
inte	  ses	  som	  ett	  verktyg	  i	  undervisningen	  utan	  notbilden	  får	  representera	  hela	  musiken.	  
Rostvall	  och	  West	  skriver	  också	  att	  den	  traditionella	  synen	  på	  ett	  musikverk	  som	  en	  
avslutad	  enhet,	  vilken	  kan	  representeras	  i	  en	  notbild	  som	  inte	  får	  förändras,	  resulterar	  i	  
att	  lärare	  lägger	  mycket	  stor	  vikt	  vid	  avkodningen	  av	  notbilden.	  Notläsningen	  blir	  
således	  ett	  hinder	  som	  måste	  passeras	  innan	  elever	  får	  ägna	  sig	  åt	  egna	  tolkningar	  och	  
expressivt	  musicerande.	  	  
	  
I	  resultatet	  visas	  också	  att	  det	  finns	  lärare	  som	  har	  tydliga	  inslag	  av	  Suzukimetoden	  i	  sin	  
design	  av	  undervisningen.	  Detta	  kännetecknas	  av	  att,	  trots	  att	  den	  huvudsakliga	  genren	  
är	  västerländsk	  konstmusik	  och	  undervisningen	  då	  enligt	  resultatet	  i	  Rostvall	  och	  Wests	  
(2001)	  undersökning	  rimligen	  skulle	  baseras	  på	  notläsning,	  är	  en	  stor	  del	  av	  
undervisningen	  gehörsbaserad	  och	  läraren	  och	  eleven	  spelar	  mestadels	  utantill.	  Det	  
händer	  till	  och	  med	  att	  en	  ny	  låt	  lärs	  ut	  till	  eleven,	  helt	  och	  hållet	  på	  gehör.	  Detta	  kan	  
tyda	  på	  att	  normen	  och	  traditionen	  inom	  traditionell	  instrumentalundervisning	  som	  
baseras	  på	  västerländsk	  konstmusik	  kan	  se	  olika	  ut.	  Exempelvis	  baseras	  Suzukimetoden	  
på	  västerländsk	  konstmusik	  och	  metodens	  grundkoncept	  handlar	  bland	  annat	  om	  att	  
eleven	  ska	  memorera	  musiken	  utantill	  och	  upprepa	  samma	  sak	  så	  många	  gånger	  att	  det	  
blir	  en	  naturlig	  del	  av	  elevens	  ”repertoar”	  (Suzuki,	  1969).	  	  
	  
I	  resultatet	  framkommer	  även	  att	  det	  finns	  lärare	  som	  använder	  sig	  av	  en	  mer	  
traditionell	  fiolundervisning,	  vilken	  också	  grundar	  sig	  i	  västerländsk	  konstmusik.	  Även	  
här	  används	  till	  stor	  del	  klingande	  exempel,	  men	  undervisningen	  baseras	  dock	  till	  större	  
del	  på	  en	  notbild.	  I	  och	  med	  detta	  tillvägagångssätt	  tycks	  läraren	  tillsammans	  med	  sin	  
elev	  hela	  tiden	  arbeta	  i	  relation	  till	  notstället,	  men	  verkar	  också	  frångå	  själva	  
notläsningen	  för	  att	  förtydliga	  eller	  djupare	  förklara	  ett	  moment	  eller	  en	  händelse	  i	  
undervisningen.	  Det	  framgår	  också	  att	  läraren	  tycks	  lägga	  fokus	  på	  att	  vara	  tydlig	  och	  
noggrann	  i	  sina	  förklararingar	  till	  eleven	  och	  denne	  strävar	  efter	  att	  ha	  en	  tydlig	  design	  
av	  undervisningen.	  Jensen	  (2012)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  föra	  en	  tydlig	  
kommunikation	  ansikte	  mot	  ansikte.	  Om	  läraren	  sluddrar	  eller	  på	  något	  annat	  sätt	  är	  
otydlig	  måste	  eleven	  lägga	  stor	  tankeverksamhet	  på	  att	  tolka	  vad	  den	  hör	  och	  kan	  inte	  
koncentrera	  sig	  på	  innebörden	  i	  det	  som	  sägs.	  För	  att	  vara	  en	  tydlig	  lärare	  krävs	  också	  
att	  läraren	  håller	  sig	  till	  ämnet	  och	  har	  en	  röd	  tråd,	  är	  bra	  på	  att	  förklara	  svåra	  begrepp	  
på	  ett	  enkelt	  sätt	  och	  kan	  använda	  klargörande	  exempel	  menar	  Jensen.	  	  
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Enligt	  Rostvall	  och	  Selander	  (2008)	  har	  all	  sorts	  kommunikation	  en	  form	  och	  ett	  
innehåll	  och	  sättet	  kunskap	  presenteras	  på	  har	  betydelse	  för	  innehållet.	  Det	  går	  därför	  
inte	  att	  särskilja	  form	  och	  innehåll,	  vilket	  betyder	  att	  valet	  av	  teckensystem	  och	  medier	  
får	  konsekvenser	  för	  vilket	  kunskapsinnehåll	  som	  kan	  representeras.	  Informanterna	  i	  
min	  studie	  använder	  sig	  av	  olika	  kommunikationssätt	  för	  att	  presentera	  innehållet	  i	  sin	  
undervisning,	  vilket	  också	  påverkar	  resultatet	  av	  undervisningen.	  Genom	  att	  till	  exempel	  
använda	  sig	  av	  en,	  för	  eleven	  välkänd	  metafor,	  för	  att	  beskriva	  en	  händelse	  eller	  ett	  
moment	  kopplar	  informanterna	  ihop	  händelsen	  eller	  momentet	  (innehållet)	  med	  
metaforen	  (formen).	  Detta	  skulle	  kunna	  medföra	  att	  eleven	  automatiskt	  förstår	  
innehållet	  bättre	  om	  det	  presenteras	  i	  en	  välkänd	  form.	  

5.1.2	  Varierande	  förutsättningar	  för	  elevernas	  lärande	  
Enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  är	  förståelsen	  av	  representationer	  väsentliga	  för	  
pedagoger	  som	  ska	  designa	  lärandesituationer.	  Pedagogen	  bör	  känna	  till	  hur	  
representationssystem	  fungerar	  både	  på	  ett	  intellektuellt	  plan	  och	  på	  ett	  kulturellt	  plan	  
eftersom	  de	  visar	  på	  viktiga	  aspekter	  av	  lärande.	  	  
	  
Resultatet	  visar	  att	  de	  studerade	  lärarna	  använder	  sig	  av	  olika	  typer	  av	  
representationssystem.	  Att	  använda	  sig	  av	  humor	  i	  designen	  av	  undervisningen	  visade	  
sig	  vara	  ett	  sätt	  att	  göra	  informationen	  mer	  tillgänglig	  för	  eleven	  och	  på	  så	  sätt	  
underlätta	  elevens	  transformativa	  process.	  Selander	  och	  Kress	  (2010)	  skriver	  att	  valet	  
av	  teckensystem	  sker	  dels	  utifrån	  personligt	  intresse	  i	  förhållande	  till	  socialt	  iscensatta	  
situationer,	  dels	  utifrån	  de	  resurser	  som	  redan	  finns	  tillgängliga	  och	  laddade	  med	  
innebörder,	  associationer	  och	  symboliska	  markörer.	  Detta	  kan	  illustreras	  med	  ett	  
exempel	  ur	  föreliggande	  studie	  där	  en	  lärare	  visar	  med	  kroppsspråk	  när	  läraren	  och	  
eleven	  ska	  börja	  spela	  en	  låt.	  Denna	  typiska	  rörelse	  som	  läraren	  skapar	  är	  ett	  
teckensystem	  som	  ofta	  används	  inom	  fiolundervisning	  och	  tycks	  därför	  vara	  välkänt	  för	  
eleven.	  Eleven	  verkar	  veta	  vad	  rörelsen	  innebär,	  kan	  associera	  till	  den	  och	  agerar	  sedan	  
utifrån	  sina	  associationer.	  	  
	  
I	  resultatet	  framkommer	  också	  att	  det	  finns	  lärare	  som	  designar	  sin	  undervisning	  genom	  
att	  med	  hjälp	  av	  olika	  semiotiska	  resurser	  till	  synes	  försöka	  framstå	  som	  så	  tydlig	  som	  
möjligt.	  Jensen	  (2012)	  menar	  att	  det	  ofta	  förekommer	  osäkerhet	  i	  en	  
undervisningssituation	  och	  att	  både	  lärare	  och	  elever	  kan	  vara	  osäkra	  på	  vad	  de	  andra	  
menar	  med	  sina	  frågor	  och	  kommentarer.	  Jensen	  menar	  att	  det	  bästa	  sättet	  att	  eliminera	  
osäkerhet	  är	  genom	  att	  ställa	  frågor,	  samt	  att	  lärare	  lägger	  fokus	  på	  att	  vara	  tydliga	  i	  sin	  
undervisning.	  I	  föreliggande	  studie	  har	  framkommit	  att	  genom	  att	  fokusera	  på	  tydlighet	  i	  
designen	  av	  undervisningen	  kan	  lärare	  hjälpa	  elever	  att	  förstå	  informationen	  i	  
undervisningen	  och	  det	  kan	  på	  så	  sätt	  bli	  lättare	  för	  elever	  att	  genomföra	  sin	  
transformativa	  process.	  	  
	  
Resultatet	  visar	  också	  på	  att	  det	  finns	  lärare	  som	  lägger	  stort	  fokus	  på	  en	  lugn	  
undervisningsatmosfär	  i	  sin	  design	  av	  undervisningen.	  Detta	  kan	  göra	  att	  eleven	  får	  tid	  
till	  att	  tänka	  efter	  samtidigt	  som	  undervisningen	  pågår,	  vilket	  i	  sig	  kan	  bidra	  till	  att	  
eleven	  minns	  mer	  av	  undervisningens	  innehåll	  när	  undervisningstillfället	  är	  slut.	  Detta	  
skulle	  på	  ett	  positivt	  sätt	  kunna	  påverka	  elevens	  transformativa	  process	  eftersom	  eleven	  
har	  mer	  lagrad	  information	  att	  använda	  sig	  av	  i	  skapandet	  av	  sin	  egen	  representation.	  
Rostvall	  och	  West	  (2001)	  skriver	  i	  sin	  undersökning	  att	  under	  ett	  
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instrumentalundervisningstillfälle	  sker	  mycket	  avancerade	  tillfälliga	  processer	  i	  elevens	  
hjärna	  som	  hjärnan	  måste	  hantera.	  För	  att	  kunna	  spela	  ett	  instrument	  på	  ett	  obehindrat	  
och	  rytmiskt	  sätt	  krävs	  att	  många	  olika	  rörelsemönster,	  eller	  så	  kallade	  scheman,	  har	  
blivit	  automatiserade.	  Rostvall	  och	  West	  skriver	  också	  att	  arbetssätt	  som	  helt	  fokuserar	  
elevernas	  koncentration	  till	  notbilden	  fördröjer	  och	  försvårar	  möjligheterna	  att	  skapa	  
andra	  scheman	  eftersom	  uppmärksamheten	  splittras.	  Förutom	  detta	  så	  försvåras	  också	  
schemabildningen	  om	  eleven	  inte	  får	  upprepa	  samma	  fras	  flera	  gånger	  i	  rad.	  Enligt	  
Rostvall	  och	  West	  visar	  även	  tidigare	  forskning	  på	  att	  människans	  förmåga	  att	  simultant	  
uppmärksamma	  flera	  olika	  saker	  är	  begränsad.	  
	  
Rostvall	  och	  Selander	  (2008)	  skriver	  att	  tecken	  på	  att	  elever	  lär	  sig	  kan	  visa	  sig	  i	  hur	  de	  
själva	  använder	  sig	  av	  teckensystem	  och	  medier	  för	  att	  skapa	  nya	  representationer	  
under	  lärandeprocessen	  eller	  i	  elevens	  slutprodukt	  och	  presentation	  av	  kunskapen.	  I	  
resultatdelen	  av	  föreliggande	  studie	  framkommer	  att	  läraren	  försöker	  hjälpa	  sin	  elev	  att	  
spela	  en	  viss	  rytm	  på	  rätt	  sätt.	  Läraren	  guidar	  eleven,	  med	  hjälp	  av	  verbala	  instruktioner	  
genom	  lärandeprocessen	  och	  eleven	  visar	  tecken	  på	  lärande	  genom	  att	  spela	  på	  det	  sätt	  
som	  läraren	  instruerar.	  I	  detta	  händelseförlopp	  visar	  eleven	  tecken	  på	  lärande	  genom	  
att	  spela	  på	  sitt	  instrument	  och	  på	  så	  sätt	  representera	  kunskapen	  med	  hjälp	  av	  ett	  nytt	  
teckensystem.	  	  
	  
Kempe	  och	  West	  (2010)	  skriver	  att	  elevens	  transformationsprocess	  blir	  olika	  beroende	  
på	  vilka	  resurser	  läraren	  använder	  sig	  av.	  Vidare	  menar	  de	  att	  hela	  lärandesituationen	  
kan	  ses	  som	  en	  semiotisk	  sammanställning	  som	  erbjuder	  vissa	  möjligheter	  till	  
meningsskapande	  men	  inte	  andra.	  Varje	  val	  läraren	  gör	  kan	  beskrivas	  som	  en	  design	  av	  
denna	  sammanställning,	  som	  medför	  en	  särskild	  form	  av	  mening	  och	  som	  ställer	  vissa	  
krav	  på	  elevens	  förmåga	  att	  tolka	  och	  transformera	  lärarens	  tecken	  till	  mening.	  Enligt	  
Kempe	  och	  West	  ger	  det	  helt	  andra	  möjligheter	  till	  meningsskapande	  om	  läraren	  visar	  
för	  eleven	  hur	  ett	  stycke	  musik	  ska	  spelas	  jämfört	  med	  om	  läraren	  pekar	  i	  en	  notbild	  och	  
ger	  muntliga	  instruktioner	  till	  eleven.	  Detta	  kan	  illustreras	  med	  ett	  exempel	  ur	  studien,	  
där	  läraren	  lär	  ut	  en	  ny	  låt	  till	  eleven	  och	  i	  stället	  för	  att	  ge	  eleven	  ett	  notblad,	  vilket	  är	  
en	  vanligt	  förekommande	  metod	  vid	  utlärning	  av	  nya	  låtar,	  väljer	  läraren	  att	  visa	  hur	  
låten	  går,	  fras	  för	  fras.	  Eleven	  får	  härma	  läraren	  och	  lär	  sig	  snabbt	  att	  spela	  den	  nya	  
låten.	  	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
Varje	  dag	  möts	  vi	  av	  olika	  situationer	  där	  kommunikationen	  har	  en	  central	  funktion.	  Det	  
har	  varit	  mycket	  intressant	  att	  skriva	  detta	  arbete	  som	  baseras	  på	  kommunikation	  och	  
att	  få	  analysera	  olika	  typer	  av	  kommunikation	  har	  varit	  mycket	  stimulerande.	  Mitt	  
intresse	  för	  den	  mänskliga	  kommunikationen	  har	  genom	  det	  här	  arbetet	  fördjupats	  och	  
jag	  kommer	  nog	  även	  i	  framtiden	  se	  till	  att	  jag	  fördjupar	  mig	  i	  nya	  studier	  om	  
kommunikation.	  	  	  
	  
Genom	  arbetets	  gång	  har	  jag	  blivit	  uppmärksammad	  på	  och	  fått	  fördjupade	  kunskaper	  i	  
hur	  undervisningslektioner	  kan	  designas	  på	  olika	  sätt.	  Jag	  har	  fått	  studera	  tre	  stycken	  
lärare	  med	  väldigt	  skilda	  undervisningsdesigner	  där	  lektionsinnehållet	  har	  sett	  mycket	  
olika	  ut,	  och	  jag	  har	  hittat	  verktyg	  hos	  var	  och	  en	  av	  dessa	  lärare	  som	  jag	  kommer	  att	  ta	  
med	  mig	  i	  min	  egen	  undervisning.	  	  
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Jag	  har	  också	  blivit	  uppmärksammad	  på	  att	  jag	  som	  lärare	  kan	  få	  olika	  resultat	  i	  min	  
undervisning	  beroende	  på	  i	  vilken	  form	  jag	  väljer	  att	  förmedla	  informationen,	  en	  
kunskap	  som	  jag	  kommer	  att	  undersöka	  och	  vidareutveckla	  i	  min	  lärarroll.	  	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  	  
Jag	  hoppas	  att	  detta	  arbete	  kan	  bidra	  till	  en	  ökad	  förståelse	  för	  vikten	  av	  en	  bra	  
kommunikation	  i	  undervisningen.	  Jag	  hoppas	  också	  att	  andra	  lärare	  som	  kommer	  att	  
läsa	  denna	  studie	  kan	  bli	  inspirerade	  av	  studien	  och	  ta	  till	  sig	  den	  här	  informationen,	  och	  
att	  studien	  på	  så	  sätt	  kan	  bidra	  till	  att	  andra	  lärare	  kan	  utveckla	  sin	  egen	  
undervisningsdesign.	  	  

5.4	  Fortsatt	  forskning	  
Jag	  anser	  att	  studiens	  ämne	  är	  mycket	  intressant	  och	  har	  stor	  potential	  för	  vidare	  
forskning,	  där	  resultatet	  av	  en	  större	  studie	  om	  olika	  typer	  av	  kommunikationsspråk	  och	  
dess	  påverkan	  på	  undervisningsresultatet	  skulle	  kunna	  vara	  mycket	  givande	  för	  alla	  
sorters	  pedagoger,	  eftersom	  alla	  pedagoger	  använder	  sig	  av	  olika	  typer	  av	  
kommunikation.	  	  
	  
Det	  vore	  också	  intressant	  att	  göra	  en	  studie	  om	  hur	  kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  
elev	  fungerar	  i	  en	  undervisningssituation	  där	  också	  lärarens	  och	  elevens	  upplevelse	  av	  
kommunikationen	  studeras.	  Detta	  skulle	  kunna	  genomföras	  genom	  att	  ett	  
lektionstillfälle	  med	  en	  lärare	  och	  en	  elev	  video-‐observeras	  och	  att	  läraren	  och	  eleven	  
efter	  lektionstillfället	  intervjuas	  om	  deras	  upplevelse	  av	  kommunikationen.	  Detta	  skulle	  
kunna	  ge	  en	  djupare	  bild	  av	  hur	  intentionen	  med	  undervisningen	  stämmer	  överens	  med	  
det	  faktiska	  resultatet,	  och	  på	  så	  sätt	  bidra	  till	  en	  fördjupad	  analys	  av	  hur	  
kommunikationen	  verkligen	  fungerar.	  	  
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Bilaga	  
	  
Information	  om	  forskningsstudie!	  
	  
Hur	  fungerar	  kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  elev	  i	  
instrumentalundervisning	  på	  musik-‐	  eller	  kulturskola?	  
	  
Jag	  heter	  Ellinore	  Andersson	  och	  går	  sista	  året	  på	  musiklärarprogrammet	  vid	  
musikhögskolan	  Ingesund.	  Eftersom	  olika	  typer	  av	  kommunikation	  är	  ett	  ämne	  som	  
länge	  intresserat	  mig	  har	  jag	  valt	  att	  mitt	  examensarbete	  ska	  handla	  om	  hur	  
kommunikationen	  fungerar	  mellan	  elever	  och	  lärare	  i	  enskild	  undervisning	  på	  en	  musik-‐	  
eller	  kulturskola.	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  studera	  hur	  lärare	  och	  elever	  på	  musik-‐	  eller	  kulturskola	  
kommunicerar	  med	  varandra	  i	  enskild	  undervisning	  med	  fiol	  som	  instrument.	  	  
	  
Jag	  vill	  studera	  hur	  lärare	  uttrycker	  sig	  och	  hur	  de	  använder	  sitt	  kroppsspråk	  och	  
röstläge	  och	  hur	  detta	  påverkar	  eleverna.	  Jag	  vill	  också	  få	  svar	  på	  frågor	  som	  ”Hur	  
uppfattar	  elever	  olika	  instruktioner?”	  och	  ”Vi	  tror	  att	  vi	  som	  lärare	  är	  tydliga	  när	  vi	  
förklarar	  något	  men	  vad	  är	  det	  egentligen	  eleven	  hör?”.	  	  
	  
För	  att	  studera	  detta	  kommer	  jag	  att	  använda	  mig	  av	  metoden	  videoobservation.	  En	  till	  
två	  kameror	  kommer	  att	  placeras	  på	  lämplig	  position	  så	  att	  hela	  undervisningsskeendet	  
är	  väl	  synligt.	  Hela	  lektionen	  med	  för	  och	  eftersnack	  kommer	  att	  filmas	  samtidigt	  som	  
jag	  diskret	  placerad	  kommer	  att	  sitta	  och	  anteckna	  händelseförloppet.	  Detta	  för	  att	  
underlätta	  den	  analys	  som	  jag	  sedan	  kommer	  att	  genomföra.	  	  
	  
Din	   medverkan	   innebär	   att	   du	   kommer	   att	   hamna	   på	   film	   som	   sedan	   kommer	   att	  
analyseras.	  Videofilmerna	  kommer	  endast	  att	  användas	  för	  det	  aktuella	  examensarbetet	  
och	  de	  kommer	  att	  förvaras	  så	  att	  ingen	  obehörig	  kan	  komma	  åt	  dem.	  	  
	  
Du	   som	   deltar	   i	   observationen	   kommer	   att	   garanteras	   anonymitet.	   Deltagandet	   är	  
frivilligt	  och	  du	  kan	  om	  så	  önskas	  avbryta	  ditt	  deltagande	  i	  studien	  när	  du	  vill.	  	  
Jag	  vill	  att	  du	  som	  informant	  ger	  ditt	  samtycke	  till	  att	  bli	  videoinspelad,	  ger	  tillåtelse	  till	  i	  
vilka	   sammanhang	   som	  videofilmen	   får	  visas	   samt	   tar	   ställning	   till	   om	  uttalanden	  och	  
beskrivna	  handlingar	  i	  videofilmen	  bör	  vara	  anonyma	  eller	  ej.	  	  
	  
	  
Ellinore	  Andersson	  
Musikstuderande	  
Musikhögskolan	  Ingesund	  
Karlstads	  universitet	  
671	  91	  Arvika	  
Mobil:	  xxx-‐xxxxxxx	  
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Samtycke	  till	  medverkan	  i	  forskningsstudie	  
	  
Reflektera	  över	  följande	  påståenden,	  kryssa	  i	  de	  alternativ	  du	  tycker	  passar	  dig	  och	  
lämna	  sedan	  enkäten	  till	  Ellinore	  Andersson.	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  bli	  videoinspelad	  under	  några	  av	  mina	  lektioner	  
	  
☐	  	  	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  den	  information	  jag	  har	  fått	  om	  studien	  är	  tillräcklig.	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
Jag	  tillåter	  att	  utvalda	  delar	  av	  videoinspelningarna	  får	  visas	  i	  följande	  
sammanhang	  (välj	  en	  till	  flera	  svar):	  
	  
☐	  	  Endast	  för	  forskaren	  själv	  	  
	  

☐	  	  För	  musiklärarstuderande	  samt	  musiklärare	  på	  den	  musikhögskola	  
	  	  	  	  	  	  forskaren	  studerar	  	  
	  

☐	  	  Som	  foton	  i	  det	  färdiga	  examensarbetet	  
	  

☐	  Som	  bilaga	  på	  en	  DVD-‐skiva	  i	  det	  färdiga	  examensarbetet	  
	  

☐	  Endast	  som	  tecknade	  och	  oigenkännliga	  bilder	  i	  det	  färdiga	  examensarbetet	  
	  
Jag	  vill	  att	  mina	  beskrivna	  handlingar	  och	  mina	  uttalanden	  i	  videofilmerna	  ska	  
vara	  anonyma	  om	  de	  redovisas.	  	  
	  
☐	  JA	   ☐	  Nej	  
	  
Namn:______________________________________________________________________________________________	  
	  
Lärare/elev	  i	  (ämne):___________________________________________________________________	  
	  
Lärare/elev	  på	  (skola):__________________________________________________________________	  
	  
Ålder:__________________	  	  Antal	  år	  som	  verksam	  lärare/elev	  :___________________	  
	  
Instrument:________________________________________________________________________________________	  
	  
Huvudsaklig	  hemvist	  inom	  (genreområde):____________________________________________________	  
	  
Datum,	  ort	  och	  namn/målsmans	  underskrift	  för	  elever	  under	  15	  
år:____________________________________________________________________________	  
	  


