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Sammanfattning		
	
Självständigt	arbete	inom	musiklärarprogrammet	inriktning	gymnasium	
Titel:	Ja’,	de	blir	så	mycke’	bättre	–	En	självobservation	om	att	engagera	funktionsned-
satta	i	ensembleverksamhet	med	hjälp	av	olika	semiotiska	resurser.	
Författare:	Hanna	Zätterman	
Termin	och	år:	HT-15	
Kursansvarig	institution:	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	universitet	
Handledare:	Ann-Sofie	Paulander	
Examinator:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
I	denna	studie	har	jag	genom	att	observera	mig	själv	utforskat	hur	jag	som	blivande	mu-
siklärare	undervisar	vuxna,	som	har	funktionsnedsättningar,	i	ensemble.	Syftet	har	varit	
att	undersöka	vilka	semiotiska	resurser	jag	använder	mig	av	då	jag	undervisar,	hur	de	
används	och	hur	de	förändras	under	arbetets	gång.	Som	metod	har	jag	använt	mig	av	
videoinspelning	och	kompletterande	loggboksanteckningar.	Ensemblegruppen	bestod	
av	ca	tio	vuxna	med	funktionsnedsättningar	och	två	till	fem	lärare	som	vanligtvis	arbetar	
med	gruppen.	Tillsammans	hade	vi	fyra	lektioner	där	jag	undervisade	i	sång,	instrument	
och	ensemblespel.	Resultatet	presenteras	med	hjälp	av	följande	teman:	Lektion	1,	Lekt-
ion	2	&	3	och	Lektion	4.	Vilka	resurser	jag	använder	mig	av	och	hur	dessa	används	beror	i	
dessa	fall	främst	på	vilka	instrument	gruppen	spelar.	Resultatet	diskuteras	därefter	uti-
från	vilka	förutsättningar	jag	haft,	det	multimodala	perspektivet	och	tidigare	forskning.		
	
Nyckelord:	Funktionsnedsättning,	multimodalt	perspektiv,	semiotiska	resurser,	en-
sembleverksamhet,	musiklärare,	självobservation.	
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Abstract	
Degree	Project	in	Music	Teacher	Education	Programme	
Title:	 Yeah,	 it	 gets	 so	much	 better	 –	 A	 self-observation	 in	 how	 to	 engage	 people	with	
learning	disabilities	in	ensemble	with	semiotic	resources.	
Author:	Hanna	Zätterman	
Semester	and	year:	Autumn	term	2015	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ann-Sofie	Paulander	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg	Jurström	
	
In	this	study	I	have,	by	observing	myself,	analysed	how	I	as	a	future	music	teacher	edu-
cates	adults	with	learning	disabilities	in	ensemble	situations.	The	purpose	has	been	to	
study	which	semiotic	resources	I	use	during	classes,	how	they	are	being	used	and	in	
which	way	they	are	changing	as	the	lessons	progresses.	My	method	has	been	video	re-
cordings	and	supplementing	logbook	notes.	The	ensemble	group	consisted	of	approxi-
mately	ten	adults	with	learning	disabilities	and	two	to	five	teachers	who	usually	work	
with	the	group.	Together	we	had	four	lessons	in	which	I	taught	them	about	singing,	in-
struments	and	playing	in	ensemble.	In	the	result	I	have	used	the	following	themes:	Les-
son	1,	Lesson	2	&	3	and	Lesson	4.	Which	resources	I	use	and	how	they	are	being	used	de-
pends	in	these	cases	foremost	on	which	instruments	the	group	are	playing.	The	result	is	
discussed	subsequently	based	on	preconditions,	the	multimodal	perspective	as	well	as	
previous	research.	
	
Keywords:	Learning	disabilities,	multimodal	perspective,	semiotic	resources,	ensemble	
situations,	music	teacher,	self-observation.		
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Förord		
Tack	till	Maria	Palmqvist	för	att	jag	fick	ta	tid	av	dina	lektioner	att	arbeta	med	gruppen	
Olika	Avtryck	och	tack	deltagarna	i	Olika	Avtryck	för	att	ni	ville	vara	delaktiga	på	mina	
lektioner.	Tack	Yvonne	Van	de	Vis	för	ditt	engagemang	i	mitt	arbete	och	sökandet	efter	
tidigare	forskning	till	bakgrundskapitlet.	Tack	Marie	Johansson	för	att	du	hjälpt	mig	och	
stöttat	mig	med	allt	som	haft	med	skrivandet	att	göra,	du	är	guld	värd!	Slutligen	vill	jag	
skänka	ett	stort	tack	till	Ann-Sofie	Paulander	för	hjälpen	med	arbetet,	”peppen”	och	en-
gagemanget.	Att	du	trott	på	mig	har	betytt	väldigt	mycket.	
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1	Inledning		
I	detta	kapitel	presenteras	först	varför	jag	har	intresserat	mig	för	att	arbeta	med	mu-
sikensemble	med	vuxna	med	funktionsnedsättning.	Sedan	följer	problemformulering,	
syfte	och	forskningsfrågor.		

1.1	Inledande	text	
Där	jag	växte	upp	fanns	en	fantastisk	och	sprudlande	glad	människa	som	alltid	sprang	
fram	och	kramade	alla.	Jag	tänkte	att	han	såg	annorlunda	ut,	men	inte	vad	det	kunde	
bero	på.	Alla	är	ju	olika	och	unika,	så	varför	skulle	han	vara	mer	eller	mindre	speciell	än	
någon	annan?	När	jag	många	år	senare	började	på	Musikhögskolan	Ingesund	fick	vi	
chans	att	under	en	veckas	tid	lära	oss	mer	om	människor	med	olika	funktionsnedsätt-
ningar.	Då	vi	gick	igenom	de	olika	benämningarna	på	dessa	nedsättningar	insåg	jag	att	
min	vän	hade	en	sådan.	Den	veckan	blev	en	lärorik	vecka	för	mig	och	en	framtidsplan	
började	därmed	ta	sin	början	i	mitt	huvud	–	jag	vill	bli	musikterapeut.	
	
Att	få	kombinera	mina	två	mina	två	favoritsysslor,	musik	och	att	hjälpa	människor,	är	för	
mig	det	största	jag	kan	uppnå	med	mitt	liv.	Inte	bara	för	att	jag	vet	vad	jag	kan	bidra	med	
till	andra,	utan	också	vad	andra	kommer	att	kunna	ge	tillbaka	till	mig.	Mina	tidigare	erfa-
renheter	av	att	arbeta	och	umgås	med	människor	med	funktionsnedsättning	har	i	de	
allra	flesta	fall	handlat	om	glädje.	Glädje	i	att	bara	få	vara	tillsammans	och	göra	saker	
ihop.	Ibland	är	det	så	enkelt.	
	
Detta	arbete	har	jag	därför	betraktat	som	en	del	av	min	framtidsplanering	då	jag	vill	
sträva	efter	att	både	få	arbeta	som	sång-	och	ensemblelärare	och	som	musikterapeut.	
Den	kombinationen	tror	jag	både	kommer	göra	mig	attraktiv	på	arbetsmarknaden	och	
även	ge	mig	mycket	glädje	och	arbetslycka.	Mina	tidigare	erfarenheter	av	att	arbeta	och	
umgås	med	personer	med	funktionsnedsättningar	har	inneburit	mycket	skratt	och	har	
gett	mig	enorma	mängder	energi.	För	mig	har	det	alltid	varit	viktigast	att	må	bra	där	jag	
är,	vare	sig	det	handlar	om	skola,	arbete	eller	i	privatliv.	Min	stora	morot	i	det	här	är,	har	
varit	och	kommer	att	förbli,	att	jag	ser	mig	själv	vakna	upp	varje	morgon	i	40	år	och	se	
fram	emot	att	gå	till	arbetet.		
	
Min	uppfattning	är	att	människor	med	olika	funktionsnedsättningar	oftast	har	bemött	
mig	och	andra	med	stora	leenden.	Jag	har	blivit	fascinerad	av	hur	jag	själv	också	blivit	
glad	av	att	möta	andra	människors	glädje.	Detta	har	gjort	att	jag	gärna	har	sökt	mig	till	
grupper	med	en	eller	flera	personer	med	funktionsnedsättningar,	för	den	personliga	
tillfredställelsen	av	glädje	och	samverkan.	
	
Min	studie	grundar	sig	därför	i	att	jag	vill	undersöka	hur	jag,	som	är	outbildad	inom	spe-
cialpedagogik,	undervisar	en	grupp	personer	med	olika	funktionsnedsättningar	när	jag	
arbetar	med	ensembleverksamhet.		

1.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor	
I	min	självobservation	har	jag	valt	att	undersöka	hur	jag	som	outbildad	musikterapeut	
och	dessutom	relativt	oerfaren	inom	området,	arbetar	pedagogiskt	med	vuxna	personer	
med	funktionsnedsättning	i	en	ensemblesituation.	Föreliggande	studie	handlar	om	hur	
jag	genom	självobservation	utforskar	och	beskriver	mig	själv	när	jag	undervisar	i	en	en-
semble	med	en	grupp	vuxna	som	har	funktionsnedsättningar.	Jag	är	här	intresserad	av	
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att	granska	mina	egna	tillvägagångssätt	utifrån	hur	jag	använder	olika	semiotiska	resur-
ser	i	undervisningen.	Jag	kommer	titta	på	hur	jag	förhåller	mig	till	deltagarna	i	gruppen	
och	ta	reda	på	vilka	sätt	de	semiotiska	resurserna	hjälper	eller	stjälper	undervisningen.	
Syftet	är	att	utifrån	ett	multimodalt	perspektiv	undersöka	den	egna	lärandeprocessen	i	
samband	med	ensembleundervisning	med	vuxna	med	funktionsnedsättning.	För	att	ta	
reda	på	detta	har	jag	utgått	ifrån	tre	frågeställningar:	
	

1. Vilka	semiotiska	resurser	används	vid	ensembleundervisning	med	vuxna	med	
funktionsnedsättning?		

2. Hur	används	dessa	resurser?	
3. Hur	förändras	de	under	arbetets	gång?			

	
Min	förhoppning	är	att	studien	ska	ge	mig	och	andra	ökad	pedagogisk	kunskap	om	en-
sembleledning	med	vuxna	personer	med	funktionsnedsättning.	
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2	Bakgrund		
Inledningsvis	förklaras	i	detta	kapitel	hur	funktionsnedsättningar	definieras	med	speci-
ellt	fokus	på	autismspektrumtillstånd.	Därefter	presenteras	den	litteratur	som	jag	anser	
har	relevans	för	ämnet.	Efter	detta	presenteras	forskning	inom	området	och	slutligen	
beskrivs	det	teoretiska	perspektiv	studien	utgår	ifrån.		

2.1	Områdesorientering	
Under	denna	rubrik	ges	först	en	kort	beskrivning	av	vad	funktionsnedsättning	innebär	
följt	av	en	kort	beskrivning	av	litteratur	gällande	musik	med	personer	med	funktions-
nedsättning.			

2.1.1	Funktionsnedsättning	
Enligt	Watson	(2007)	innebär	funktionsnedsättning	dels	att	personen	ifråga	har	en	
gravt	intellektuell	nedsättning,	och	dels	uppvisar	brister	i	sociala	sammanhang	eller	inte	
uppvisar	anpassningsbara	beteenden	(grundläggande	vardagsfärdigheter)	som	vanligt-
vis	finns	med	från	barndomen.	För	att	fastställa	och	bekräfta	att	en	person	har	en	funkt-
ionsnedsättning	är	det	vanligt	att	hänvisa	till	IQ-tester.	Om	intelligenskvoten	i	ett	sådant	
test	hamnar	under	70	innebär	det	att	personen	har	en	så	kallad	funktionsnedsättning.	
Därefter	tilldelas	hen	någon	av	följande	IQ-kategorier:	mild,	måttlig,	svår	och	djup	(eng.	
profound)	funktionsnedsättning.	Watson	diskuterar	dock	huruvida	ett	sådant	test	är	
användbart	eller	korrekt	på	grund	av	svårigheten	och	värdet	av	att	bedöma	funktions-
nedsättningar	på	detta	sätt.	Personen	i	fråga	kan	till	exempel	vara	påverkad	av	miljön	
vilket	kan	medföra	att	samarbetsviljan	tryter,	vilket	i	sin	tur	kan	påverka	personens	sätt	
att	svara	på	frågor.	
	
Watson	(2007)	menar	att	de	flesta	personer	som	har	funktionsnedsättning	även	har	nå-
gon	form	av	kommunikationssvårigheter	som	i	sin	tur	kan	bidra	till	känslomässiga	och	
beteendemässiga	svårigheter.	Hälften	av	dessa	har	dessutom	sensorisk	nedsatthet,	det	
vill	säga	att	vissa	sinnesfunktioner	är	nedsatta.	Det	kan	till	exempel	innebära	att	de	inte	
kan	känna	smärta,	värme	eller	kyla	på	samma	sätt	som	andra	människor.	En	person	kan	
exempelvis	gå	ut	utan	att	ta	på	sig	vantar	fast	det	är	kallt	ute,	eller	ramla	och	slå	sig	utan	
att	reagera	på	den	smärta	som	i	vanliga	fall	borde	uppstå.	Utöver	dessa	primära	ned-
sättningar	har	cirka	en	tredjedel	av	dessa	personer	även	andra	hälsoproblem,	såsom	till	
exempel	epilepsi.	
	
I	föreliggande	studie	ingår	vuxna	personer	med	funktionsnedsättningen	Autism	
Spectrum	Disorder	(ASD),	eller	autismspektrumtillstånd,	vilka	inkluderar	autism	och	
Asbergers	Syndrom.	Autism	är	en	komplex,	vidsträckt,	utvecklingsmässig	funktionsned-
sättning	som	varar	livet	ut.	Det	påverkar	hur	personen	i	fråga	kommunicerar	och	relate-
rar	till	andra,	vilket	kan	vara	omfattande	i	förhållande	till	hur	det	påverkar	livet.	Trots	
att	kriterierna	ger	tydliga	instruktioner	för	diagnoserna	har	varje	barn	eller	vuxen	med	
en	autistisk	funktionsnedsättning	sin	egen	unika	karaktär,	egentligen	precis	på	samma	
sätt	som	människor	utan	funktionsnedsättning	också	har	(Saville,	2007).		

2.1.2	Musik	med	personer	med	funktionsnedsättning	
Den	litteratur	som	presenteras	i	det	här	avsnittet	hämtas	främst	från	det	musikterapeu-
tiska	området.	Detta	beror	på	att	det	finns	ytterst	lite	litteratur	att	tillgå	som	handlar	om	
musikpedagogik	med	vuxna	med	funktionsnedsättning.	I	Sverige	har	dock	musikterapi	
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vuxit	fram	som	ett	område	inom	musikpedagogik,	varför	litteratur	från	det	området	kan	
sägas	äga	relevans	för	den	här	studien	(Paulander,	2011).		
	
I	arbetet	musik	i	grupp	med	vuxna	med	funktionsnedsättning	är	det	enligt	mig	viktigt	att	
möta	deltagarna	både	på	individuell	nivå	såväl	som	på	gruppnivå.	I	Music	for	Life	beskri-
ver	också	musikterapeuten	Ansdell	(1995)	vikten	av	att	möta	en	elev	eller	en	klient	på	
ett	individuellt	plan.	Han	beskriver	enskilda	klienter	som	antingen	i	grupp	eller	i	enskilt	
möte	med	honom	för	diskussioner	om	musik.	Ansdell	berättar	också	om	situationer	som	
uppstått	med	enskilda	klienter.	Inledningsvis	citerar	han	till	exempel	en	av	sina	klienter	
som	frågar:	”Are	we	just	making	music?”,	det	vill	säga:	”Gör	vi	bara	musik?”	(Ansdell,	
1995,	s.	3,	min	översättning).	Ansdell	följer	därefter	i	boken	upp	just	denna	fråga	genom	
att	svara	både	ja	och	nej	och	sedan	diskutera	olika	tillvägagångssätt	för	att	nå	bästa	re-
sultat.	Han	poängterar	att	musikterapeuter	i	första	hand	inte	bör	främja	eller	utveckla	
klienternas	musikaliska	kunskaper	eller	färdigheter,	utan	i	musikterapi	arbetar	en	mu-
sikterapeut	främst	på	att	skapa	de	rätta	förutsättningarna	för	att	en	klient	ska	ges	möj-
lighet	att	uppleva	sig	själv	utan	att	känna	sig	hämmad	av	fysiska,	emotionella	eller	soci-
ala	tillkortakommanden.	Om	det	ändå	skulle	hända	att	en	klients	förmåga	att	spela	
trummor	förbättras	är	det	alltså	bra,	men	det	är	inte	syftet	med	musikterapi.	De	musika-
liska	förkunskaper	klienterna	redan	har	räcker	gott	och	väl	för	att	delta	i	musikterapi.		
	
I	boken	Music	Therapy	with	Adults	with	Learning	Disabilities	av	Watson	(2007)	fokuseras	
både	på	klienten	som	individ	och	på	klienten	i	samarbete	med	klienter	i	grupp,	samt	
olika	musikterapeuters	tillvägagångssätt	i	arbetet	med	vuxna	med	funktionsnedsätt-
ningar.	Watson	berättar	bland	annat	om	att	terapeuter	i	de	först	utkomna	musikterapi-
böckerna,	journalerna	och	tidningarna	skrev	om	sitt	arbete	med	vuxna	med	funktions-
nedsättningar.	En	av	dem	som	Watson	berättar	om	heter	Juliette	Alvin,	en	musiktera-
peut	som	arbetade	i	Storbritannien	på	70-talet.	Alvin	beskrivs	som	en	pionjär	som	utgick	
från	förkomponerade	sånger	och	stycken	och	som	i	sin	musikterapi	förespråkade:	”We	
know	that	music	is	an	essentially	flexible	means	of	communication	which	can	work	at	
every	mental,	emotional	and	social	level”	(”vi	vet	att	musik	är	i	huvudsak	ett	flexibelt	
kommunikationsmedel	som	kan	fungera	på	varje	mental,	emotionell	och	social	nivå”,	
min	översättning)	(Alvin	citerad	i	Watson,	2007,	s.	13).	Odell,	en	annan	brittisk	musikte-
rapeut	som	Watson	(2007)	refererar	till,	beskriver	i	sin	tur	en	utvecklingsmodell	utifrån	
vilken	hon	arbetar	med	”spontan”	musik	och	improvisation	tills	ögonkontakt	och	kom-
munikation	mellan	henne	och	eleven	blivit	möjlig.	
	
I	boken	Group	Music	Activities	for	Adults	with	Intellectual	and	Developmental	Disabilities	
av	Ramey	(2011)	ges	konkreta	övningar	och	tips	för	hur	en	pedagog	kan	gå	till	väga	i	
sina	möten	med	vuxna	med	funktionsnedsättningar.	Orsaken	till	att	Rameys	skrivit	
denna	är	att	hon	anser	att	det	behövs	ett	komplement	till	de	böcker	som	endast	tar	upp	
generella	musikövningar	eller	böcker	som	bara	fokuserar	på	fenomenet	funktionsned-
sättning.	I	början	av	boken	ges	åtta	tips	på	hur	en	framgångsrik	musikterapigrupp	skap-
as:	Kontrollera	miljön	på	ett	sådant	sätt	som	minskar	distraktioner	och	ökar	fokus	hos	
de	inblandade	deltagarna;	känn	klienterna,	läs	deras	journaler	och	se	till	att	vara	infor-
merad	om	viktiga	förändringar	i	deras	liv	för	att	lättare	kunna	ge	dem	en	lyckad	upple-
velse	av	lektionen;	förvänta	dig	framgång,	underskatta	aldrig	dina	klienter	och	gör	posi-
tiv	förstärkning	till	en	heltidsvana.	Ge	deltagarna	positivt,	specifikt	beröm	och	stärk	de-
ras	självförtroende;	låt	direktiven	vara	tydliga	och	enkla	med	få	konkreta	ord	och	de-
monstrera	för	deltagarna,	men	inte	för	hastigt;	utan	respektera	dina	klienter.	Det	är	en	
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hårfin	skillnad	mellan	att	ge	enkla	direktiv	och	att	se	ner	på	klienterna,	så	respektera	
dem	som	vuxna	individer	så	kommer	de	respektera	dig	tillbaka;	tro	på	din	förmåga	att	
improvisera,	och	om	du	är	ovan	vid	improvisation	kan	det	vara	en	fördel	att	öva	på	det;	
var	beredd	på	allt,	på	vad	som	kan	gå	fel	och	hur	du	kan	hantera	det	på	bästa	sätt.	Däref-
ter	följer	ett	flertal	exempel	på	övningar	och	låtar	som	kan	användas	och	utvecklas	bero-
ende	på	gruppens	förutsättningar.	Dessa	tips	är	enligt	mig,	användbara	i	undervisning	
med	personer	med	funktionsnedsättning	men	även	i	andra	lärandesammanhang.		

2.2	Tidigare	forskning	
Molnar-Szakacs,	Wang,	Laugeson,	Overy,	Wu	och	Piggot	(2009)	skriver	i	en	artikel	om	
Autism,	Emotion	Recognition	and	the	Mirror	Neuron	System	(Autism,	känsloigenkän-
nande	och	spegelneuroner,	min	översättning)	att	forskare	hittat	nervceller	som	fungerar	
som	en	slags	spegel,	därav	namnet	spegelneuroner,	eller	MNS.	MNS	innebär	förenklat	att	
vi	kan	känna	av	andras	känslor	utan	att	registrera	dem,	och	det	är	på	grund	av	MNS	som	
känslor	lätt	smittar	av	sig	genom	att	vi	omedvetet	imiterar	varandra,	såsom	exempelvis	
genom	skratt	eller	gäspningar.		
	
Ansiktsuttryck	speglar	därför	våra	känslor	enligt	Molnar-Szakacs	et	al.	(2009),	precis	på	
samma	sätt	som	musik	speglar	och	påverkar	våra	känslor.	Det	sker	lätt	och	spontant	och	
kan	även	trigga	igång	minnen.	Det	innebär	då	en	omedelbar	förståelse	för	vad	andra	gör	
eller	känner,	som	sker	genomgripande	och	automatiskt	utan	att	vi	inte	kanske	tänker	på	
det	över	huvud	taget.	I	ovannämnda	studie	framhålls	därför	även	musikens	sociala	akti-
viteter,	såsom	att	dessa	kan	ses	som	nyckeln	till	musikens	potential	som	terapeutiskt	
verktyg.					
	
I	artikeln	av	Molnar-Szakacs	et	al.	(2009)	beskrivs	hur	forskning	visar	att	personer	med	
ASD	(Autism	Spectrum	Disorder)	har	väldigt	svårt	med	känslig	kommunikation	och	so-
ciala	interaktioner.	Detta	visar	sig	tydligt	tidigt	i	utvecklingen	som	en	brist	på	känslo-
mässigt	engagemang	och	avvikande	mönster	av	intersubjektivt	beteende.	Däremot	me-
nar	forskarna	att	personer	med	ASD	inte	verkar	ha	svårigheter	med	att	utforska	”enkla”	
känslor	i	musik,	och	faktum	är	att	de	kan	uppleva	samhörighet	med	t	ex	musik.	Många	
personer	med	ASD	har	också	en	spontan	förkärlek	till	musik	och	rapporter	visar	att	den	
musikaliska	uppskattningen	hos	dessa	personer	synes	vara	oförminskad.	De	kan	också	
äga	överlägsna	förmågor	med	specifika	aspekter	när	det	gäller	musikalisk	bearbetning,	
såsom	till	exempel	”pitchkontroll”1.	Dessa	upptäckter	tyder	på	en	möjlig	väg	för	utveckl-
ing	av	effektivare	musikbaserade	terapeutiska	interventioner	för	att	förbättra	socioe-
motionella	funktioner	hos	personer	med	ASD.	
	
Fillingham	(2007)	beskrivs	som	en	ledande	musikterapeut	på	NHS	Borders	i	Skottland2	
där	hon	arbetar	med	vuxna	med	funktionsnedsättning	och	mental	hälsa.	Fillingham	be-
skriver	själv	en	forskningsstudie	där	hon	undersöker	på	vilka	sätt	gruppmusikterapi	kan	
bidra	till	att	lösa	några	av	de	problem	med	relationssvårigheter	som	personer	med	mild	
funktionsnedsättning	kan	uppleva.	Bakgrunden	till	studien	är	att	personer	med	funkt-
ionsnedsättningar	ofta	kan	uppleva	svårigheter	med	att	skapa	och	behålla	vänskaper	
och	relationer,	vilket	i	sin	tur	kan	påverka	deras	livskvalitet.	Studien	omfattar	en	grupp	
                                                
1 Pitchkontroll:	Intonering	av	ton	(Zangger	Borch,	2012)	
2	NHS	Borders:	En	organisation	som	erbjuder	hälso-	och	sjukvård	inom	en	rad	områden	(NHS	Borders,	
2015).			
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med	sex	personer	i	åldrarna	30-50	år	med	IQ	mellan	55-70	som	har	musikterapi	till-
sammans	i	grupp	totalt	16	gånger.	Studiens	metod	utgörs	av	intervjuer,	eller	samtal,	
med	var	och	en	av	deltagarna	individuellt.	Under	intervjuerna	blir	de	uppmanade	att	
uppge	vilka	som	är	både	deras	vänner	och	bästa	vänner,	oavsett	om	dessa	tillhör	musik-
terapigruppen	eller	inte.	Innan	terapin	startar	uppger	deltagarna	att	ingen	i	gruppen	är	
deras	vän	eller	bästa	vän,	medan	det	efter	terapiperioden	är	flera	som	menar	att	de	har	
fått	nya	vänner	inom	gruppen.	En	av	deltagarna	uppger	till	och	med	att	en	person	inom	
gruppen	har	kommit	att	bli	hens	bästa	vän.	Det	visar	sig	således	att	den	terapeutiska	
miljö	som	musikterapistunderna	erbjuder,	ger	deltagarna	möjlighet	att	vara	tillsammans	
och	utforska	positiva	och	kreativa	sätt	att	relatera	till	varandra,	den	bidrar	även	till	möj-
ligheter	för	varje	individ	att	utforska	alternativa	medel	för	känslomässiga	uttryck.		
	
I	ett	examensarbete	tar	Johansson	(2013)	upp	hur	hon	som	terapeut	använder	sig	av	
funktionsinriktad	musikterapi	(FMT)	som	ickeverbal	metod	för	att	nå	fram	till	två	per-
soner	med	olika	funktionsnedsättningar.	I	arbetet	beskriver	hon	hur	FMT	fungerar	uti-
från	en	adept	(den	individ	som	får	behandling),	och	om	MUsik	Inför	SKolan	(MUISK),	
som	är	en	metod	inriktad	på	grupper	med	olika	funktionsnedsättningar	i	skolan.	I	FMT	
är	det	terapeutiska	utgångsläget	en	adept	åt	gången,	medan	MUISK	utgår	från	grupper,	
egentligen	utformat	för	6-åringar	innan	de	börjar	skolan,	men	Johansson	har	även	an-
vänt	denna	metod	i	en	gruppbostad	för	vuxna	med	funktionsnedsättningar.	Slutsatserna	
i	Johanssons	arbete	är	att	FMT-metoden	med	dess	icke-verbala	kommunikation	fungerar	
bra	på	grund	av	att	den	just	utgår	från	en	individs	funktioner	och	förutsättningar.	FMT-
metoden	anses	hjälpa	till	att	skapa	en	samordning	mellan	henne	och	adepten	genom	
musiken	och	metoden	som	redskap	i	sammanhanget.		

2.3	Multimodalt	perspektiv	
Syftet	med	föreliggande	studie	är	att	utifrån	ett	multimodalt	perspektiv,	utforska	min	
egen	lärandeprocess	i	samband	med	ensembleundervisning	med	vuxna	med	funktions-
nedsättning.	Då	det	multimodala	perspektivet	betraktas	som	en	förgrening	av	designte-
ori	görs	här	nedan	en	introduktion	av	designteori	i	avsikt	att	ge	förståelse	för	det	multi-
modala	perspektivet.	
	
I	Rostvalls	och	Selanders	(2008)	bok	Design	för	Lärande	framgår	att	författarna	betrak-
tar	kommunikation	som	något	som	har	genomgripande	betydelse	för	lärande.	Kommu-
nikation	mellan	människor	och	situationer	anses	ske	genom	flera	parallella	semiotiska3	
system,	varför	kommunikation	också	beskrivs	vara	multimodal4.	Detta	medför	också	en	
syn	på	oss	människor	där	vi	genom	olika	semiotiska	resurser	anses	kunna	både	förtyd-
liga	och	försvåra	vår	kommunikation	med	varandra.	I	det	designteoretiska	perspektivet	
står	alltså	lärande	i	fokus.	Selander	och	Kress	(2010)	skriver	att	designbegreppet	syftar	
på	att	en	lärare	formar	idéer,	begrepp	och	mönster,	det	vill	säga	att	hen	designar	sin	
undervisning.	Detta	inkluderar	även	att	elever	involveras	i	planeringen.	Designen	på-
verkar	det	sociala	samspelet,	och	riktar	blicken	framåt,	mot	framtiden.	Det	är	så	design	
för	lärande	ska	förstås.	
	
Designteori	har	enligt	Selander	och	Kress	(2010)	en	didaktisk	utgångspunkt	som	delas	
in	i	två	inriktningar:	design	för	lärande	och	design	i	lärande.	Design	för	lärande	handlar	

                                                
3 Semiotik: Läran om tecknen och hur de kombineras i olika medier (Rostvall och Selander, 2008).  
4 Multimodal: Då kommunikation sker genom flera parallella semiotiska system (Rostvall och Selander, 2008). 
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om	förutsättningar	såsom	lagar,	skolmiljöer,	utrustning,	ekonomiska	ramar	och	så	vi-
dare.	Det	kan	också	handla	om	att	planera	undervisning,	hur	lärare	arrangerar	lektioner	
och	hur	de	använder	sig	av	klassrummet.	Design	i	lärande	innebär	att	lärare	utvecklar	
förståelse	för	hur	kunskap	fungerar	i	sociala	sammanhang.	Författarna	använder	här	
uttryck	som	transformering	av	information,	skapande	av	nya	representationer	och	teck-
en	på	lärande.	
	
När	det	gäller	begreppet	multimodal,	kan	ordet	”multi”	förstås	som	ett	annat	ord	för	
mångfald,	medan	ordet	”modal”	härstammar	i	det	här	sammanhanget	från	engelskans	
modes,	eller	vad	Selander	och	Kress	(2010)	kallar	det:	teckenvärldar	eller	semiotiska	
resurser.	I	det	multimodala	perspektivet	används	begreppen	resurser	och	tecken	som	
satta	i	sociala	sammanhang	får	betydelse	för	kunskap	och	lärande.	Det	kan	då	handla	om	
föremål,	gester,	ord	och	symboler	som	betyder	något	i	ett	socialt	sammanhang.	Det	in-
nebär	alltså	att	dessa	resurser	i	samband	med	en	verklig	situation	kan	bli	meningsfulla	
för	individen,	men	taget	ur	sitt	sammanhang	inte	betyda	något	alls.		
	
Enligt	Selander	och	Kress	(2010)	innebär	multimodal	kommunikation	att	vi	tar	hjälp	av	
olika	slags	tecken	för	att	kommunicera	med	varandra	i	olika	situationer.	Det	är	också	
först	när	vi	lärare	använder	oss	av	dessa	som	resurser	som	vi	kan	kombinera	vetande	
med	kunnande.	Det	innebär	att	vi	tillämpar	de	kunskaper	vi	har	med	praktiska	åtagan-
den.	Vi	får	på	så	sätt	träna	oss	i	våra	färdigheter	på	olika	sätt,	för	att	kunna	nå	fram	till	
alla	elever	oavsett	vilka	färdigheter	eller	svårigheter	de	har.		
	
Kunskap,	lärande	och	meningsskapande	beskrivs	av	Selander	och	Kress	(2010)	som	tre	
heuristiska5	begrepp	att	förhålla	sig	till	ur	ett	multimodalt	synsätt	på	didaktik.	Dessa	tre	
begrepp	skiljer	sig	främst	åt	genom	att	de	kommer	från	olika	traditioner:	semiotik	re-
spektive	psykologi,	pedagogik	och	didaktik.	Kunskap	förklaras	av	Selander	och	Kress		
som	ett	uttryck	för	aktivitet	och	praktik	som	vi	på	olika	sätt	representerar	världen	på	
och	därmed	visar	hur	vi	förstår	och	förhåller	oss	till	världen.	Lärande	förklaras	som	en	
ökad	förmåga	att	engagera	sig	i	världen.	Det	handlar	om	det	meningsfulla	och	att	an-
vända	sig	av	olika	teckenvärldar	inom	kunskap.	Meningsskapande	handlar	om	hur	vi	
omskapar	(eng.	re-design)	de	representationer	som	kommer	av	kreativ	handling.		
	
En	representation	är	ett	sätt	att	visa	sin	förståelse	på	enligt	Selander	och	Kress	(2010)	
Genom	att	utgå	från	tecken	och	semiotiska	resurser	satt	i	praktiken,	transformeras	
dessa	till	aktiviteter	där	förståelse	ges	en	central	plats.	Selander	och	Kress	använder	sig	
av	en	spik	som	metafor.	De	menar	att	en	presentation	av	en	spik	kan	användas	att	bygga	
med,	men	en	representation	kan	även	vara	en	bild	av	en	spik.	Den	går	inte	att	spika	med,	
även	om	den	som	ser	spiken	förstår	att	det	är	en	spik	ändå.	Förståelsen	blir	komplett	
först	när	individen	får	använda	spiken	i	verkligheten.	
	
Mimesis	är	ett	annat	begrepp	som	innebär	att	vi	lär	oss	genom	att	härma	det	någon	an-
nan	gör	(NE,	1994;	Selander	&	Kress,	2010).	Fenomenet	kan	även	förstås	utifrån	förkla-
ringen	av	MNS,	dvs.	spegelneuroner	(Molnar-Szakacs	et	al.,	2009).	Mimesis	kan	handla	
både	om	rörelsemönster	och	sättet	vi	beter	oss	på,	eller	allt	där	emellan,	vilket	kan	inne-
bära	att	vi	använder	oss	av	en	skiss,	eller	en	metafor,	i	lärprocessen.	Det	fungerar	i	det	
här	sammanhanget	som	en	metafor,	något	som	vi	kan	tolka	och	transformera.	Vi	väljer	
                                                
5 Heuristisk: Självständigt sökande efter lösning (på ett problem) ofta enl. mönstret försök-misstag (Norstedts 
Svenska Ordbok, 2003). 
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ut	sådant	som	är	relevant	för	lärandet,	såsom	intresset	för	egenskapande	som	vi	kan	
dela	med	varandra	och	utforma	på	olika	sätt.	
	
Rum	kan	definieras	på	olika	sätt,	och	här	tar	Selander	och	Kress	(2010)	upp	både	fysiska	
och	sociala	rum.	Ett	fysiskt	rum	kan	vara	fullt	av	redskap,	möbler	och	instrument	med	
mera.	Det	handlar	om	det	materiella	i	rummet,	där	materialen	alltså	kan	variera	bero-
ende	på	vad	rummet	ska	användas	till.	Ett	socialt	rum	däremot,	handlar	mer	om	för-
väntningar	om	roller	och	positioner.	Finns	det	någon	med	huvudansvar?	Vilka	är	de	som	
ska	utbilda	sig?	Det	fysiska	rummet	och	det	sociala	rummet	påverkar	varandra.	Hur	ett	
rum	är	möblerat	kan	till	exempel	påverka	hur	sociala	förhållningssätt	förekommer	i	just	
detta	rum.		
	
I	föreliggande	studie	utforskas	alltså	de	semiotiska	resurser	jag	använder	av	mig	som	
lärare	i	ensembleundervisning	med	vuxna	med	funktionsnedsättning,	varför	studien	
genomsyras	av	det	ovan	beskrivna	multimodala	perspektivet.		
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3	Metodkapitel	
I	detta	avsnitt	presenteras	de	metoder	som	använts	för	att	observera	min	utveckling	i	att	
bli	lärare	i	ensembleverksamhet	med	vuxna	med	funktionsnedsättning,	samt	reflektion-
er	om	varför	just	dessa	varit	till	grund	för	mitt	arbete.																			

3.1	Metodiska	utgångspunkter	
Då	min	studie	handlar	om	min	egen	lärandeprocess	under	det	att	jag	arbetar	med	musik	
med	en	grupp	med	vuxna	med	funktionsnedsättning,	kändes	videoinspelning	komplet-
terat	med	loggboksskrivande	som	bra	metoder	då	jag	med	hjälp	av	dessa	kan	uppmärk-
samma	vilka	multimodala	resurser	jag	använder	mig	av.		

3.1.1	Videoobservation	
Med	hjälp	av	videoinspelning	kan	jag	i	lugn	och	ro	spela	upp	lektionerna	och	se	och	höra	
dem	om	och	om	igen.	Minnets	begränsningar	blir	i	det	här	fallet	inte	ett	hinder	för	att	
observationer	ska	kunna	genomföras.	Det	gör	även	att	alla	detaljer	bevaras	som	går	att	
upptäcka	i	efterhand,	något	som	kanske	skulle	kunnat	missas	ifall	jag	endast	skulle	an-
vända	mig	av	ljudinspelning.	Det	finns	dock	en	nackdel	som	är	värd	att	poängtera.	Video-
inspelning	är	inte	en	kopia	av	verkligheten.	Bjørndal	(2005)	poängterar	att	videoinspel-
ning	endast	bör	uppfattas	som	en	representation	av	det	vi	ser	och	att	det	finns	begräns-
ningar	som	utgörs	av	faktorer	som	vi	måste	ta	hänsyn	till	både	före	inspelningen	och	
under	observationen.	Kamerans	bild-	och	ljudupptagning	samt	dess	placering	är	till	ex-
empel	avgörande	för	hur	vi	uppfattar	det	som	pågår	vilket	alltså	är	viktigt	att	tänka	på	
under	inspelning	och	observation.	Är	det	tack	vare	kameravinkeln	som	jag	upptäcker	de	
multimodala	resurserna,	eller	är	det	på	grund	av	kameravinkeln	som	jag	missar	viktiga	
aspekter?	Detsamma	gäller	vid	ljudupptagning.	

3.1.2	Loggboksskrivande	
Loggboksskrivande	är	något	som	Bjørndal	(2005)	beskriver	som	en	väldigt	enkel	och	
effektiv	metod,	enkel	för	att	den	fungerar	i	alla	sammanhang	med	hjälp	av	olika	struk-
turer	och	mallar.	Den	kan	fungera	som	en	bearbetning	av	mina	upplevelser	och	känslor	
under	arbetets	gång	och	bidra	till	att	ge	en	klarare	bild	av	helhetsprocessen.	När	reflekt-
ioner	av	den	egna	praktiken	påbörjas	främjas	i	sin	tur	den	inre	dialogen	som	senare	kan	
komma	att	underlätta	utvecklingen	inom	ämnet	som	loggboken	rör	sig	om.	Det	kan	även	
enligt	Bjørndal	fungera	som	en	bearbetning	under	arbetets	gång	att	få	skriva	av	sig	sina	
känslor	och	upplevelser	av	det	som	precis	skett,	för	att	senare	under	observationen	få	en	
klarare	bild	av	helhetsprocessen.	Det	finns	olika	typer	av	loggböcker,	och	den	jag	ansåg	
vara	mest	användbar	i	detta	fall	var	den	ostrukturerade	loggboken,	där	jag	fritt	kan	do-
kumentera	om	det	är	något	jag	särskilt	velat	understryka	efter	lektionen.	Det	viktiga	här,	
skriver	Bjørndal,	är	att	skilja	mellan	olika	tidpunkter	eller	skeden	i	det	jag	skriver	om.	
Fördelen	med	en	ostrukturerad	loggbok	är	att	jag	kan	vara	öppen	för	att	upptäcka	saker	
som	varit	omedvetna	för	mig,	eller	som	jag	inte	tagit	mig	tid	att	fundera	över.	Nackdelen	
kan	vara	att	under	en	lång	period	kan	materialet	bli	så	stort	att	det	kan	bli	svårt	att	kart-
lägga	de	mönster	som	jag	är	ute	efter.	Jag	valde	loggbok	på	grund	av	att	jag	ville	ha	något	
komplement	till	videoinspelningen,	om	något	skulle	inträffa	under	lektionen	som	jag	
behövde	skriva	ner.	Av	den	anledningen	har	inte	loggboksskrivandet	varit	kontinuerligt.	
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3.2	Studiens	design		

3.2.1	Val	av	studieobjekt		
I	de	dokumenterade	situationerna	deltar	förutom	jag	själv,	som	agerar	lärare	i	denna	
studie,	8-10	vuxna	personer	i	åldrarna	18-60	år.	Deltagarna	har	funktionsnedsättningar	
i	form	av	ASD.	Utöver	dessa	deltar	2-5	lärare	eller	assistenter	som	i	vanliga	fall	är	de	som	
leder	denna	grupp	i	olika	aktiviteter.	Deltagarna	går	en	kurs	på	en	folkhögskola	där	de	
har	lektioner	i	allt	från	sy-	och	träslöjd	till	musiklektioner.	Att	jag	valde	att	arbeta	med	
denna	specifika	grupp	beror	på	att	jag	tidigare	samarbetat	med	ansvarig	lärare	för	
gruppen	och	därför	känner	till	både	gruppens	och	lärarens	sätt	att	arbeta	tillsammans.	
Studien	fokuserar	endast	på	mig	själv	och	de	semiotiska	resurser	som	jag	använder	mig	
av	i	undervisningen.		

3.2.2	Val	av	dokumenterade	situationer	
Inför	studien	valde	jag	att	ha	fyra	lektioner	med	den	utvalda	gruppen:	en	lektion	i	veck-
an,	fyra	veckor	i	rad.	I	syfte	att	minska	eventuell	stress	som	kan	uppstå	när	någonting	
avviker	från	vad	deltagarna	är	vana	vid,	tar	lektionerna	plats	i	en	lokal	där	gruppen	van-
ligtvis	brukar	ha	sina	musiklektioner.	Lektionerna	är	ca	30	minuter	långa	men	skiljer	sig	
åt	till	sitt	innehåll.	Den	första	lektionen	ägnas	endast	åt	sångutlärning	medan	lektion	två	
även	ägnas	åt	gitarrutlärning,	lektion	tre	ägnas	åt	gitarr-	och	pianoutlärning	och	lektion	
fyra	som	är	den	sista	lektionen	ägnas	åt	ensemblespel.	Jag	har	valt	att	dela	upp	lektion-
erna	på	detta	sätt	för	att	de	ska	leda	fram	till	vad	jag	slutligen	vill	pröva,	ensemblespel	
med	vuxna	med	funktionsnedsättningar.	Av	erfarenhet	vet	jag	att	det	är	”mastigt”	att	
lära	sig	text,	sång,	instrument	och	ensemblespel	på	en	gång	och	jag	vill	även	ge	alla	
chansen	att	få	testa	olika	instrument,	därav	denna	uppdelning.	Sång	är	skönt	att	börja	
med	tycker	jag,	då	en	sång	kan	kännas	enklare	att	lära	sig,	eftersom	alla	är	med	hela	ti-
den	och	inte	behöver	känna	sig	utpekade	på	något	sätt.	Det	ger	även	deltagarna	en	möj-
lighet	att	få	en	helhetsbild	av	de	låtar	som	vi	skulle	arbeta	med	under	lektionerna.		

3.2.3	Genomförande	av	dokumentationen		
Fyra	lektioner	har	videoinspelats	med	hjälp	av	min	surfplatta	som	jag	vid	dessa	tillfällen	
satte	på	ett	stativ.	Då	stativet	skymde	kameran	på	baksidan	av	surfplattan	var	jag	
tvungen	att	filma	från	skärmen.	Jag	var	orolig	för	att	detta	skulle	ta	fokus	från	deltagarna	
så	jag	tejpade	fast	ett	papper	framför	skärmen	för	att	de	inte	skulle	kunna	se	vad	som	
filmades.	Detta	hjälpte	även	mig	att	få	bort	mitt	eget	fokus	från	kameran.	De	flesta	delta-
garna	är	på	olika	sätt	med	på	videoinspelningarna,	även	om	kamerans	fokus	är	riktat	
mot	mig.	Då	varje	lektion	är	ca	30	minuter	lång	har	det	gett	mig	sammanlagt	två	timmar	
av	lektionsmaterial	att	utforska.	Loggboksdokumentation	har	även	förekommit	för	att	
förstärka	videoinspelningen	ytterligare.	Jag	har	då	utgått	ifrån	Bjørndals	(2010)	ostruk-
turerade	loggbok	där	jag	skrivit	ner	allmänna	tankar	i	löpande	text.	För	att	lektionerna	
skulle	passa	deltagarna	fick	jag	ta	tid	från	min	lunchtid	vilket	gav	mig	en	kvarts	förbere-
delse	inför	varje	lektion.		

3.2.4	Bearbetning	och	analys	av	dokumentationen	
Alla	lektionerna	är	videodokumenterade.	Ett	”klipp”	från	varje	inspelad	lektion	har	där-
efter	valts	ut	innehållandes	de	enligt	mig,	mest	intressanta	och	diskutabla	situationerna.	
Jag	har	även	utgått	ifrån	de	situationer	där	jag	kan	sägas	varit	tydlig	eller	otydlig	i	min	
kommunikation	med	gruppen.	Det	har	också	varit	viktigt	för	mig	att	välja	just	de	situat-
ioner	där	jag	själv	står	i	fokus,	då	studien	ska	visa	vilka	semiotiska	resurser	jag	använ-
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der.	Då	jag	har	haft	mycket	material	att	utgå	ifrån	har	jag	valt	att	strukturera	mina	ob-
servationer	så	gott	jag	kan.	Jag	har	till	stor	del	använt	mig	av	den	observationsmanual	
som	Johansson	och	Svedner	(2010)	presenterar	i	Examensarbetet	i	Lärarutbildningen.	
Observationsmanualen	hjälper	till	att	strukturera	det	jag	finner	är	av	vikt	att	anteckna	
utifrån	mina	valda	situationer	och	underlättar	då	det	finns	samma	saker	att	notera	vid	
varje	tillfälle.	Jag	har	valt	att	observera	de	resurser	jag	använder	under	lektionerna.	Uti-
från	de	observerade	resurserna	har	jag	därefter	dokumenterat	allt	i	en	tabell	för	att	tyd-
ligt	kunna	se	vad	som	händer	under	vilken	lektion	och	situation.	Tabellen	var	bara	för	
min	egen	skull.	Då	de	valda	situationerna	handlar	om	olika	händelser	såg	jag	det	som	
viktigt	att	dela	upp	vilka	resurser	som	används	för	att	lättare	kunna	koppla	ihop	dem	till	
respektive	situationer.	Detta	berodde	på	att	jag	upptäckte	att	jag	arbetade	med	olika	
resurser	beroende	på	vad	det	var	jag	lärde	ut.	Eftersom	jag	lär	ut	sång,	bastoner	på	gi-
tarr	och	även	spel	på	piano,	var	det	intressant	att	ta	in	aspekter	om	vilka	resurser	jag	
använde	vid	olika	tillfällen.	I	analysarbetet	har	jag	hela	tiden	försökt	att	ha	uppmärk-
samheten	främst	riktad	mot	mig	själv.	Vad	de	andra	deltagarna	säger	eller	gör,	har	jag	
inte	iakttagit	i	någon	större	utsträckning.		

3.2.5	Etiska	överväganden	samt	studiens	tillförlitlighet	och	giltighet	
Den	viktigaste	förberedelsen	jag	gjorde	innan	jag	hade	min	första	lektion	var	att	jag	såg	
till	att	vara	med	på	en	av	gruppens	lektioner	en	vecka	innan	för	att	de	skulle	kunna	be-
kanta	sig	med	mig	som	person	och	därmed	inte	känna	sig	hämmade	av	att	jag	som	ny	
lärare	en	vecka	senare	skulle	ta	över	lektionerna.	Vid	detta	tillfälle	informerade	jag	
också	samtliga	om	videoinspelningen	och	dess	syfte,	och	försäkrade	mig	att	alla	fick	
chansen	att	säga	till	om	de	inte	ville	synas	på	film.	Då	min	självobservation	alltså	innefat-
tar	fler	människor	än	jag	själv	har	jag	varit	noga	med	att	förklara	för	deltagarna	att	vide-
oinspelningen	bara	har	som	syfte	att	fokusera	på	mig	och	det	jag	gör.	Jag	har	av	den	an-
ledningen	fått	ta	hänsyn	till	en	viktig	aspekt	som	även	Bjørndal	(2005)	poängterar	i	sin	
bok,	att	alla	som	syns	på	filmen	ska	vara	informerade	och	ha	godkänt	att	de	är	med.	Så	
har	också	skett.	Jag	tänkte	även	på	att	om	kameran	inte	är	i	centrum	av	undervisningen,	
kan	det	påverka	de	medverkandes	beteenden	för	att	de	vet	om	att	de	filmas.	För	att	inte	
observationen	skulle	påverkas	av	de	andra	deltagarna	i	lika	stor	grad	är	kameran	riktad	
mot	mig,	vilket	gör	att	de	flesta	deltagarna	hamnar	med	ryggen	åt	kameran	varför	deras	
tal	och	sång	inte	hörs	så	väl.	Hade	det	här	varit	en	studie	där	de	andra	deltagarna	hade	
haft	en	viktig	roll	i	observationen	hade	detta	inte	fungerat,	men	detta	hjälpte	mig	i	det	
här	sammanhanget	att	fokusera	på	vad	som	är	relevant	för	studien.		
	
När	det	gäller	studiens	validitet	har	Kvale	och	Brinkmanns	(2014)	beskrivning	av	obser-
vation	stått	modell	för	arbetet.	Med	avsikt	att	försäkra	att	det	som	ämnats	undersökas	
verkligen	är	det	som	undersöks,	har	hänsyn	tagits	till	studiens	syfte	under	hela	proces-
sen.	Kvale	(2014)	menar	att	validitet	kan	betraktas	som	en	viktig	hantverksskicklighet,	
där	en	forskare	ständigt	ifrågasätter,	kontrollerar	och	teoretiskt	tolkar	resultat.	Det	är	av	
den	anledningen	som	jag	här	har	valt	kamerans	placering,	och	loggbokens	värde.	Det	är	
omöjligt	att	veta	om	resultatet	skulle	bli	detsamma	om	det	vore	en	annan	lärare	som	
sattes	i	samma	situation,	men	då	detta	är	en	självobservationsstudie	som	utgår	ifrån	
mina	egna	ärliga	observationer	och	reflektioner,	kan	jag	intyga	att	jag	gjort	det	jag	kan	
för	att	säkra	studiens	tillförlitlighet.	
	
Då	det	finns	två	personer	i	gruppen	som	inte	ville	vara	med	på	film	har	dessa	två	fått	
sitta	en	bit	utanför	kamerans	fokus.	Jag	övervägde	om	det	skulle	kunna	fungera	att	ha	
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lektionen	i	en	bättre	utrustad	ensemblesal,	men	bestämde	mig	för	att	den	salen	gruppen	
var	van	vid	var	det	bästa	då	risken	annars	var	att	de	inte	skulle	känna	sig	bekväma	eller	
trygga.	Bjørndal	(2005)	poängterar	också	att	de	etiska	överväganden	är	beroende	av	
platsen	där	observationen	utförs.	Videoinspelningarna	har	jag	sparat	på	ett	USB-minne,	
inspelningarna	är	endast	till	för	mig	och	min	egen	observation	och	det	är	inte	meningen	
att	någon	annan	ska	få	tillgång	till	dessa,	vilket	Bjørndal	(2005)	också	lägger	stor	vikt	
vid.	Under	lektionerna	har	bilder	tagits	av	lärare	som	varit	med,	och	några	av	dessa	bil-
der	finns	även	presenterade	här	i	föreliggande	studie	som	bilagor	efter	att	tillstånd	för	
detta	erhållits	av	deltagarna.		
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4	Resultat		
I	detta	kapitel	presenteras	studiens	resultat	med	hjälp	av	tre	teman:	Lektion	1,	Lektion	2	
&	3	och	Lektion	4.	Slutligen	presenteras	en	sammanfattning	där	resultatets	semiotiska	
resurser	beskrivs	mer	konkret.	

4.1	Lektion	1	
Inför	första	lektionen	ställde	jag	ut	stolar	i	en	cirkel	för	att	alla	skulle	kunna	se	varandra	
och	mig	lika	bra.	Till	de	som	önskat	att	inte	bli	filmade	hade	jag	placerat	och	reserverat	
särskilda	stolar	genom	att	lägga	ett	papper	på	var	och	en	av	dessa.	En	kort	förvirring	
uppstod	dock	innan	alla	hade	hittat	sin	rätta	plats.	Alla	fick	därefter	lov	att	inledningsvis	
presentera	sig	själva	med	namn	och	instrument	de	tyckte	om	att	spela	eller	lyssna	på.	
	
Under	denna	första	lektion	väljer	jag	att	fokusera	på	att	på	gehör	lära	ut	sången	Så	
mycket	bättre	av	Ted	Gärdestad.	Jag	väljer	att	inte	dela	upp	de	olika	beståndsdelarna	
melodi,	rytmik	och	text,	utan	sjunger	som	det	ska	vara	på	en	gång	och	låter	deltagarna	
sjunga	med	när	de	känner	att	de	kan.	Jag	spelar	första	ackordet	på	gitarren	för	att	få	en	
startton	och	börjar	sjunga	refrängen.	Till	en	början	använder	jag	endast	sångrösten	men	
inför	andra	omtaget	av	refrängen	lägger	jag	till	högerfoten	för	att	visa	varje	pulsslag	i	
takten,	och	högerhanden	som	knäpper	på	2:a	och	4:e	slaget	i	takten.	Låttexten	lyder:	
	

	
	
Precis	innan	vi	återigen	sjunger	refrängen	hörs	en	av	deltagarna	i	bakgrunden	säga	”ja	
de’	blir	så	mycke’	bättre”,	och	detta	är	något	som	sedan	återkommer	emellanåt	mellan	
varje	refrängomtag.	
	
Videoinspelningen	visar	att	jag	höjer	mina	ögonbryn	och	öppnar	upp	mina	ögon	inför	
varje	omtag	av	refrängen.	Blicken	landar	på	varje	deltagare	i	ringen	och	flyttas	därefter	
runt	med	jämna	mellanrum.	Jag	artikulerar	tydligt	med	läpparna	för	att	texten	ska	bli	
tydlig	för	deltagarna.	Genomgående	för	hela	denna	lektion	är	att	mitt	ansikte	uppvisar	
ett	glatt	uttryck,	som	verkar	förstärkas	varje	gång	en	av	deltagarna	fyller	i	med	”Ja	de’	
blir	så	mycke’	bättre”.	I	slutet	av	refrängen	höjs	mina	ögonbryn	ytterligare	samtidigt	
som	ögonen	blir	större	då	något	särskilt	i	melodin	ska	uppmärksammas	av	deltagarna.	I	
figur	2	visas	melodin	och	texten	i	slutet	på	refrängen,	samt	punkter	och	bågar	som	för-
tydligar	betoningen	på	frasen.	
	

	
	
Figur	2.	Slutet	på	refrängen	i	Så	mycket	bättre	där	frasen	är	utskriven	i	noter.	
	

Ja	de’	blir	så	
mycke’	bättre	



 19	

I	frasen	”o	o	oo	oss”	i	slutet	av	refrängen	visar	jag	med	höger	hand	hur	deltagarna	liksom	
ska	”stöta	till”	varje	ton	(som	notbilden	visar	ovan)	och	om	tonen	går	upp	eller	ner.	Att	
”stöta	till”	tonerna	innebär	här	att	deltagarna	använder	sig	av	en	hård	ansats	på	de	två	
första	vokalerna.	Övriga	vokaler	sjungs	med	mjuk	ansats	och	i	sammanhållen	legatolinje.	
Några	deltagare	härmar	rörelsen	som	jag	gör	med	en	hand.	För	att	uppmärksamma	vad	
som	händer	i	slutet	av	refrängen	slutar	min	fot	att	stampa	den	sista	takten,	och	under	
den	korta	pausen	innan	omtaget	sker	är	ansiktsuttrycket	avslappnat	och	glatt.	Höger-
handen	fortsätter	dock	att	knäppa	en	stadig	puls	på	2:a	och	4:e	slaget	i	takten	och	så	
småningom	är	även	vänsterhanden	aktiverad	på	samma	sätt	som	högerhanden.	Höger-
foten	stampar	från	och	med	det	andra	refrängomtaget	på	alla	fyra	pulsslagen.	Jag	
sjunger	hela	tiden	om	och	om	igen	med	deltagarna,	starkt	och	tydligt	för	att	alla	ska	
kunna	höra.	Jag	talar	inte	så	mycket	utan	låter	sången	göra	sitt:	
	

Jag	ville	se	om	det	gick	att	ta	allt	på	en	gång	eftersom	texten	är	ganska	enkel	
och	mycket	är	samma.	Det	gick	väldigt	bra!	Däremot	kom	önskemål	om	att	få	
ha	texten	på	ett	papper	i	fortsättningen	av	flera	deltagare	i	gruppen,	men	det	
är	ju	lätt	ordnat.	(Loggboksutdrag	12/9-14)	

 
Valet	att	sjunga	refrängen	om	och	om	igen	och	låta	deltagarna	sjunga	med	var	lyckat,	
vilket	går	att	förstå	utifrån	ovannämnda	citat.	Ovan	kan	vi	även	se	att	gruppen	önskade	
texter	på	papper	till	kommande	lektioner	vilket	var	något	jag	tog	till	mig	och	förberedde.	
Jag	lyssnade	även	till	en	deltagares	önskan	om	att	få	sjunga	en	låt	på	engelska.	
	
De	semiotiska	resurser	som	används	under	denna	lektion	står	främst	att	finna	i	hur	jag	
använder	mig	av	min	kropp,	dvs.	hur	jag	använder	mitt	kroppsspråk	och	mitt	ansiktsut-
tryck.	Kroppen	är	utåtriktad	mot	deltagarna	i	ringen	samtidigt	som	blicken	flyttas	runt	
och	landar	på	varje	deltagare	under	låtens	gång.	Fingerknäppande	och	markering	av	
puls	med	någon	av	mina	fötter	synes	här	få	symbolisera	ett	taktfast	trumackompanje-
mang.	Med	hjälp	av	mitt	ansiktsuttryck,	så	som	blickar,	ögonbryn,	ett	glatt	uttryck	och	
läppar	som	artikulerar,	verkar	jag	även	sträva	efter	att	bekräfta	deltagarna	när	de	gör	
rätt	och	det	låter	bra,	samt	tydliggöra	när	de	ska	uppmärksamma	något.	Sångrösten	an-
vänds	även	i	full	bemärkelse,	men	talrösten	förekommer	endast	i	inledningen	då	alla	
presenterar	sig	själva.	Talrösten	förekommer	inte	under	utlärningen	av	sången.	Text-
pappret	som	nämns	i	loggboksutdraget	är	något	som	tillkommer	till	lektion	2,	3	och	4.	

4.2	Lektion	2	&	3	
I	följande	avsnitt	beskrivs	hur	jag	använder	mig	av	olika	symboliska	resurser	för	att	un-
derlätta	för	deltagarna	att	lära	sig	spela	olika	instrument.	Instrumentutlärning	sker	
främst	under	lektion	två	och	tre.	Trots	att	fokus	är	på	gitarr	och	piano	dessa	lektioner	
börjar	jag	med	att	lära	ut	texten	på	låten	Feelin’	Groovy	av	Paul	McCartney	samt	över-
sätta	texten	på	denna	låt	tillsammans	med	deltagarna.		
	
Under	gitarrutlärningen	i	lektion	2	rör	jag	mig	runt	mellan	de	deltagarna	som	fått	en	
gitarr	i	sin	hand	(endast	fyra	gitarrer	fanns	att	tillgå)	och	en	annan	lärare	hjälper	en	av	
deltagarna	som	satt	sig	vid	det	enda	pianot	som	finns	tillgängligt.	En	tredje	lärare	hjälper	
till	med	gitarrutlärningen	medan	jag	vid	ett	tillfälle	fastnar	hos	en	deltagare	som	behö-
ver	hjälp.	Jag	sitter	då	ned	på	huk	med	blicken	i	höjd	med	den	gitarr	deltagaren	håller	i.	
Medan	instruktionerna	pågår	om	vilken	sträng	som	ska	slås	an	och	var	deltagaren	ska	
hålla	ner	strängen	med	fingret	på	vänster	hand,	sitter	resten	av	deltagarna	och	tittar,	
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ibland	på	oss,	ibland	på	varandra,	ibland	på	notställen	framför	sig.	Det	känns	för	mig	
som	lektionen	går	trögt	och	jag	erfar	att	ett	flertal	av	deltagarna	är	ostimulerade.	
 
Vid	den	tredje	lektionen	börjar	jag	därför	med	att	säga:	”Nu	ska	jag	visa	vad	jag	har	gjort	
här.	Jag	har	gjort	något	väldigt	pedagogiskt”.	Jag	visar	upp	gitarren	med	de	olika	pap-
perslapparna	och	förklarar	vilken	ordning	tonerna	ska	spelas.	
	

	
	
Figur	3.	Gitarr	med	prickar	i	olika	färger	för	att	visa	vilka	toner	deltagarna	ska	spela	på.	Färgerna	
symboliserar	samma	toner,	oavsett	instrument.	
	
Som	visas	på	bilden	ovan	i	figur	3,	har	jag	satt	prickar	i	olika	färger	på	gitarrens	hals	un-
der	de	strängar	och	de	band	som	deltagarna	ska	sätta	sina	fingrar	på.	I	nedanstående	
figur	visas	hur	jag	gått	till	väga	med	papperslapparna	på	det	piano	som	finns	i	klass-
rummet.	
	

	
	
Figur	4.	Piano	med	prickar	i	olika	färger	för	att	visa	vilka	toner	deltagarna	ska	spela	på.	Färgerna	
symboliserar	samma	toner,	oavsett	instrument.	
	
Som	figur	4	ovan	visar	är	det	inte	egentligen	ett	helt	ackord	som	lärs	ut	här,	utan	endast	
grundtonerna	i	varje	ackord.	Den	rosa	pricken	(som	på	vissa	instrument	råkade	bli	en	
röd	prick	istället)	representerar	här	tonen	”Ess”,	den	gröna	pricken	representerar	tonen	
”D”,	den	gula	pricken	representerar	tonen	”C”	och	den	vita	pricken	representerar	tonen	
”Bess”.	Under	den	tredje	lektionen	går	det	därför	nu	lättare	att	hinna	undervisa	varje	
deltagare,	då	prickarna	på	instrumenten	gör	deltagarna	lite	mer	”självgående”.	Jag	ber	
alla	deltagarna	att	hålla	fingret	på	den	rosa	pricken	så	att	alla	får	höra	att	de	spelar	lika-
dant.	En	deltagare	har	dock	lite	svårt	att	få	ljud	i	sin	gitarr,	så	jag	går	fram	och	säger:	”Slå	
till	lite	hårdare”	vilket	endast	resulterar	i	att	deltagaren	snärtar	till	strängen	mer	med	
höger	pekfinger.	Jag	hjälper	då	denne	deltagare	att	trycka	ner	vänster	finger	på	strängen	
och	efter	några	ytterligare	försök	får	hen	till	en	klingande	ton.	Sedan	fortsätter	jag	in-
struera	alla	deltagare	att	spela	den	gröna	tonen,	den	gula	tonen	och	till	slut	den	vita	to-
nen.	Medan	deltagarna	fortsätter	att	spela	på	egen	hand	en	stund	går	jag	därefter	fram	
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till	den	deltagare	som	sitter	vid	pianot	och	som	gärna	vill	veta	vad	tonerna	han	spelar	på	
heter.	
	
Tillbaka	i	mitten	av	gruppen	frågar	jag	om	alla	vill	spela	tillsammans	igen,	och	jag	frågar	
även	om	de	kommer	ihåg	vilken	”Ess-tonen”	är.	Jag	sjunger	tonen	och	ber	de	som	inte	
spelar	ett	instrument	att	göra	detsamma.	Jag	slår	ut	med	händerna	när	alla	ska	spela	den	
första	tonen,	och	samma	sak	på	den	andra	tonen.	När	den	tredje	tonen	spelas	upptäcker	
jag	att	en	av	deltagarna	inte	har	fingret	på	rätt	band	och	pekar	mot	deltagaren	att	fingret	
ska	flyttas	närmre	mig,	det	vill	säga	mot	gitarrens	huvud.	Jag	slår	ut	händerna	igen	mot	
deltagarna	när	de	ska	spela	sista	tonen	för	att	visa	att	alla	ska	spela	tillsammans	och	att	
vi	är	klara	med	ackordsrundan.	
	
Under	dessa	två	instrumentallektioner	använder	jag	mig,	precis	som	under	föregående	
lektion,	av	kroppsspråket	som	resurs.	Ett	exempel	på	detta	är	när	jag	sitter	på	huk	invid	
en	av	deltagarna	som	har	en	gitarr	i	sin	famn.	Ansiktet	kommer	då	i	samma	nivå	som	
deltagarens,	vilket	gör	att	jag	upplever	att	vi	får	bra	kontakt.	Fingrarna	är	också	resurser	
som	visar	deltagaren	tonernas	rätta	plats	på	gitarren.	Till	skillnad	från	den	första	lekt-
ionen	använder	jag	mig	här	av	min	talröst	på	ett	utökat	sätt	som	semiotisk	resurs	ef-
tersom	jag	verbalt	instruerar	deltagarna.	Under	den	andra	av	dessa	två	instrumental-
lektioner	använder	jag	mig	av,	utöver	de	ovanstående	resurserna,	en	annan	resurs	som	i	
detta	fall	utgörs	av	prickar	på	instrumenten	representerande	de	toner	som	ska	spelas.	
Denna	symboliska	resurs	kombineras	med	vokala	inslag	i	form	av	sång	på	de	toner	som	
deltagarna	ska	spela.	Under	dessa	lektioner	används	även	textpappret	som	resurs	där	
både	Så	mycket	bättre	och	Feelin’	groovy	står	med	på	var	sin	sida.		

4.3	Lektion	4	
Under	den	sista	lektionen,	den	fjärde,	får	gruppdeltagarna	spela	alla	låtarna	som	vi	övat	
på	under	de	tidigare	lektionerna.	I	den	första	låten	Så	mycket	bättre	sjunger	de	flesta	
med	på,	några	spelar	percussion-instrument,	en	deltagare	spelar	trumma	och	en	av	de	
andra	lärarna	spelar	gitarr.	
	
Deltagarna	får	inga	instruktioner	av	mig	innan	vi	börjar	spela	och	sjunga,	utan	kompet,	
som	består	av	läraren	på	gitarr	och	en	deltagare	på	trumma,	börjar	spela	direkt.	Det	är	
först	när	”kompet”	kommer	igång	som	jag	instruerar	percussionspelarna	att	börja	spela	
under	det	att	jag	sitter	lätt	framåtlutad,	tittar	runt	på	alla	deltagarna	i	ringen	och	klappar	
händerna	i	takt	till	musiken.		”Är	ni	med?	Nu	är	det	dags.	Nu	dämpar	vi	instrumenten.	
Åhh”	säger	jag	och	genom	att	sänka	händerna	visar	jag	att	vi	ska	sänka	volymen	och	så	
börjar	vi	sjunga	och	spela	tillsammans.	Under	versen	och	refrängen	är	det	bara	delta-
garna	med	gitarr	och	trumma	som	spelar	medan	alla	andra	sjunger.	När	refrängen	är	
sjungen	är	det	dags	för	mellanspel	och	percussion-instrumenten	får	utrymme	i	låten	
igen.	Detta	visar	jag	genom	att	vifta	med	båda	händerna	i	luften	som	om	jag	själv	spelade	
med	ett	percussion-instrument	medan	jag	ropar:	”	Och	så	är	det	instrumenten!”.		
	
Efter	att	ha	spelat	Så	mycket	bättre	en	gång	vänder	jag	på	textpappret	och	går	över	till	
den	andra	låten	Feelin’	Groovy.	Jag	bestämmer	att	vi	ska	sjunga	den	en	gång	först	innan	
vi	tar	fram	instrumenten.	Jag	behöver	inte	be	kompet	som	även	här	utgörs	av	läraren	på	
gitarr	och	en	deltagare	på	trumma	att	de	ska	sätta	igång,	utan	de	gör	det	som	på	en	ge-
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mensam	”cue6”	precis	som	i	föregående	låt,	och	efter	ett	litet	intro	är	sången	igång.	Res-
ten	av	deltagarna	och	jag	sjunger	hela	låten	med	alla	verser	utan	uppehåll	en	gång.	Se-
dan	börjar	jag	dela	ut	instrument	till	deltagarna.	När	instrumenten	är	utdelade	sätter	jag	
mig	ner	på	huk	framför	en	av	deltagarna	som	fått	en	gitarr	och	ber	denne	att	spela	för	
mig.	Deltagaren	spelar	bastonerna	felfritt	och	utbrister	”wow!”,	varpå	jag	instämmer	och	
vi	gör	en	”high	five”.	Även	deltagaren	bredvid	är	imponerad	och	vill	också	göra	en	”high	
five”.	Jag	fortsätter	att	gå	runt	till	alla	deltagarna	både	de	med	instrument	och	de	utan,	
och	stannar	vid	varje	deltagare	och	ber	dem	spela	för	mig,	eller	byta	några	ord	om	hur	
de	tycker	att	det	går	med	lektionen.		
	
Deltagarna	får	spela	i	sitt	eget	tempo	ett	tag,	tills	jag	avbryter	och	säger:	”Asså	det	låter	
så	bra.	Vet	ni	vad	jag	tycker	att	vi	ska	försöka	göra?	Spela	tillsammans.	[…]	vi	tar	det	i	ett	
ganska	långsamt	tempo”.	Precis	innan	alla	ska	börja	spela	höjer	jag	mina	ögonbryn	och	
mina	ögon	liksom	spärras	upp	mot	deltagarna.	De	flesta	deltagare	spelar	dock	i	sitt	eget	
tempo.	När	de	spelat	alla	ackord	en	gång	lyser	mitt	ansikte	upp,	och	jag	riktar	ett	stort	
leende	mot	dem.	Jag	ber	alla	att	spela	tillsammans	i	samma	tempo,	men	när	jag	räknar	in	
är	det	fortfarande	samma	tempo	som	förut.	Det	går	några	gånger	då	jag	bara	låter	dem	
spela	ackorden	en	gång,	och	sedan	stannar	jag	upp,	men	så	bestämmer	jag	att	vi	ska	
testa	att	spela	samma	ackord	flera	gånger	om.	Jag	räknar	in:	”En	två	tre	NU”,	och	sjunger	
de	toner	som	instrumenten	spelar.	I	omtaget	pekar	min	höger	hands	pekfinger	upp	i	luf-
ten	och	visar	hur	många	slag	i	takten	som	tonen	ska	spelas.	När	tonen	byts	flyttas	mitt	
finger	från	sida	till	sida.	Vänsterhandens	finger	hjälper	också	till	att	förtydliga	på	samma	
sätt	som	högerhanden	gör,	men	fötterna	står	lite	mer	brett	isär	den	här	gången	och	i	om-
taget	pekar	höger	hands	pekfinger	i	luften	och	går	ner	samtidigt	som	tonerna.	Hela	tiden	
flyttas	min	blick	från	deltagare	till	deltagare.	Jag	sjunger	de	färger	som	respektive	ton	
representerar	på	gitarrer	och	piano:	”Tillbaks	på	röda	pricken,	gröna	pricken,	gula	
pricken,	och	vita	pricken,	o	rosa	pricken,	gröna	pricken,	gula	pricken	och	vita	pricken.	
Hänger	ni	med?	Är	jag	för	snabb?”	säger	jag.	En	deltagare	säger	då:	”Ja	jag	hängde	inte	
med	här”	och	alla	slutar	spela,	eller	spelar	i	egen	takt	för	sig	själva.	Min	iver	bidrar	här	
tyvärr	till	att	deltagarna	inte	hinner	känna	pulsen	i	låten.		
	
Jag	går	fram	till	deltagaren	som	har	svårt	att	hänga	med	och	pratar	lite	med	denne	och	
beslutar	att	alla	ska	göra	samma	sak	igen	som	nyss.	Först	nu	förklarar	jag	att	den	rosa	
eller	röda	pricken	är	samma	ton	fast	det	ser	olika	ut	på	olika	instrument.	Anledningen	
till	varför	prickarna	har	olika	färg	beror	på	att	jag	första	gången	målade	färg	på	papper	
som	jag	tejpade	fast,	och	gången	efter	hade	jag	förberett	fler	instrument	och	köpt	klis-
termärken	med	färger	på,	som	därmed	inte	riktigt	stämde	överens	med	den	första	tonen.	
Alla	får	spela	samma	sak	igen	och	det	är	nu	första	gången	som	alla	spelar	nästan	samti-
digt.	Näst	sista	gången	vi	spelar	försöker	vi	sjunga	första	versen	på	låten	i	ett	långsamt	
tempo,	men	då	drar	de	flesta	ändå	åt	var	sitt	håll.	Sista	gången	vi	gör	samma	sak	går	jag	
fram	till	en	av	deltagarna	som	hamnat	lite	före	de	andra	och	rättar	tillbaka	deltagaren	
genom	att	sjunga	tydligt	och	peka	på	banden	på	gitarren	när	det	är	dags	att	byta.	Mot	
slutet	av	låten	hamnar	deltagaren	rätt	i	tempo	igen.	
	
Under	denna	lektion	används	fler	semiotiska	resurser	i	form	av	kroppsspråk,	verbala	
instruktioner	och	andra	komplement.	Kroppens	resurser	visas	till	exempel	då	tempo	
                                                
6 Cue: I musiksammanhang innebär detta att ett tecken ges så att musikerna börjar spela samtidigt, till exempel 
med hjälp av en nick, eller en blick. (Grammarist)  
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visas	genom	handklappning	och	när	det	är	dags	för	deltagarna	att	sluta	spela	med	per-
cussioninstrumenten	sänks	mina	händer	och	jag	informerar	dem	verbalt	att	de	ska	
dämpa	spelet.	Att	jag	viftar	med	händerna	när	det	är	dags	för	instrumenten	igen	är	även	
det	en	semiotisk	resurs.	Jag	använder	mig	av	ansiktsuttryck	som	att	höja	ögonbrynen,	
öppna	upp	ögonen	och	le	mot	deltagarna	för	att	påvisa	när	något	ska	ske,	precis	som	i	
tidigare	lektioner.	Mitt	pekfinger	gestikulerar	hur	många	slag	i	takten	som	spelas	i	om-
taget	samtidigt	som	vänsterhanden	visar	tonplatser.	Sångrösten	som	resurs	visas	då	jag	
sjunger	de	färger	som	representerar	toner	på.	Textpapper	används	även	i	den	sista	lekt-
ionen.	I	den	här	lektionen	blandas	alltså	verbala	och	gestikulerande	instruktioner	hela	
tiden,	tillsammans	med	sång	kombinerat	med	symboler	på	instrumenten	och	textpap-
per.	

4.4	Sammanfattning	
Den	första	lektionen	innehåller	främst	sångutlärning	av	Så	mycket	bättre.	De	resurser	
jag	använder	mig	av	under	denna	första	lektion	är	kroppen	med	dess	språk,	det	vill	säga	
gestik	och	ackompanjemang	på	gitarr	där	jag	använder	både	händer	och	fingrar,	sång	
samt	ansiktsuttryck	när	jag	uppmärksammar	någonting	särskilt	eller	bekräftar	delta-
garna	när	de	gör	rätt	och	det	låter	bra.	Sedan	följer	instrumentutlärning	som	sträcker	sig	
över	två	lektioner.	Vid	den	första	av	dessa	två	lektioner	framgår	att	mitt	kroppsspråk	
och	mina	verbala	instruktioner	är	mina	främsta	resurser;	kroppsspråket	då	jag	sätter	
mig	ner	på	huk	med	gitarren	och	möter	en	av	deltagarna	med	blicken	i	samma	höjd	samt	
verbala	instruktioner	som	gäller	hur	strängarna	på	gitarren	ska	slås	an.	Under	den	andra	
av	de	två	instrumentlektionerna	använder	jag	mig	av	symboler	i	form	av	prickar	som	
representerar	de	toner	deltagarna	ska	spela	på	instrumenten.	Även	under	denna	lektion	
använder	jag	verbala	instruktioner	i	form	av	talröst	och	sångröst	som	resurser.	Här	ut-
vecklas	resurserna	något	i	och	med	prickarna	och	talrösten.	Fjärde	och	sista	lektionen	
använder	jag	mig	av	flera	resurser,	såsom	kroppen	och	dess	gestik	när	jag	visar	tempo	
och	dynamik	med	händerna;	ansiktsuttryck	när	jag	visar	när	något	ska	ske	i	låten;	ver-
bala	instruktioner	då	jag	sjunger	om	färgen	på	den	prick	de	ska	spela	på.	De	symboliska	
prickar	som	representerar	de	toner	på	instrumenten	som	deltagarna	ska	spela	är	också	
resurser	som	används.	Det	som	visas	här	är	att,	beroende	på	vilken	typ	av	undervisning	
det	rör	sig	om,	mina	resurser	förändras	allt	eftersom,	både	till	antalet	och	vilken	funkt-
ion	de	får.	Det	blir	en	fråga	om	en	alltmer	ökande	multimodalitet	för	varje	lektion.	Detta	
går	från	att	jag	under	den	första	lektionen	främst	fokuserar	på	att	använda	mig	av	min	
kropp	som	resurs	vilket	utvecklas	fram	till	en	form	av	samverkande	multimodalitet	un-
der	den	sista	lektionen.		
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5	Diskussion		
I	detta	kapitel	presenteras	resultatdiskussionen	utifrån	temana	En	flexibel	förhållning,	
Multimodala	resurser	stimulerar	deltagarna	och	Verbal	och	gestikulerande	kommunikat-
ion.	Därefter	följer	ett	avsnitt	om	egna	reflektioner	samt	tankar	om	arbetets	betydelse	
och	fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten. 

5.1	Resultatdiskussion	
Den	outbildade	musikterapeuten	är	i	denna	diskussion	i	fokus	för	”granskning”	–	av	sig	
själv.	Med	utgångpunkt	från	de	frågeställningar	som	nämnts	i	inledningen	och	den	litte-
ratur	som	har	presenterats	i	bakgrundskapitlet	presenteras	här	diskussioner	kring	varje	
lektion	jag	haft	med	deltagarna	i	gruppen.	

5.1.1	En	flexibel	förhållning	
Selander	och	Kress	(2010)	tar	upp	vad	design	för	lärande	innebär,	såsom	skolmiljö,	ut-
rustning	och	planering	av	undervisning.	Att	jag	här	i	föreliggande	studie	valt	att	alla	som	
deltar	på	de	utvalda	lektionerna	ska	sitta	i	en	ring	på	stolar,	verkar	enligt	mig,	vara	ett	
bra	val	eftersom	alla	då	kan	se	både	mig	och	varandra.	Trots	att	inte	alla	deltagare	syns	
på	videoinspelningen	ges	alla	på	så	sätt	möjlighet	att	vara	lika	delaktiga.	Lokalen	vi	be-
finner	oss	i	är	visserligen	ganska	stor	och	vi	använder	oss	inte	av	hela	utrymmet	men	jag	
anser	mig	inte	behöva	det.	De	enda	instrument	vi	använder	oss	av	under	den	första	lekt-
ionen	är	en	gitarr	som	en	av	lärarna	spelar	på	och	en	trumma	som	en	av	deltagarna	spe-
lar	på	när	vi	sjunger	Så	mycket	bättre.	Själv	väljer	jag	att	inte	spela	gitarr	eller	trumma	
då	jag	främst	önskar	fokusera	på	att	lära	ut	text	och	melodi	till	deltagarna,	vilket	också	
gör	att	min	kropp	blir	mer	flexibel	och	fri.	Att	jag	väljer	att	dela	ut	percussion-
instrument	till	resten	av	deltagarna	efterhand	beror	på	att	jag	vill	engagera	dem	i	de	
mellanspel	som	finns	i	låten	då	det	inte	är	sång.	
	
En	av	Rameys	(2011)	åtta	punkter	om	hur	en	pedagog	kan	arbeta	med	vuxna	med	funkt-
ionsnedsättningar	handlar	just	om	vikten	av	att	designa	och	därmed	kontrollera	miljön	
så	att	den	minskar	distraktioner	och	ökar	fokus	bland	deltagarna.	Mitt	val	att	placera	
videokameran	bakom	deltagarna	och	täcka	över	skärmen	på	surfplattan	bidrog	här	tro-
ligtvis	till	att	deras	fokus	mer	hamnade	på	mig.	Under	lektionerna	försökte	jag	även	up-
pehålla	en	positiv	stämning	och	jag	strävade	hela	tiden	efter	att	göra	positiv	förstärkning	
till	en	vana.	En	intressant	fråga	är	dock	huruvida	jag	gav	deltagarna	enkla	och	tydliga	
instruktioner.	I	någon	mening	kan	dessa	ha	varit	enkla	och	tydliga,	men	frågan	är	om	de	
hade	kunnat	vara	än	mer	konkreta	utan	att	deltagarnas	skulle	känna	sig	förminskade	på	
något	sätt.		
	
Under	den	första	lektionen	är	det	främst	mitt	kroppsspråk	och	mina	ansiktsuttryck	som	
står	för	de	multimodala	resurserna.	Jag	låter	kroppen,	som	händer	och	fötter,	stå	för	
tempoanvisning	och	ackompanjemang,	samt	skillnader	i	dynamik.	Jag	rör	mig	runt	bland	
deltagarna,	jag	ler	för	att	bekräfta	när	de	gör	rätt	eller	när	det	låter	bra.	De	spegelneuro-
ner	som	Molnar-Szakacs	(2009)	talar	om	går	troligtvis	att	koppla	hit,	då	han	menar	att	
kroppsliga	uttryck	smittar	människor	emellan.	Kanske	jag	under	dessa	lektioner	på	så	
sätt	”smittande”	deltagarna	med	min	energi	och	min	glädje,	och	kanske	är	det	därför	av	
vikt	att	ledare	av	gruppaktiviteter	av	detta	slag	själva	erfar	just	de	känslor	de	önskar	att	
deltagarna	ska	erfara.				
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Ett	annat	sätt	att	förstå	detta	på	är	med	hjälp	av	Selander	och	Kress	(2010)	beskrivning	
av	fenomenet	mimesis,	som	handlar	om	hur	vi	imiterar	varandras	rörelsemönster	och	
beteenden.	Exempel	på	detta	är	när	några	av	deltagarna	i	föreliggande	studie	följer	med	
i	mina	handrörelser	när	jag	lär	ut	sången	Så	mycket	bättre,	framför	allt	när	jag	visar	hur	
sista	raden	i	refrängen	ska	sjungas.	Kanske	tror	de	att	det	är	en	del	av	en	koreografi,	
kanske	tänker	de	inte	på	att	de	imiterar	mig	alls,	men	de	som	väl	börjat	imitera	fortsät-
ter	att	göra	det	varje	gång	jag	gör	rörelsen.	Texten	till	Så	mycket	bättre	är	i	refrängen	
ganska	enkel	och	upprepande.	Enligt	Molnar-Szakacs	(2009)	upplever	personer	med	
ASD	”enkla”	känslor.	Kanske	de	här	förstod	denna	enkla	text	och	upptäckte	en	samhö-
righet	med	den	och	därmed	en	samhörighet	med	varandra.	

5.1.2	Multimodala	resurser	stimulerar	deltagarna	
Under	lektion	två	erfor	jag	att	deltagarna	inte	var	lika	stimulerade	som	under	lektion	ett.	
Detta	kan	ha	berott	på	att	vi	använde	oss	av	instrument	under	lektion	två,	och	att	alla	då	
inte	kunde	vara	engagerade	samtidigt	eftersom	det	inte	fanns	instrument	till	alla.	Fokus	
låg	då	också	stundtals	endast	på	en	deltagare	och	dennes	gitarr	medan	de	andra	var	pas-
siva.	Om	jag	försöker	förstå	detta	utifrån	vad	Molnar-Szakacs	(2009)	skriver	om	perso-
ner	med	ASD,	dvs.	att	de	kan	uppleva	samhörighet	när	det	gäller	just	musik,	skulle	jag	
här	kunna	dra	slutsatsen	att	deltagarna	i	detta	fall	inte	kände	lika	stor	samhörighet	med	
musiken	som	under	lektion	ett.	Det	är	dock	endast	ett	antagande	och	går	inte	att	bevisa,	
då	jag	inte	har	följt	upp	med	frågor	till	berörda	deltagare	om	just	detta	tillfälle.	
	
Design	i	lärande	innebär	enligt	Selander	och	Kress	(2010)	transformering	av	informat-
ion	och	skapande	av	nya	representationer.	Som	jag	upplevde	det	uppstod	denna	trans-
formering	när	jag	under	lektion	tog	fram	instrument	med	prickar	i	olika	färger	som	re-
presenterade	de	toner	de	skulle	spela	(se	Figur	3	och	Figur	4).	Deltagarna	blev	då	mer	
självständiga	och	förstod	lättare	vilken	sträng	och	vilket	band	de	skulle	spela	på.		Selan-
ders	och	Kress	syn	på	kunskap	har	just	att	göra	med	undervisningssituationen	som	den	
är.	Kunskap	som	uttryck	för	aktivitet	och	praktik	står	här	i	föreliggande	fall	för	deltagar-
na	som	ges	möjlighet	att	förstå	det	de	spelar.	Detta	kan	jämföras	med	lektion	två	där	
flera	av	deltagarna	till	synes	verkade	ostimulerade	eftersom	de	hade	svårt	att	hänga	
med	och	förstå	vilken	sträng	och	vilket	band	de	skulle	spela	på.	Med	hjälp	av	prickarna	
som	representationer	av	toner	vid	lektion	tre,	gavs	då	deltagarna	möjlighet	att	förstå	
vilken	sträng	och	vilket	band	de	skulle	spela	på.	Dessa	prickar	representerande	då	var	
sin	ton,	vilket	enligt	mig,	också	medförde	en	möjlighet	för	dem	att	känna	sig	lite	mer	
självständiga.	Därmed	fick	de	en	chans	att	utveckla	sitt	musikaliska	sinne	än	mer.	Intres-
sant	här	är	att	se	hur	jag	förändrar	mina	resurser	beroende	på	vad	lektionen	fokuserar	
på.	Är	fokus	på	sång	kompletterar	jag	detta	med	gestik	och	ansiktsuttryck	medan	lekt-
ioner	med	instrumentfokus	kompletteras	med	verbala	instruktioner.	

5.1.3	Verbal	och	gestikulerande	kommunikation	
Under	lektion	fyra	gick	jag	fram	till	en	av	deltagarna	och	bad	hen	spela	för	mig	från	bör-
jan.	När	hen	lyckades	blev	både	hen	och	jag	så	glada	att	vi	gjorde	en	”high	five”	varvid	
deltagaren	bredvid	blev	lika	glad	och	också	ville	delta	i	firandet	genom	att	göra	en	”high	
five”.	Här	tänker	jag	att	någon	form	av	gemenskap	uppstod	inte	bara	mellan	mig	och	del-
tagarna,	utan	också	mellan	de	båda.	Ansdell	(1995)	poängterar	att	musikterapeuter	i	
första	hand	inte	har	som	uppgift	att	främja	eller	utveckla	klienternas	musikaliska	kun-
skaper	eller	färdigheter,	utan	att	de	istället	bör	fokusera	på	att	skapa	de	rätta	förutsätt-
ningarna	för	att	en	klient	ska	ges	möjlighet	att	upptäcka	sig	själv	och	andra,	utan	att	
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känna	sig	hämmad	av	fysiska,	emotionella	eller	sociala	tillkortakommanden.	Detsamma	
menar	Alvin	(refererad	i	Watson,	2007)	eftersom	hon	betraktar	musik	som	ett	flexibelt	
kommunikationsmedel	som	fungerar	på	varje	mental,	emotionell	och	social	nivå.		
	
I	slutet	av	lektion	fyra	bad	jag	alla	deltagarna	att	spela	tillsammans	och	de	som	inte	satt	
med	ett	instrument	skulle	då	sjunga.	Trots	min	iver	att	lyckas	med	ensemblespelet	lyck-
ades	de	inte	spela	tillsammans	i	en	och	samma	puls,	utan	spelade	mest	var	och	en	för	sig.	
På	grund	av	min	ovana	och	det	faktum	att	jag	är	outbildad	inom	området	anpassade	jag	
då	inte	min	undervisning	tillräckligt	mycket	efter	deltagarnas	behov	menar	jag.	Watson	
(2007)	skriver	om	funktionsnedsatta	personers	brister	i	sociala	sammanhang	vilka	in-
nebär	att	deltagarna	ofta	inte	uppvisar	anpassningsbara	beteenden,	undervisning	bör	
därför	anpassas	efter	deltagarna	och	inte	tvärtom.	Eftersom	jag	inte	förklarade	och	gick	
igenom	att	det	i	varje	takt	skulle	spelas	två	ackord	med	två	pulsslag	vardera,	resulterade	
det	i	ett	osammanhängande	ensemblespel.	Detta	ledde	i	sin	tur	till	att	deltagarna	inte	
fick	möjlighet	att	känna	en	gemensam	puls,	och	en	gemensam	puls	behövs	enligt	min	
uppfattning	för	att	kunna	känna	gemenskap	i	musicerande.	
	
Under	denna	sista	lektion	använde	jag	mig	av	en	större	grad	av	multimodalitet	än	på	de	
andra	lektionerna.	Kroppsspråk	och	gestik	varvas	med	verbala	instruktioner,	symboler	
och	sång.	Jag	vill	tro	att	detta	är	en	förutsättning	för	arbete	av	detta	slag,	dvs.	att	det	är	
av	vikt	att	jag	som	lärare	kan	förändra	min	användning	av	olika	resurser	utifrån	elevers	
eller	deltagares	olika	behov.	

5.2	Egna	reflektioner		
I	det	stora	hela	är	jag	nöjd	med	min	studie	med	tanke	på	de	förutsättningar	jag	hade,	till	
exempel	att	lektionstillfällena	låg	på	min	lunchtid	vilket	gjorde	att	min	lunch	fick	skjutas	
upp	varje	gång.	Detta	kan	ha	påverkat	mig	till	det	sämre	och	gjort	mig	mer	stressad	än	
jag	behövt	vara,	vilket	märks	under	den	sista	lektionen	då	jag	ganska	hastigt	vill	bli	klar	
med	låten	utan	att	reflektera	över	att	jag	inte	instruerat	deltagarna	tillräckligt	väl	om	
vilket	tempo	som	gäller	eller	hur	många	gånger	varje	ton	ska	spelas.	Trots	detta	är	jag	
stolt	över	att	se	mig	själv	arbeta	med	ett	gott	humör	under	lektionerna.	Det	verkar	också	
ha	smittat	av	sig	på	både	deltagare	och	andra	lärare	i	klassrummet.	Mina	låtval	var	stra-
tegiskt	utvalda	för	att	jag	hoppades	att	även	min	kärlek	till	dessa	låtar	skulle	smitta	av	
sig	på	deltagarna	så	att	vi	skulle	ha	roligt	på	lektionerna.		
	
Det	finns	dock	några	saker	jag	önskar	att	jag	hade	förberett	bättre,	gått	igenom	mer	nog-
grant	eller	reflekterat	mer	över	under	lektionsperioden.	För	det	första	fanns	det	inte	
tillräckligt	med	instrument	för	att	alla	deltagare	skulle	vara	engagerade	under	lektion-
erna.	Vid	ett	flertal	tillfällen	satt	deltagare	därför	och	var	sysslolösa.	Varför	såg	jag	inte	
till	att	det	fanns	gitarrer	och	elpianon	till	alla?	Även	om	inte	alla	hade	velat	spela	så	hade	
möjlighet	då	funnits	och	jag	anser	nu	att	det	hade	varit	bättre.	Jag	ifrågasätter	även	mitt	
sätt	att	lära	ut	nu	när	jag	ser	att	jag	inte	gått	igenom	med	deltagarna	om	hur	många	
gånger	varje	ackord	skulle	spelas.	Skulle	de	kunnat	förstå	utan	att	jag	förtydligade	det,	
eller	kunde	jag	planerat	det	bättre	i	förväg?	Borde	jag	ha	haft	en	plan	över	vilka	som	
skulle	spela	instrument?	Då	jag	köpte	in	klistermärken	med	prickar	till	tredje	lektionen,	
varför	tog	jag	mig	inte	tid	att	ändra	på	de	andra	instrumenten	så	att	samma	toner	repre-
senterades	av	samma	färg?	Lektionens	placering	i	förhållande	till	mitt	eget	schema	var	
också	ett	problem	i	och	med	den	korta	förberedelsetid	jag	hade.	Detta	kan	vara	en	av	
orsakerna	till	varför	det	tog	mig	ett	par	lektioner	innan	jag	kom	på	hur	jag	skulle	under-
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visa	bättre	och	mer	effektivt	samt	varför	jag	kände	stress	i	att	bli	färdig	snabbt	fastän	det	
inte	fanns	något	behov	av	det.	Trots	dessa	frågor	och	flera	omgångar	av	en	misslyckad	
känsla	är	jag	glad	att	jag	genomfört	det	jag	gjort.	Jag	har	mer	på	fötterna	nu	än	jag	haft	
tidigare	och	det	är	jag	tacksam	för.	

5.3	Arbetets	betydelse						
I	det	här	arbetet	har	jag	fått	chansen	att	läsa	på	om	funktionsnedsättningar	och	jag	har	
också	fått	många	tips	genom	litteraturen	på	hur	jag	kan	arbeta	i	fortsättningen.	Jag	har	
som	mål	att	någon	gång	i	framtiden	utbilda	mig	till	musikterapeut,	så	detta	arbete	är	en	
bra	början.	Jag	kanske	inte	lyckades	så	bra	som	jag	önskat	men	jag	är	medveten	om	mina	
misstag	och	kan	i	fortsättningen	med	bakgrund	av	detta	alltid	sträva	efter	att	bli	bättre.	
Även	om	det	skulle	ta	flera	år	innan	jag	utbildar	mig	vidare	kommer	kunskapen	om	
människors	olika	behov	och	förutsättningar	vara	mig	till	stor	hjälp	i	mitt	yrke	som	mu-
siklärare.	Uppsatsen	har,	även	om	det	är	relativt	litet	arbete,	hjälpt	mig	att	inse	än	mer	
hur	olika	vi	människor	är	varandra	och	från	dag	till	dag.	Det,	om	något,	är	viktigt	för	mig	
att	vara	medveten	om	i	mitt	yrke.	

5.4	Fortsatta	forsknings-	och	utvecklingsarbeten		
Intresset	i	att	vidareutbilda	mig	inom	musikterapi	finns	kvar,	kanske	ännu	mer	nu	än	
tidigare.	Tack	vare	den	inspiration	jag	fått	av	all	litteratur	jag	har	fått	läsa	om	området	så	
finns	det	hopp	om	mer	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	i	fortsättningen.	Särskilt	in-
spirerad	blev	jag	av	Odell	(refererad	i	Watson,	2007)	om	att	använda	improvisation	som	
ett	musikterapeutiskt	medel	för	att	nå	fram	till	klienterna.	Även	Johanssons	(2013)	ar-
bete	om	FMT	och	MUISK	anser	jag	att	jag	kan	ha	nytta	av	i	mitt	kommande	arbete	och	
yrke,	då	de	inriktar	sig	mer	tydligt	på	samtal	med	individerna	och	musikterapi	i	grupp.	
Om	jag	skulle	göra	ett	ytterligare	utvecklingsarbete	skulle	det	vara	av	intresse	att	sam-
tala	mer	med	individer	för	att	förstå	deras	upplevelser	av	gruppmusikterapi.	
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