
Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete 

Självständigt arbete 15 hp 

Didaktik Avancerad nivå 

UDA32F AN(15 hp) 

Höstterminen 2010 

Examinator: Lena Geijer 

English title: They choose to participate  - A study of multimodal communication in teaching music 

 

Så väljer eleverna att delta 

 
En studie av multimodal kommunikation i musikundervisning 

 
 

Marie Hansson    

 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

Så väljer eleverna att delta 
 
En studie av multimodal kommunikation i musikundervisning 

  

Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera multimodal kommunikation under musik-

undervisning, det vill säga att försöka förstå möjligheter och hinder för meningsskapande i musik-

undervisning, genom att beskriva och analysera hur undervisning semiotiskt designas av undervi-

sande lärare. Jag har tittat på vilka teckensystem som en lärare använder sig av för att entusiasmera 

eleverna till delaktighet. Jag har valt att fokusera på de kroppsliga, verbala och rumsliga resurserna. 

Jag har använt mig av videodokumentering av tre lärsekvenser samt deltagande observation. I ana-

lysen av min empiri använder jag mig av Michael Hallidays metafunktioner för att studera formens 

betydelse för innehållet. Metafunktionerna syftar till att kartlägga semiotiska teckensystem och 

andra meningsskapande uttryck i en kommunikation. Det semiotiska arbetet sker i tre olika nivåer 

samtidigt, vilka benämns: den ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen. 

Studien synliggör lärarens multimodala resurser och elevernas respons på dessa. Lärarens kroppsli-

ga resurser såsom talet, mimiken, gesterna och dennes kroppsrörelser är meningsbärande i prakti-

ken och kompletteras av övriga artefakter. Lärarens resurser organiseras retoriskt genom att läraren 

arbetar från det lilla till det stora. Det sker en tydlig eskalering av både lärarens semiotiska resurser 

och svårighetsgraden i undervisningens innehåll. En slutsats som man kan dra utifrån denna studie 

är att lärarens olika teckensystem samt organisering av undervisningen påverkar och kan främja 

elevernas deltagande i undervisningen. 

Nyckelord 

Designteoretiskt perspektiv, ideationella funktionen, interpersonella funktionen, meningsskapande, 

multimodal, semiotisk resurs, textuella funktionen.  
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Kapitel 1 Bakgrund   

Inledning   

Vad är det som kännetecknar en bra pedagog? Vad får eleverna att varje dag komma till skolan? 

Mitt intresse för pedagogens betydelse för elevernas måluppfyllelse och deltagande, startade under 

min första tjänstgöring på en skola i norra Botkyrka utanför Stockholm. Där handlade pedagogens 

roll till största del om att hinna med alla elevers skilda behov av stöd och uppmuntran. Majoriteten 

av eleverna kom från utomeuropeiska länder och de flesta hade svårigheter med svenska språket. 

Elevernas behov krävde individuella lösningar av undervisande lärare. Vidare i livet som lärare har 

jag återkommit till dessa frågor om hur skolan ska kunna fånga upp alla elever och lyckas få dem 

med sig i dess strävan att nå målen för skolans uppdrag. Frågan är hur man som pedagog gör un-

dervisningen meningsskapande för dessa elever. Hur ska man göra som pedagog för att få eleverna 

till att vilja vara delaktiga? Lärares arbete är mycket komplext och idag ställs det högre och högre 

krav på att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Vad kan göras för att undervisningen i 

svensk skola förbättras? Kan vi pedagoger studera varandra och lära oss att undervisa och uppträda 

på ett sätt som är gynnsamt för elevernas lärande? Kan undervisningen i de estetiska ämnena vara 

vägvisare för övriga ämnen i svensk skola? 

Syftet för denna studie är att försöka förstå möjligheter och hinder för meningsskapande i musikun-

dervisning genom att beskriva och analysera hur undervisning semiotiskt designas av undervisande 

lärare. Uppsatsen kommer undersöka den multimodala kommunikationen som en lärare använder i 

sin undervisning. 

Multimodalitet är de resurser som finns till hands för att tolka omvärlden.  Undervisningens inne-

håll påverkas av vilka semiotiska resurser som läraren väljer att använda.  Semiotiska resurser är 

olika teckensystem såsom t.ex. gester, ord, mimik som formats historiskt, kulturellt och socialt och 

som organiserats i representation och kommunikation (Kress & Selander, 2010). Utifrån lärarens 

val skapas sen didaktiska konsekvenser för det presenterade kunskapsinnehållet men även för ele-

vernas lärande samt för interaktionsmönstren i klassrummet. Att studera hur enskilda lärare använ-

der sig av olika semiotiska resurser för meningsskapande av ett visst lärandeobjekt är både intres-

sant och viktigt för en fruktbar skolutveckling. 

I studien kartläggs lärarens olika teckensystem med hjälp av videodokumentation samt transkribe-

ring av tre olika lärsekvenser. De olika teckensystemen ordnas för att därefter analyseras i tre olika 

nivåer, utifrån Hallidays tre metafunktioner. Det semiotiska arbetet sker i tre olika nivåer samtidigt, 

menar Halliday, och han kallar dessa nivåer den ideationella, den interpersonella och den textuella 

metafunktionen (Halliday, 1978).  

Studien genomförs i en kommunal skola år 6-9 med kulturprofil. Skolan har ca 400 elever. Skolan 

är belägen i Stockholm och startade 1998. Elever och föräldrar väljer den aktuella skolan utifrån att 

de antingen bor i upptagningsområdet, vill byta från sin tidigare skola eller medvetet väljer skolan 

med anledning av kulturprofilen. Idén bakom skolans kulturprofil bygger på en övertygelse hos den 

personal som en gång startade skolan. De menar att kunskap och kultur utvecklas i mötet mellan 

människor och genom deras sinnesupplevelser och erfarenheter. Att eleven i sitt arbete med olika 
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estetiska uttryck kopplat till kursplanemålen i de olika ämnena tränas i sin förmåga att se olikheter 

och sammanhang i relationer och samtal. Skolans kulturprofil innebär att eleverna har utökad un-

dervisningstid för bild, drama, dans och musik. Skolan arbetar tematiskt och temaarbetena avslutas 

med en musisk produkt som visas upp för föräldrarna och andra elever. Undervisande lärare förvän-

tas ta in musiska arbetssätt i undervisningen och samtliga arbetslag arbetar med ett större temaom-

råde varje termin. Begreppet musisk blev väl förankrat i den musikpedagogiska diskussionen genom 

professor Jon-Roar Bjørkvold som 1991 publicerade sin bok , Den musiska människan. Bjørkvold 

belyser sambandet mellan skapande och inlärning. Bjørkvold menar att musik, dans, humor, littera-

tur, teater, skapande lek med färg och form är musiskt verksamma nycklar till Musernas källa som 

finns inom oss. Läraren måste våga ta språnget från ämnesstudierna trygghet till spontan kreativitet 

menar Bjørkvold. 

I Svenska akademins ordlista, SAOL, så förklaras estetiken som ”vetenskapen för de sköna”. Den 

benämningen ligger nära den ursprungliga tanken om de nio musernas uppgift. Estetik kan betyda 

olika saker, men jag vill låna de aspekter som Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius lyfter fram i 

sin rapport, Kulturen i skolan, 2003. De visar på några aspekter på estetik som de tycker är viktiga 

för skolan.  

 Estetik som sinnlig kunskap 

 Verkligheten sedd genom estetiska utryck och intryck 

 Formens betydelseskapande 

 Estetiken som social form 

 

Kunskap är mer än faktakunskaper och rationella analyser. Kunskap handlar även om känslor och 

upplevelser som måste ges tid att bearbetas. Med estetikens hjälp kan analyser och känslor hållas 

samman. Att utrycka sig med estetiska uttrycksformer kan ses som ett ursprungligt behov av att 

artikulera sin egen verklighetsuppfattning. Det lilla barnet skiljer inte på det inre från det yttre utan 

rör sig ohämmat mellan lek/fantasi och verklighet. I leken överskrider barnet gränsen in i det okän-

da och lär sig behärska verkligheten. Med förnuftet så kategoriserar vi vår omvärld, men med fanta-

sin så tar vi oss förbi det förnuftsbaserade vetandet. Hur undervisningen sker, är av betydelse för 

vad som kommer ut av den. Eleven behöver få erfarenhet av olika uttrycksformer för att få en dju-

pare förståelse för lärandeobjektet (Bjørkvold, 1991).  

Den kreativa aktivitet som vi kallar fantasi, grundar sig på vår hjärnas kombinatoriska förmåga. 

Enligt Lev S Vygotskij  (2006) så är fantasin grunden för varje kreativ aktivitet och möjliggör alla 

konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapanden. Sambandet mellan fantasin och det reella ve-

tandet utgör en högre form att förståelse .  

 

Den aktuella skolans ambition att arbeta med olika estetiska uttrycksformer för en ökad måluppfyl-

lelse måste vara tydligt kommunicerad till både elever och föräldrar. Skolans pedagogiska personal 

måste känna en stark förankring i de måldokument som skolan formulerat om det estetiska arbetet. 

Om lärarna blir medvetna om styrkan i att hålla fast vid ett gemensamt förhållningssätt kring det 

estetiska lärandet, bör det kunna resultera i en ökad måluppfyllelse för eleverna. Professor Howard 

Gardner vid Harvard Graduate School of Education i USA, har bland annat skrivit boken, De sju 

intelligenserna. Han lanserade 1983 sin teori om de multipla intelligenserna. Gardner menar att det 

går att urskilja minst sju skilda intelligenser såsom språklig (lingvistisk), logisk(matematisk), musi-

kalisk, visuell/spatial, kroppslig-kinestetisk, självkännedom (intrapersonell), social (interpersonell). 

Gardners teori har i hög grad påverkat den pedagogiska debatten. Gardner menar att genom att sti-
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mulera alla dessa intelligenser från en individuell utgångspunkt och genom att arbeta med pro-

jekt/temaarbete så ges eleverna bättre möjligheter att utvecklas efter sin potential. 

Ett synliggörande av hur pedagoger och elever upplever det estetiska lärandet kan leda till att peda-

goger, elever och föräldrar bjuder in till ett samtal om hur och varför skolan ska arbeta med estetis-

ka arbetssätt och hur man kan använda samma arbetssätt i skolans alla ämnen. 

Styrdokument och riktlinjer   

Läroplanen för grundskolan 1994 (Lpo94) betonar vikten av estetiska ämnen i skolan. Under sko-

lans uppdrag skriver man: 

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.”  

vidare 

”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna upp-

märksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskapen. De skall pröva och utveckla olika ut-

trycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, 

text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 

möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 

eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.” (Lpo94 s. 7–8) 

Under Mål att uppnå står bland annat: 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan utveckla 

och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer 

som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans.” (Lpo94. s. 12) 

 

Enligt Sveriges offentliga utredningar, Kvinnomaktutredningen, rapport SOU 1998:6.s.198, så 

framgår det att skolans traditionella arbetsformer privilegierade pojkar.  

”Skolans sätt att organisera inlärningen, med strikt tids- och ämnesinriktad 

undervisning, skiljer sig allt mer från det moderna arbetslivet, där flexibilitet, kreativitet och själv-

ständighet värderas högt. Eleverna och läroprocessen bör vara utgångspunkten för skolans 

organisation. Med ett mer flexibelt arbetssätt får skolan och lärarna bättre möjligheter att hantera 

pojkars och flickors skilda och likvärdiga behov och därmed fullfölja sitt samhällsuppdrag i jäm-

ställdhetens tjänst.” (SOU 1998: 6 s.198) 

Vidare, 

”Skolan är inte en könsneutral arbetsplats, vare sig för elever eller för lärare. 

Åtskillig forskning har visat att flickor och pojkar behandlas olika, att skolans 

arbetsformer, läromedel och undervisningens uppläggning privilegierar pojkar 

och att flickors erfarenheter undervärderas.” (SOU 1998: 6 s.198) 

 

I Skolverkets nationella utredning av grundskolan från 2003, gällandes musik som skolämne, så 

framgår det att mellan 62-68 % av eleverna som ingick i undersökningen anger att de sällan eller 

aldrig fått ”göra egen musik”, uttrycka känslostämningar eller ”laborera med musiken olika ut-

tryckssätt”, eller ”utveckla ett personligt uttryck i musikskapandet. (Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003). 
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I en jämförelse med Kvinnomaktutredningen, SOU 1998:6 där det lyfts fram att skolans traditionel-

la arbetsformer gynnar pojkarna medan mer flexibla arbetssätt är till flickorna fördel så blir det 

tydligt att någon större förändring inte tycks ha skett mellan utredningarna.  

Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning av skolan från 2009 så känneteck-

nas en framgångsrik skola av 

• Tydlig och demokratisk ledning 

• Engagerad och välutbildad lärarkår 

• Betoning på akademiska kunskapsmål 

• Frekvent återkoppling till eleverna 

• Viss individualisering 

• Variation i metoder och arbetssätt i klassrummet 

Undersökningen visar även att det är lärarnas kompetens som är den enskilt viktigaste resursen.  

Kunskapsområde 

Lärarens kompetens är den enskilt viktigaste resurser för elevernas möjlighet till lärande (SKL, 

2009). Elevens lärande stimuleras av en bedömning som stödjer eleven till fortsatt utveckling. Lä-

randet stärks av att eleven får tillgång till lärarens analys av det egna kunnandet (Skolverket 2009). 

Kunskap och olika sorters kunnande kan gestaltas på olika sätt. Hur vi väljer att gestalta ett kun-

skapsobjekt får stor betydelse för hur något ska betraktas som meningsfullt och därmed få status av 

kunskap. Vad som blir betraktat som meningsfullt varierar över tid och inom olika sociala och kul-

turella sammanhang. Det som vi kan kalla mening eller innebörd kommuniceras genom på det sätt 

som olika företeelser representeras. Upplevelsen av ett fenomen ges form och struktur och kan där-

efter kommunicera med en mottagare, förutsatt att mottagaren förstår det använda teckensystemet. 

Utan förståelsen går sammanhanget förlorat (Rostvall & Selander, 2007). Pedagogens val av under-

visningsmetod är av stor vikt för att nå önskad måluppfyllelse. Elevens lust att lära är av stor vikt 

för nå önskat resultat av en specifik lärprocess. Kunskap och mening uppstår i interaktionen mellan 

människor i en social inramning. De lärprocesser som vi kan studera i t.ex. skolan är formella me-

dan de är semiformella på ett museum och informella när människor interagerar på platser som inte 

saknar officiellt erkända ramar. Människors olika erfarenheter skapar olika förutsättningar att kunna 

delta och kunna påverka dessa möten och situationer. Dessa olika sociala inramningar påverkar det 

meningsskapande som kommer ut ur aktuell situation, och därför ligger det en stor utmaning i att 

kunna hantera variation i en kollektiv lärprocess (Rostvall & Selander, 2007). Inom didaktiken så 

sätts fokus på lärandet och hur lärandet organiseras i till exempel klassrummet. Det kan definieras 

som vetenskapen om alla olika faktorer som påverkar en lärsituation och dess innehåll. 

Att studera hur enskilda lärare använder sig av olika semiotiska resurser för meningsskapande av ett 

visst lärandeobjekt är både intressant och spännande. Lärandets resurser inbegriper alla de redskap, 

råmaterial, teckenvärldar och symboler som brukas eller bearbetas i olika sammanhang (Kress & 

Selander, 2010) . Semiotiska resurser är olika teckensystem (engelskans modes) som formats histo-

riskt, kulturellt och socialt och som organiserats i representation och kommunikation (Kress & Se-

lander, 2010).  

I undersökningen så kommer jag att studera den multimodala kommunikationen som en lärare an-

vänder under musikundervisning för att skapa mening samt se hur de olika teckensystemen är reto-

riskt ordnade. Multimodalitet utgår från de resurser av olika slag som finns till hands för att tolka 

världen samt skapa mening. Gester, ord, symboler och föremål får sin betydelse i ett socialt sam-

manhang i vilket de skapats. Vi människor kommer i olika tider och sammanhang överens om vad 
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resurserna skapa få för innebörd och mening (Kress & Selander, 2010). Retorisk organisering an-

vänds här för att beteckna hur läraren gör för att ordna och strukturera användandet av olika tecken-

system. 

Estetiska lärprocesser kan ge pedagogen en ny ingång till att nå fram till eleverna. För de flesta 

elever i de yngre tonåren så uppfattas de estetiska arbetssätten som relativt lustfyllda.  De estetiska 

uttrycksformerna erbjuder eleverna en möjlighet att få ihop sina kunskaper och relationer till mer 

abstrakta fakta och begrepp (Öhman- Gullberg, 2006). I läroplanen, (Lpo94), så framgår det att 

skolan ska erbjuda eleverna tillgång till olika uttrycksformer såsom dans, drama, musicerande, bild 

och formskapande. Kulturen är alla människor som delar densamma och meningsskapandet väcks 

ur frågor som i sin tur ger upphov till en helhetsförståelse hos individen. De estetiska ämnena kan 

ses som medier som kan förbättra förståelsen för andra kunskapsområden (Malmström, 2009). 

Den rapport som gjordes 2003, av Lärarutbildningar vid Malmö högskola på uppdrag av Utbild-

ningsdepartementet, framgår det att det är av största vikt att de undervisande pedagogerna får till-

gång till stöd och fortbildning för att de ska kunna på ett naturligt sätt kunna implementera estetiska 

lärprocesser i den egna undervisningen. Rapporten visar även på att ett nära samarbete mellan eta-

blerade konstnärer och lärarhögskolorna saknas. Rapporten talar även om att arbetet med kultur och 

estetik i skolan ytterst handlar om yttrandefrihet, demokrati och bildning.  

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet för denna studie är att försöka förstå möjligheter och hinder för meningsskapande i musikun-

dervisning genom att beskriva och analysera hur undervisning semiotiskt designas av undervisande 

lärare.  

För att uppnå syftet är följande forskningsfrågor ställda: 

• Vilka semiotiska resurser använder läraren i undervisningen och vilket innehåll skapas 

utifrån dessa resurser? 

 

• Hur skapas interaktion och sociala relationer i lärarens genomgång?  

 

• Hur skapar det semiotiska innehållet och interaktionen koherent kommunikativ klarhet? 

 

 

Undersökningen kommer förhoppningsvis till viss del kunna användas för att synliggöra kommuni-

kationen mellan lärare och elev på aktuell skola och därigenom kunna leda fram till en ökat elevdel-

tagande i de estetiska lärprocesserna men även sätta igång en diskussion bland lärarna om hur sko-

lan kan utveckla arbetet med olika lärprocesser. 
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Kapitel 2 Tidigare forskning 

Inledning 

Under rubriken tidigare forskning presenterar jag forskning om estetik och lärande samt hur inter-

aktion sker mellan lärare och elev och vise versa, och då med fokus på musikundervisning. Begrep-

pet meningsskapande är även centralt för valet av tidigare forskning. All undervisning sker med av 

olika teckensystem och därför finns det även forskning som rör multimodalitet och semiotiska re-

surser. Jag kommer även att presentera tidigare forskning utifrån ett designteoretiskt perspektiv, för 

att visa på betydelsen av iscensättningen av en lektion i förhållande till kunskapsrepresentationen. 

Litteraturgranskningen hjälper läsaren att få en överblick som belyser syftet och frågeställningarna 

utifrån olika perspektiv. Enligt Backman (2008) har en litteraturgranskning ganska blygsam an-

språksnivå i den meningen att den sällan presenterar nya begrepp. Det är dock viktigt att man för-

klarar de begrepp man använder. 

Söksystematik 

Mitt kunskapsområde handlar om hur pedagogen i förhållande till eleven, förmedlar mening med 

vad som ska utföras. Undersökningen tittar närmare på hur en musiklärare startar upp en musiklek-

tion och väcker intresse hos en grupp elever i år 6. Utifrån detta har jag sökt i databasen Google 

Scholar på sökorden ”meningskapande + musikundervisning”, ”multimodalt lärande + musik”, 

”semiotiska resurser +lärande” och ”socialsemiotiskt perspektiv. Jag har även sökt i databasen 

ERIC på ”meaning-making”.
1
 

Det finns relativt mycket forskning om hur vi påverkas av estetiska uttryck, men då inom ramen för 

utvecklingspsykologi. Estetiska uttrycksformer har oftast studerats utifrån en individnivå utanför ett 

kollektivt sammanhang.  

Forskning om estetik och lärande 

Lena Aulin- Gråhamn och Jan Thavenius rapport, Kultur i skolan, från 2003 problematiserar frågor 

om estetik och lärande. Rapporten syftade till att analysera och dra slutsatser av olika genomförda 

kulturprojekt i skolan. Målet var att bl.a. upprätta mötesplatser på Internet där undervisande peda-

goger skulle kunna finna stöd med avseende på estetiska uttrycksformer. Projektet kom initialt att 

kallas Kultur och skola (KOS) men bytte senare namn till Kultur och estetik i skolan (KES). Rap-

porten visar på att det är de undervisande pedagogerna som måste vara de som utvecklar skolans 

kultur och som iscensätter de estetiska praktikerna som leder till skolutveckling. Det är dem som 

                                                      

 
1 Sökträffar i Google scholar: 

Sökorden meningskapande + musikundervisning, 53 träffar.  

Sökorden multimodalt lärande + musik, 173 träffar,  

Sökorden semiotiska resurser + lärande, 291 träffar 

Sökorden socialsemiotiskt perspektiv, 22 träffar 

Sökträffar i ERIC 

Sökorden Meaning-making, 686 träffar 

 



 10 

lägger estetiska perspektiv på de olika lärprocesserna. Författarna menar att utan den förutsättning-

en i skolan, så kommer alla andra insatser vara verkningslösa. Skolans förändring måste ske inifrån 

av dem som är verksamma där. Författarna pekar på den brist på teoritillämpning och användbara 

begrepp som präglar forskningen om skolan och estetiska uttrycksformer.  

Tidigare forskning om interaktion mellan lärare och elever, elever och 

lärare 

Anna-Lena Rostvall och Tore West har studerat hur interaktionen sker mellan lärare och elev i en 

musikkontext. Rostvall och West (2001) undersökte hur elever och lärare interagerade med var-

andra i den institutionaliserade värld som den frivilliga musikskolan representerar. De dokumente-

rade undervisningen med video, för att synliggöra de regler och kommunikativa mönster som var 

underförstådda. Dokumentationen transkriberades och analyserades. Enligt deras undersökning, 

Interaktion och kunskapsutveckling. En studie av frivillig musikundervisning (2001) ges barnen få 

möjligheter till att påverka sin situation och den egna lärprocessen. Lärarnas fokus handlar mest om 

avkodningen av notbilden. Rostvall och West förklarar lärarnas sätt att agera utifrån de traditioner 

och konventioner som är inbyggda i den kommunala musikskolan. Författarna menar att genom 

institutionaliserade handlingsmönster och tankestilar, så vet individen vad denna kan förvänta sig i 

olika situationer och kan jämföra all ny information mot dessa förväntningar. Det är i denna institu-

tionella inramning som läraren har tolkningsföreträde. Maktrelationen är ojämlik och läraren ses 

som överlägsen. 

Tidigare forskning om meningsskapande 

Universitetslektorn i pedagogik, Elisabet Malmström har skrivit ett artikel, Bilden som resurs i me-

ningsskapande – estetiska ämnen i statliga styrdokument, till en konferens vid Växjö universitet i 

oktober 2009
2
. Malmström presenterar de estetiska ämnenas möjliga hantering för lärande utifrån 

ett framtidsorienterat pedagogiskt sociosemiotiskt perspektiv. Hon efterfrågar större statlig styrning, 

för att göra det möjligt för läraren att bättre möta och stötta elevens estetiska lärprocesser. 

Eva Insulander, vid institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet. 

Undersöker i Döden och besökaren. Lärande i en museiutställning i Design för lärande (2008)  

olika resurser för meningsskapande som används vid en museiutställning. Museets bakomliggande 

syfte med utställningen representeras genom valet av resurser. Insulanders doktorsavhandling från 

2010, Tinget, rummet, besökaren: Om meningsskapande på museum, beskriver och analyserar hur 

museibesökare erbjuds olika resurser för meningsskapande vid två olika utställningar. Båda utställ-

ningarna är att betrakta som nyskapande på så vis, att syftet med dem är att lotsa besökaren in ett 

deltagande där hon blir medveten om kulturella rättigheter, postkoloniala perspektiv och olika 

aspekter på vårt kulturella arv. Empirin består av videoobservationer som analyserades och tran-

skriberades multimodalt. Insulanders data bestod även av digitala foton och kartor gjorda av besö-

karna. Insulander använder ett design- och multimodalt perspektiv på lärande som teoretiskt ram-

verk. Studien visar på lärande som en social och teckenskapande aktivitet. Meningsskapande och 

lärande sker som en transformation i olika steg. När besökarna erbjuds olika semiotiska resurser i 

designen av utställningarna så skapas nya tecken genom deras egen representation. De skapar sin 

                                                      

 

2 The Third National Curriculum Theory Research Conference, 15-16 october 2009, What counts as knowl-

edge in teacher education & in school? 
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egen mening med det egna lärandet. Insulander använder sig av analysbegrepp som hon hämtat från 

Hallidays lingvistiska funktionalism, vilket innebär att hon försöker se utställningarnas olika meta-

funktioner. I analysen studerar hon de tre metafunktionernas realisering i kommunikationen med 

besökarna av utställningarna. De tre metafunktionerna är ideationellt, interpersonellt och textuellt. 

   

Tidigare forskning om multimodalitet och semiotiska resurser 

Den didaktiska designen och multimodaliteten är avgörande för vilket lärande som representeras 

och Ragnhild Sandberg Jurströms doktorsavhandling från 2009, Att ge form åt musikaliska gestalt-

ningar - En socialsemiotisk studie av körledares multimodala kommunikation i kör, undersöker hur 

körledare med sina kroppsliga och verbala handlingar gestaltar musiken i samspel med körsångarna 

i de körpraktiker de verkar. En av Sandberg Jurströms slutsatser är att körledarna designar sina un-

dervisningstillfällen och situationsanpassar gestaltningen med hjälp av en repertoar av tecken, re-

surser, förhållningssätt och tekniker. Alla multimodala tecken sker i lager på lager vilket gör det 

omöjligt att separera de olika handlingsrepertoarerna från varandra. 

För att få ytterligare inspiration för mitt eget arbete så har jag valt att ta del av Lisa Öhman-

Gullbergs avhandling från 2006, Movere- att sätta kunskap i rörelse - en analys av ett ämnesinteg-

rerat arbete i bild och samhällskunskap. Öhman- Gullberg undersöker hur ämnet Bild kan använ-

das som en resurs för ämnet Samhällskunskap. Det övergripande syftet med studien var att se hur 

elever använder sig av visuella representationer för att skapa förståelse för sitt individuella lärande. 

Elever fick arbeta med filmskapande kring vissa frågor, såsom t.ex. EMU-frågan. Öhman- Gullberg 

utgår från ett grundläggande antagande om att lärande och meningsskapande sker i interaktion. Ett 

andra antagande är, att arbete med estetiska uttrycksformer kan verka som en frizon, där eleven ges 

möjlighet att få ihop personliga relationer och kunskaper till användbar förståelse av abstrakta fakta 

och begrepp.  

Tidigare forskning om lärande utifrån ett designteoretiskt perspektiv 

Gunther Kress och Staffan Selander skriver i boken, Design för lärande: Ett multimodalt perspektiv 

(2010), om vår nya syn på kunskap och kommunikation. De diskuterar hur lärandet går till i ett 

ständigt föränderligt samhälle, och för vem dagens utbildning ska designas. Design, enligt författar-

na, handlar om att göra ett eller flera urval av olika resurser som man sen ordnar, för att visa på ett 

specifikt budskap och inför en specifik publik. Kress och Selander menar att den designteoretiska 

modellen utgår från olika uppfattade erbjudanden i en kommunikativ situation.  Det finns flera slags 

budskap i en iscensättning av kommunikativa handlingar. Tolkaren av erbjudandet är minst lika 

aktiv som den som erbjuder. Tolkaren väljer att orientera sig bland alla tecken, för att sen skapa 

mening utifrån sina egna intressen. Ur ett designteoretiskt perspektiv så är lärande en ständigt pågå-

ende process i en mängd mikrosituationer. I ett av bokens kapitel tar författarna upp rummets bety-

delse, lärandets rum. De menar att ett rum är både ett socialt rum med förväntningar om roller och 

positioner likväl som det är ett fysiskt rum, fyllt med möbler och kanske redskap av olika slag. En 

annan aspekt som de tar upp kring betydelsen av ”rummet” är de förväntningar och intressen som är 

knutna till dit. Varje deltagare har, i relation till rummet, olika förväntningar (i hermeneutisk tradi-

tion kallas detta för förväntningshorisonter) och författarna kallar detta för ideologiska rum. Varje 

deltagare ger rummets betydelse en individuell prägel och författarna menar att rummet därför inte 

är ett slutet universum, utan kan vara en plats där något börjar. De diskuterar även hur man kan 

göra en bedömning av ett barns representation. Ett barns teckning kan bedömas utifrån estetiska 
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dimensioner men man kan även göra en bedömning utifrån ett helt annat perspektiv t.ex. det natur-

vetenskapliga. Det är kunskapsintresset som styr med vilket fokus vi ska betrakta elevens represen-

tation. 

Staffan Selander utvecklar de teoretiska grunderna för analys utifrån ett designteoretiskt perspektiv 

i, Didaktisk design i digital miljö- nya möjligheter för lärande (2009). Han lyfter fram ett designte-

oretiskt, multimodalt perspektiv på lärande. Han visar på hur man kan följa olika lärprocesser och 

se olika tecken på lärande. Selander presenterar den modell som brukar kallas Learning Design 

Sequences. Modellen kan med fördel användas för att förstå lärande för bl.a. olika spelmiljöer. Ge-

nom att fokusera på hur kunskapen framträder och utformas, länkas innehåll och form till lärarakti-

viteten. 

I antologin, Design för lärande, (Rostvall & Selander red. 2008) presenteras det designteoretiska 

perspektivet på lärande. Perspektivet tar hänsyn till att skapande aktiviteter är situerade i en specifik 

institutionell miljö och att kunskap är multimodal och kommuniceras med olika semiotiska resurser.  

Kommunikationen i ett iscensättande sker genom flera olika semiotiska system som alla är av bety-

delse. Denna kommunikation avses vara multimodal. ”Detta betyder att kommunikation sker i olika 

teckensystem samtidigt och att de skilda budskapen antingen kan stödja eller motsäga varandra 

eller helt enkelt vara olika” (s. 13). Om vi använder teckensystem i iscensättandet som eleverna 

inte förstår, går meningen förlorad. ”En upplevelse blir meningsfull för en individ eller en grupp 

när enstaka tecken sätts i en viss relation till varandra” (ss. 18-19). 

Författarna använder sig av begreppet institution. Institutionen utgörs av de regler, normer och olika 

konventioner som tillsammans bildar de ramar och mönster som är den grund som undervisningen 

står på. Författarna problematiserar begreppet lärande och ställer frågan om hur och på vilket sätt 

kunskapen formas. 

Ovanstående forskning är den grund jag bygger min undersökning på. Forskningslitteraturen åter-

speglar de avgränsningar av kunskapsområdet som är gjorda.  

Kapitel 3 Teoretiska perspektiv 

Inledning 

Jag kommer i detta kapitel presentera de teoretiska perspektiv som ligger till grund för min tolkning 

och analys av det empiriska materialet. Jag tar upp det designteoretiska perspektivet samt ger en 

kortare presentation av det socialsemiotiska och multimodala perspektivet. Det designteoretiska 

perspektivet är utvecklat av Staffan Selander som är vetenskaplig ledare för forskargruppen Didak-

tikdesign vid Stockholms universitet. Gruppen har haft nära samarbete med Gunther Kress från 

Institute of Education i London samt Carey Jewitt från Knowledge Lab i London.  

Min analys och tolkning utgår från mina forskningsfrågor, så jag vill guida läsaren in i de teorier 

som ligger till grund för min analys. 
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Det socialsemiotiska och multimodala perspektivet 

I det socialsemiotiska och multimodala perspektivet så studeras med vilka olika teckensystem män-

niskor kommunicerar. Undervisning är meningsskapande och multimodalt genom att flera tecken-

system samverkar. En lärare använder en mängd olika teckensystem, semiotiska resurser, för att nå 

fram med sitt budskap (Sandberg Jurström, 2009. Kress, 2000). Semiotisk resurs kan t.ex. innebära 

en dirigents gestik. Dirigenten håller takten med taktpinnarna medan han eller hon med ansiktet och 

kropp visar på känslouttryck och tolkningar av musiken. Gestiken hjälper dirigenten att skapa mu-

sikalisk mening (Sandberg Jurström, 2009). 

Multimodalitet utgår från de resurser som finns till hands för att göra en tolkning av världen. Före-

mål, gester, symboler och ord har alla en betydelse som skapas av det sociala sammanhanget.  

Att visa sig endast iförd badkläder betyder en sak på stranden men en helt annan sak i t.ex. en på 

restaurang. Vi klassificerar vår värld och det gör vi olika beroende på våra biologiska och psykolo-

giska egenskaper men framför allt våra sociala förutsättningar (Kress & Selander, 2010). 

I det socialsemiotiska perspektivet lyfts betydelsen av aktörernas sociala samspel fram. Studierna 

rör inte bara språket utan även det visuella undersöks. Att använda sig av socialsemiotiken innebär 

att samla in, dokumentera och katalogisera semiotiska resurser. Detta bidrar i sin tur till upptäckt 

och utveckling av nya resurser. Socialsemiotiken är en praktik som är orienterad mot observation 

och analys och anses inte vara en ren teori utan mer en form av forskning (Sandberg Jurström, 

2009). 

Aktörerna väljer och kombinerar utifrån egna motiv och intressen olika socialt och kulturellt for-

made teckensystem. Ett nyckelord inom socialsemiotiken är semiotiska resurser. Resurser definie-

ras som de handlingar och artefakter som individer utifrån sitt intresse använder i kommunikation 

och i interaktion med varandra. I traditionell semiotik
3
 så tillförs inte det sociala perspektivet. De 

flesta sociala grupper har behov av en gemensam representation och det växer fram olika teckensy-

stem som blir gällande för just den gruppen. I det socialsemiotiska perspektivet är det möjligt att, 

förutom en studie av språket, studera andra aspekter av kommunikation, såsom de olika individer-

nas intresse och deras innebörders maktrelationer  ( Kress &Selander, 2010). När man kopplar 

samman socialsemiotiken med multimodalitet, skapas mening och man erbjuds en mängd olika 

teckensystem med olika potential och begränsningar. Olika teckensystem kan säga samma sak fast 

på olika sätt och på så vis förstärka varandra. Gestik som ett teckensystem innehåller t.ex. en mängd 

tecken som, beroende på hur de används, betyder olika saker (Sandberg Jurström, 2009).  

Multimodalitet är alla de resurser som finns till hands för att tolka omvärlden. Gester, ord och sym-

boler får sin betydelse av det sociala sammanhang där de skapats och använts. De olika sätten som 

vi klassificerar världen bygger på både biologiska, psykologiska men även sociala förutsättningar. 

Genom dessa förutsättningar så skapar vi tecken som betyder något. Alla sorters teckensystem som 

t.ex. ljud, gester, ytor och färgskalor kan bli matematiska tecken eller skrivtecken. Det skrivna 

tecknet har fått en särställning genom historien, men idag är kommunikation uppbyggd kring 

mängder av teckenvärldar, uttryckssätt och medier (Kress & Selander, 2010). Mitt arbete behandlar 

olika teckensystem som en musiklärare använder i den egna undervisningen när hon startar upp en 

lärsekvens, och hur de är organiserade och i förhållande till undervisningen.  

                                                      

 
3 Semiotik: det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inkl. de icke-språkliga 

(Nationalencyklopedin, 2009). 
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Meningsskapande utifrån det designteoretiska perspektivet 

Jag vill i min undersökning se hur lärare och elevers handlingar kan representeras, analyseras och 

beskrivas. Hur uppstår meningsskapande i undersökt undervisning? Meningsskapande sker i använ-

dandet av flera semiotiska resurser samtidigt. Meningsskapande kan förstås som en kreativ handling 

där man omskapar / re-designar redan befintliga representationer. När en person transformerar en 

viss information och skapar nya representationer så är det meningsskapande aktiviteter och ett ut-

tryck för hur personen orienterar sig mot världen och sitt lärande. Meningsskapande och lärande 

kan ses som två sidor av samma aktivitet. Lärande kan förstås som skillnaden mellan meningsska-

pande representationer vid två olika tillfällen (Kress & Selander, 2010).  

Genom valet av betraktelse -perspektiv varieras uttolkningen av kunskapsbegreppet. Det som blir 

gemensamt över tid är dock att de som har en viss kunskap är kapabla att engagera sig och handla i 

världen mot något specifikt mål. Vårt val av gestaltning av något får stor betydelse för hur vi be-

traktar handlingar som meningsfulla och därigenom vinner de status som kunskap. Vad som räknas 

som meningsfullt varierar även över tid och i olika sociala och kulturella sammanhang, men också 

mellan och inom individer (Rostvall & Selander, 2008). 

Mening skapas genom att vissa aspekter av ett objekt eller fenomen kommunicerar och betonas 

med en regelbundenhet. Vår uppmärksamhet fångas och företeelsen framstår som meningsfull. Det 

som uppfattas som mening eller innebörd kommuniceras genom det sätt som objektet eller fenome-

net representeras eller gestaltas. Saknas förståelsen för det specifika teckensystemet, så går själva 

sammanhanget förlorat. När enstaka tecken sätts i en viss relation till varandra skapas mening för 

en individ eller grupp. Meningsskapande sker när vi bearbetar och transformerar våra intryck med 

olika semiotiska tecken. Valet av teckensystem blir av stor vikt i varje pedagogisk lärsekvens. Alla 

lär sig individuellt och det leder till individuella representationer genom olika tecken i olika medier. 

Lärande som fenomen är en process som leder till en ökad förmåga att använda sig av olika kun-

skapsformer som t.ex. språk, musik, bilder, gester och mimik, dans och rörelse. Barnets förståelse 

kan avläsas utifrån dess sätt att gestalta olika fenomen och företeelser (Rostvall & Selander, 2008).  

Lärandet är idag inte förbehållet institutionen skolan utan det talas det mycket om det livslånga 

lärandet och det extramurala lärandet dvs. det lärande som sker utanför skolväggarna som t.ex. sci-

ence centers och museum (Kress & Selander, 2010). Tiden vi lever i påverkar vår syn på lärande. 

Det livslånga lärandet innebär just att vi lär till dess att vi dör. Vi förväntas fortbilda oss och specia-

lisera oss inom vårt eget yrkesfält.  

Valet av teoretiskt perspektiv för denna studie föll på det designteoretiska multimodala perspektivet 

som fokuserar på hur olika kommunikativa villkor påverkar meningsskapandet. Det innebär att flera 

olika teckensystem uppmärksammas samtidigt (Selander 2009, Svärdemo- Åberg 2009). Det de-

signteoretiska multimodala perspektivet har utvecklats från andra perspektiv med sociokulturellt, 

socialsemiotiskt och multimodalt förhållningssätt (Selander 2008). Inom didaktisk forskning har 

olika perspektiv använts som fokuserar på olika kunskapsobjekt. Kunskapsbildning kan ske på skil-

da nivåer, individuell, interpersonell, institutionell och samhällelig (Rostvall & West 2008).  

Designperspektivets fokus ligger på kommunikation i en institutionaliserad inramning. Kress och 

Selander talar om Lärandets rum. De menar att det handlar om ett fysiskt rum t.ex. ett klassrum. 

Kring alla typer av rum så finns det en mängd regleringar och restriktioner. Ett rum är därför ett 

socialt rum med olika sorts förväntningar om roller och positioner. Möbleringen av ett rum säger 

oss en hel del om hur den sociala hierarkin ser ut . De sociala markörerna kan vara mer eller mindre 

tydliga (Kress & Selander, 2010).  
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Designen av såväl en social miljö som sociala handlingar, exempelvis kunskap och lärande, är att 

erbjuda relevanta redskap för kommunikation (Selander& Rostvall, 2008). I ett designteoretiskt och 

multimodalt perspektiv på kommunikation utgår man ifrån iscensättningen av en kommunikativ 

situation. Vilka resurser använder aktörerna för att t.ex. tolka och bearbeta en viss information och 

hur gör de för att gestalta en ny representation? (Kress & Selander, 2010).  

Hallidays metafunktioner 

I analysen av min empiri så använder jag mig av Michael Hallidays metafunktioner som analys-

verktyg. Dessa syftar till att kartlägga semiotiska teckensystem och andra meningsskapande uttryck 

i en kommunikation, som Halliday menar, finns närvarande i varje användning av språket, såväl i 

texter som i andra kommunikativa praktiker. Det semiotiska arbetet sker i tre olika nivåer samtidigt, 

menar Halliday, och han kallar dessa nivåer den ideationella, den interpersonella och den textuella 

metafunktionen (Halliday, 1978).  

Den ideationella metafunktionen handlar hur texter konstruerar mänsklig erfarenhet och olika till-

stånd i världen. I den ideationella funktionen uttrycks vad som händer, i världen, i vår omgivning, 

inom oss genom en beskrivning av olika fenomen; varelser, artefakter, handlingar, händelser, till-

stånd, kvaliteter och relationer (Halliday, 1978). 

Den ideationella funktionen beskriver hur människor skapar mening genom att ordna världen i olika 

sekvenser eller grupper. Även det fysiska rummets design blir av betydelse och hur föremål och 

andra semiotiska resurser är ordnade (Insulander, 2010). Funktionen kodar den kulturella erfarenhe-

ten genom språket och deltagaren omkodar upplevelsen genom de egna erfarenheterna i nuet och 

det erfarna. Genom analys av den ideationella funktionen kan vi få veta vilket innehåll som textens 

design skapar (Halliday, 1978). 

Den interpersonella metafunktionen rör språket, alltså de olika teckensystem som används, och hur 

dessa skapar sociala och emotionella interaktioner och relationer i kommunikationen mellan delta-

garna i en praktik. Talarens egna erfarenheter gör att han dels vill visa på den egna erfarenheten, 

men även försöka influera de andras upplevelse och attityd till själva kontexten (Halliday, 1978).  

Närhet, distans, kontakt och perspektiv är faktorer som är av stor betydelse för hur interaktionen 

deltagarna emellan skapas. Den interpersonella funktionen handlar om hur kommunikationen ska-

par deltagande i världen och den visar vad texten gör (Insulander, 2010).  

Den textuella metafunktionen handlar om hur de enskilda delarna av representationen, och interak-

tionen, bildar kommunikativa meningsfulla enheter/texter. För att dessa ska uppfattas som menings-

fulla måste de vara sammanhängande för `läsaren´. Det måste finnas en inbördes logik.  

Logiken är avhängig av hur väl texten relateras till kontexten, sammanhanget och till situationer 

som omger texten, Dessutom skapas en koherens när texten relaterar till andra texter inom samma 

genre. Inom den textuella metafunktionen riktas fokus på hur olika element i en text har arrangerats 

för att skapa balans och meningsfullhet d.v.s. kompositionen. Den här funktionen är det som gör 

skillnad mellan det frånvarande språket, in vacou
4
 , och det som finns närvarande i gällande kon-

text. Den textuella analysen uttrycker relationen mellan språket och dess omgivning och den situe-

rade situationen (Halliday, 1978). 

                                                      

 

4 In vacou = här, som något isolerat, utan någon referens att relatera till 
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Kapitel 4 Metod  

Inledning 

I detta avsnitt presenterar jag mina metodologiska val och hur jag praktiskt gått tillväga med min 

studie. Jag ger även en beskrivning av hur jag har bearbetat det empiriska materialet samt gör en 

genomgång av de etiska aspekter och de tillförlitlighetsfrågor som kan vara relevanta för studien.  

Mitt övergripande syftet är att försöka förstå möjligheter och hinder för meningsskapande i musik-

undervisning genom att beskriva och analysera hur undervisning semiotiskt designas av undervi-

sande lärare. Alltså, mitt arbete behandlar vilka olika teckensystem som en musiklärare använder i 

den egna undervisningen när hon startar upp en lärsekvens och presenterar dess innehåll, och hur de 

är organiserade och realiserade i förhållande till undervisningen.  

Jag utgår i min undersökning från ett antagande att både tal, gestik och text är betydelseskapande 

som semiotiska system. Alla texter: talad, skriven, bildlig, audiell och kroppslig text ingår i det som 

beskrivs som det vidgade textbegreppet. Varje förmedling av information av verkligheten, bygger 

på ett, för den specifikt teckensystem (Marner & Örtegren, 2003). 

För att se interaktionen mellan lärare och elever i undervisningspraktiken använder jag mig av ett 

designteoretiskt multimodalt perspektiv med inriktning på socialsemiotiken för att söka efter me-

ningsskapande, inte bara i tal och skrift, utan även det meningsskapande som sker med flera olika 

teckensystem samtidigt. För att synliggöra så många teckensystem som möjligt så genomförs studi-

en bland annat i form av mikroanalyser där gester, mimik, hand- och armrörelser, kroppspositioner 

men även tal och tonfall studeras.  

”Ett designteoretisk och multimodalt perspektiv på kommunikation utgår från iscensättningen av en 

kommunikativ situation, vad som fångar uppmärksamheten, vilka resurser som används för att tol-

ka, bearbeta, transformera och gestalta en ny representation” (Kress & Selander, 2010).  

Analysen på ideationell nivå kommer att handla om vilka semiotiska resurser som, valts ut för att 

skapa mening i musikundervisningen i detta fall. På interpersonell nivå kommer analysen att handla 

om hur språket används i relationen mellan lärare och elev, vad som skapar närhet respektive di-

stans. Analysen på textuell nivå kommer att handla om hur de olika delarna av representationen och 

kommunikationen skapar mening Jag kommer att undersöka hur väl designen av lärsekvenserna 

skapar koherens.  

 

Val av metod 

Utgångspunkten är det socialsemiotiska och multimodala perspektivet med fokus på vad som sker i 

den studerade kontexten. Jag studerar hur läraren använder olika teckensystem för meningsskapan-

de i musikundervisningen och hur interaktion mellan deltagarna kan urskiljas och hur den skapar 
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distans eller närhet. Denna studie kan därför även beskrivas som en interaktionsanalys.  Interak-

tionsanalys är en empirisk metod för att studera vad som sker i interaktion mellan människor. 

Med anledning av den multimodala teorins krav på detaljerade transkriptioner av såväl det lingvis-

tiska och visuella såsom det auditiva, (Kress, 2000) har jag valt att göra videoinspelningar samt 

deltagande observationer. 

Jag valde att dokumenterat mina observationer med film för att i efter hand nära studera olika val av 

gestaltningssätt samt hur musikaliskt meningsskapande kan förstås och göras tillgängligt. Min av-

sikt var att studera både verbala och kroppsliga uttryck för meningsskapande och hur det leder till 

elevdeltagande. Video som ett redskap för att samla in data påverkar den som sköter teknologin och 

kan ta bort fokus från det som avses dokumenteras. Enligt Jordan och Henderson (1995) så är vi-

deoinspelningar bristfälliga i jämförelse med de mänskliga sinnesorganen. De menar att även om 

flera kameror används så blir urvalet selektivt. Det som, den som utför studien, hör och ser är inte 

kanske inte samma sak som det deltagarna hör och ser. En annan faktor som påverkar hur videoin-

spelningen ska uppfattas, är att den som filmar kan bestämma val av fokus med hjälp av att t.ex. 

zooma in valda delar av representationen. Trots detta så är videoinspelningar mer tillförlitliga än 

många andra insamlingsmetoder (Jordan & Henderson, 1995).  

För att finna svar på mina forskningsfrågor på ett mångsidigt sätt och även ta hänsyn till komplexi-

teten i både kommunikationen och interaktionen, så applicerar jag ett multimodalt perspektiv som 

jag sen kompletterar med designteoretiskt perspektiv på lärande. Mina metodologiska utgångspunk-

ter och analysen av empirin kommer att styras av valda perspektiv. Transkriberingen av videodo-

kumentationen från observationen samt den deltagande observationen bildar underlag för analysen. 

Det vetenskapliga perspektivet synliggörs i den metod som valts samt undersökningens tillväga-

gångssätt, där den multimodala socialsemiotiska teorin ständigt är närvarande. 

Val av fokus vid transkriptionerna  

Vid en transkription så sker en transformering av vad som händer på videon. Den som transkriberar 

ser och hör något i videon och återger det i form av en transkription. Till viss del går information 

förlorad och analysen kan därför inte ses som en helt tillförlitlig representation (Jordan & Hender-

son, 1995). 

För att kunna besvara mina forskningsfrågor så har jag valt att fokusera på det auditiva, visuella, 

spatiala, språkliga och gestiska resurserna och relationen mellan dessa. Det är i samspelet mellan 

dessa resurser som kommunikationen kan spåras. Deltagarna samt andra artefakter placering i 

rummet kommer även redogöras för. I transkriptionen kommer det även framgå hur de materiella 

resurserna används t.ex. penna, teknisk utrustning såsom t.ex. whiteboardtavla med mera. 

Datainsamling med hjälp av videodokumentation  

Jag valde att använda mig av videoinspelningar för insamling av empiri, samt deltagande observa-

tion. Filmkameran registrerar kommunikation som sänds ut av informanterna, såsom blickar, gester, 

betoningar etc. Forskaren kan i efterhand noga studera vad som sker i interaktionen mellan infor-

manterna. Jag önskade studera en musiklärares semiotiska resurser och hur de använder sig av des-

sa för att få med sig eleverna till delaktighet. Valet av videodokumentation baserar sig på att jag är 

intresserad av att studera vilka olika tecken en lärare använder i sin undervisning så är videodoku-

mentation nödvändig med anledning av att det är omöjligt att kunna hinna med att observera allt 

som pågår under en lektion. Vid deltagande observation, är det som forskare dessutom svårt att 

hinna se, höra och uppfatta allt som sker under en lektion. Videodokumentation möjliggör för fors-

karen att se samma lektion gång på gång och hela tiden finna nya tecken i kommunikationen. För 
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att få större förståelse för den institutionella kontexten har jag valt att själv medverka vid dokumen-

tationen av undervisningen. Den didaktiska designen skapar läraren genom att erbjuda olika förut-

sättningar för lärande. Läraren kan forma sociala processer som erbjuder individen möjlighet att re-

designa den information som erbjuds och meningsskapande processer startar. Klassrummets ut-

formning och övriga resurser som erbjuds, utgör några viktiga aspekter i undervisningsdesignen 

(Kress & Selander, 2010). Valet av kamerans placering i rummet, kan ge stora konsekvenser för 

vad som kan ses som viktigt i en viss situation, med anledning av att det senare återges i transkrip-

tionerna och vad som sen kommer att analyseras (Jordan & Henderson, 1995). I en klassrumsmiljö 

där det förekommer mycket interaktion, så ger användandet av två kameror större möjligheter att 

följa den interaktion som pågår. Det multimodala och socialsemiotiska perspektivet innefattar ett 

metodiskt ställningstagande som medför att en helhetsbild över den observerade lärsekvensen bör 

studeras.  

Urval och avgränsning 

Studien genomförs i en kommunal skola år 6-9 med kulturprofil. Skolan har ca 400 elever. Idén 

bakom skolans kulturprofil är: att kunskap och kultur utvecklas i mötet mellan människor och ge-

nom deras sinnesupplevelser och erfarenheter. Att eleven i sitt arbete med olika estetiska uttryck 

kopplat till kursplanemålen i de olika ämnena tränas i sin förmåga att se olikheter och sammanhang 

i relationer och samtal. Skolans kulturprofil innebär att eleverna har utökad undervisningstid för 

bild, drama, dans och musik. Undervisande lärare förväntas ta in musiska arbetssätt i undervisning-

en och samtliga arbetslag arbetar med ett större temaområde varje termin. 

Skolan är organiserad i fyra arbetslag som lever ett relativt isolerat liv vid sidan av varandra. Un-

dervisande lärare i varje arbetslag arbetar oftast endast med sina elever i en och samma årskurs. 

Arbetslaget följer eleverna från år 6 till år 9. Man skulle kunna beskriva det som om det nästan är 

som fyra skolor i en, med anledning av de flesta lärare arbetar endast med sina egna elever i den 

egna årskursen med vissa undantag för lärare i det t.ex. estetiska ämnena och b-språk.  

Jag valde den aktuella skolan för att jag arbetar på skolan och har kännedom om skolans profil. Jag 

valde att studera musikundervisningen i år 6med anledning av att inom musikundervisningen så 

hänvisas läraren oftare än i andra ämnen, till att använda fler resurser än det verbala för att dels 

överrösta musiken men även visa på stämning eller t.ex. tempo. Jag ville dessutom undersöka mu-

sikundervisningen med anledning av att musik är ett av fyra profilämnen på skolan. Den undervi-

sande läraren vidtalades och informerades om studiens syfte. Läraren samtyckte till att delta i studi-

en. Jag valde elever från en årskurs som jag själv inte undervisar, samt en musiklärare som ej ingår 

i mitt eget arbetslag, för att inte vara alltför färgad av min erfarenhet av berörd kollega. Elevgrup-

pen bestod av 12 elever. 

Genomförandet 

För att försäkra mig om att så många som möjligt av föräldrarna skulle tillåta mig att filma deras 

barns lektion, tog jag först personlig kontakt via telefon i samband med att jag sände hem fullmak-

terna. Jag skickade med ett, till mig, adresserat och förfrankerat kuvert för underlättandet av post-

hanteringen. Jag blev tvungen att ringa ett fåtal föräldrar dagen före jag skulle filma, för att jag inte 

hade fått hemsänt fullmakterna. Samtliga föräldrar som fortfarande inte hade skrivit under fullmak-

terna försäkrade att jag kunde filma men att de precis skulle eller hade lagt fullmakten på brevlådan. 
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Inom någon dag hade jag allas fullmakter. De elever som valts ut hade en sista musiklektion aktuell 

filmningsvecka, för att sen ha bild i tre veckor. Eleverna i år 6 har alltså bild tre veckor och sen 

musik i tre veckor för att sen byta igen. Jag var tvungen att filma just denna lektion. För att hinna 

ställa upp kameran och hitta ett läge där jag hade bäst kameravinkel så var jag på plats ca 20 minu-

ter före lektionsstart. Musikläraren var på plats och förberedde lektionens fyra moment. Musikav-

delningen består av tre små rum som ligger i fil och innanför ett av dessa rum finns ytterligare två 

små rum som består att t.ex. inspelningsstudio. Lokalen där första lektionsmomentet skulle genom-

föras var ett mycket litet och trångt rum. Jag ställde upp en stativkamera i en av rummets två dörr-

öppningar. Jag hade en handkamera som jag kunde rikta in i rummet från det dörrhål där jag själv 

var placerad. I den kunde jag filma elevgruppen. En svårighet blev dock att kunna få med i bild de 

elever som satt på bänkarna utmed samma vägg där min dörröppning var belägen. En nackdel var 

att i och med rummets storlek som kom jag mycket nära inpå elever och lärare vilket i sig troligen 

skulle kunna ge en påverkan på studien. Fördelen var att rummet var så litet att jag inte skulle få 

svårt att få med elevernas kommentarer på inspelningen.  

 

Figur 1. Skiss över undervisningsrum 1. 

 

När eleverna börja komma in i klassrummet så tog de plats på de bänkar som stod utmed tre av 

rummets väggar. Den väggen där det inte fanns några bänkar fanns en whiteboardtavla. Läraren satt 

på en stol framför tavlan och hälsade på eleverna. Tre av elever var frånvarande. Jag presenterade 

mig för elevgruppen och alla visste syftet med min närvaro. Lektionen startade och jag startade min 

filmning. Lektionen bestod av fyra olika moment och startade med ett teoretiskt moment om not-

värden som sen övergick till ett praktiskt moment där teorin prövades. Efter det så sjöng eleverna 

karaoke, i kill- och tjejgrupper. De tre första momenten var i samma undervisningsrum. Det fjärde 

momentet skulle genomföras i ett annat rum vilket föranledde en förflyttning av stativkameran. 

Kamerans nästa position blev i den dörröppning som var mittemot den dörröppning jag först varit 

placerad i. Eleverna intog sina platser, en del elever spred ut sig för att öva en sista gång före spelet 

skulle börja. En av eleverna befann sig i det lilla angränsande rummet.  Jag valde att endast använda 

mig av stativkameran vid detta moment med anledning av att jag inte skulle kunna kontrollera båda 

kamerorna samtidigt utan var bunden till att sköta stativkameran. Resultatet av detta blev att jag 

inte kunde filma den elev som befann sig i det angränsade rummet. Momentet var ett ensemblespel 

med flera olika instrument samt sång.  
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Figur 2. Skiss över undervisningsrum 2. 

 

I undervisningsrum 2 fanns det två keyboards, ett trumset, en bas, två gitarrer samt två mikrofoner 

för sångarna. I det angränsande rummet fanns ytterligare ett trumset. Innanför detta rum fanns en 

lite inspelningsstudio som inte användes vid detta tillfälle. Efter avslutat ensemblespel så återgick 

eleverna till det första undervisningsrummet och de satte sig på bänkarna. Lärare satte sig åter på 

stolen framför whiteboardtavlan. Läraren avslutningspratade litet och skrev upp vilka instrument 

var och av eleverna spelat. Lektionen varade i 60 minuter. 

 

Lektionstart Teoriavsnitt om 

notvärden 

Praktiskt avsnitt 

om notvärden  

Karaoke Ensemblespel Avslutning av 

lektion 

00:00-

01:28 

01:28- 

10:08 

10:08- 

17:42 

17:42-

40:02 

40:02- 

57:18 

57:18- 

59:55 

Tabell 1.   

Antal minuter + sekunder lektionens olika moment pågick. De kursiva och fetade 

momenten är de sekvenser som studerades. 

Materialbearbetning 

Transkriptionsprocessen 

Val av transkribering ska utgå från forskningsfrågan och det egna kunskapsintresset. Genom det 

sätt en forskare transkriberar, visar forskaren vad det är han eller hon vill studera. (Rostvall & West, 

2001).  

I bearbetningen av data så transkriberas de studerade lärsekvenserna och presenteras i form av ex-

cerpt, samt i narrativ återgivning för att ge en mer lättläst helhetsbild av det skeendena. 

Jag använder mig av Sandberg Jurströms transkriptionsmall. I sin transkribering av det talade språ-

ket så använder Sandberg Jurström en kombination av Jeffersens (1985) och Linells (1994) tran-

skriptionsmodeller. Deras modeller fokuserar på det talade språket. De noterar pauser, skratt, vilka 

betoningar som görs och olika tonfall med mera. Syftet är att studera samtalets struktur och inne-

håll.  
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Pedagogens multimodala resurser förs in i en mall, och eftersom det är pedagogens semiotiska re-

surser som ska studeras, blir största fokus just på pedagogen. Jag valde att använda samma katego-

rier i min mall, som Sandberg Jurström använder. Dessa innefattar det auditiva, visuella, spatiala, 

språkliga och gestiska meningarna och relationen mellan dessa resurser. I mallen för transkribe-

ringsprocessen så finns fem olika kategorier, lärarens tal, elevernas sång + tal och rörelse, lärarens 

blickar/mimik, lärarens hand- och armrörelser, lärarens kroppsrörelser + kroppspositioner. Filmat 

material transkriberas endast till en viss del. Endast mycket korta avsnitt transkriberas. Avsnitten 

har valts ut för att visa på hur läraren inleder och startar upp en lärsekvens. För att en så tydlig bild 

som möjligt ska kunna framträda, samtidigt som bibehållandet av studiens validitet upprätthålles, så 

måste avgränsningarna vara noggranna och väl övervägda.  Studien undersöker pedagogens semio-

tiska resurser, i relation till meningsskapande vid inledningen av en musiklektion. Transkribering-

arna påbörjas vid ett moments inledning och avslutas när inledningen kan betraktas som avslutad. 

Lektionen innehåller sex olika moment, varav tre presenteras som tre olika lärsekvenser. De stude-

rade lärsekvenserna pågick sammanlagt i 33 minuter och 7 sekunder. 

Analysarbetet 

I analysen så använder jag mig av Michael Hallidays analysverktyg. Dessa syftar till att kartlägga 

semiotiska teckensystem och andra meningsskapande uttryck i en kommunikation, som Halliday 

menar, finns närvarande i varje användning av språket, såväl i texter som i andra kommunikativa 

praktiker. Det semiotiska arbetet sker i tre olika nivåer samtidigt, menar Halliday, och han kallar 

dessa nivåer den ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen (Halliday, 

1978).  

För att kunna besvara den första forskningsfrågan kommer analysen utgå från den ideationella nivå. 

Analysen på den ideationella nivån kommer att handla om vilka resurser som valts ut för att skapa 

mening i musikundervisningen i detta fall.  

Jag kommer att redogöra för vilka olika multimodala resurser som läraren använder samt vilka val 

läraren gör i relation till dessa för att gestalta musikundervisningens innehåll. I analysen beskrivs 

lärarens val av teckensystem och kombinationer av dessa. I analysen kommer jag att ta hänsyn till 

talat språk, skrift, bilder, symboler mm och ge min tolkning av vad dessa resurser skapar för ”bil-

der” eller ”innehåll” av musikundervisningen. 

För att beskriva den andra forskningsfrågan kommer jag att göra en analys på interpersonell nivå. 

Analysen på interpersonell nivå kommer att handla om hur språket används i relationen mellan 

lärare och elev, vad som skapar närhet respektive distans. Jag kommer undersöka hur interaktion 

skapas i de olika lärsekvenserna. Studiens fokus ligger på hur läraren med hjälp av olika multimo-

dala resurser (modes) skapar interaktion i undervisningen. När det gäller det talade språket under-

söker jag bl.a. närhet och distans genom att se till hur rösten är meningsbärande. En stark röst kan 

ofta förknippas  med social distans medan en viskning till social närhet. Vidare kommer jag studera 

lärarens placering i rummet och analysera hur avstånd mellan läraren och eleverna skapar närhet 

och distans. 

Analysen på textuell nivå kommer att handla om hur de olika delarna av representationen och 

kommunikationen skapar mening Jag kommer att undersöka hur väl designen av lärsekvenserna 

skapar koherens. Halliday menar att mening uppstår i samspelet mellan dessa olika metafunktioner, 

och att den textuella funktionen är den som ytterst möjliggör de andra två. Genom att försöka se hur 

dessa tre metafunktioner samspelar, kan jag kanske se undervisningens möjligheter att skapa me-

ning. 
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Tillförlitlighetsfrågor 

Min avsikt var att vara så noggrann som möjligt i mitt urval av analysmaterial och dess kodning. 

Jag är medveten om att min närvaro som forskare under själva observationstillfället ger en viss 

påverkan. För att undvika för stor påverkan så var eleverna informerade att de skulle bli filmade 

aktuell lektion. Eleverna visade till en början en viss nyfikenhet och uppskattning till att bli filmade, 

men ett par minuter in på lektionen så tycktes de ej vara speciellt berörda. Jag är medveten om att 

min närvaro troligen påverkade undervisningssituationen och hur mycket är svårt att mäta. Enligt 

Jordan och Henderson (1995) så anpassar sig människor mycket snabbt till en inspelningssituation 

och om det är semiotiska tecken som studeras så är blickar och huvudrörelser svåra att styra, utan 

de sker reflexmässigt. Är man dessutom absorberad av det arbete man utför, så har man svårt att 

hinna relatera till kameran. Studiens validitet kan naturligtvis ifrågasättas utifrån flera olika aspek-

ter. Jag väljer att presentera mina egna tvivel i förhållande till studiens resultatredovisning i den 

avslutande diskussionen. Att försöka återskapa en praktik som visar på någon sorts handling genom 

det skriftliga språket medför alltid en diskussion om validiteten.  Kan en enskild forskare åskådlig-

göra en representation så att dess integritet bibehålls? Studien syftar inte till att ge en säkerställd 

beskrivning av hur musikundervisningen ser ut generellt utan visar endast på hur en viss musiklära-

res olika semiotiska tecken kan se ut. 

Etiska aspekter 

Jag har inför videodokumentationens början tagit del av och följt de forskningsetiska principer som 

presenteras av Vetenskapsrådet. Jag har följt de fyra krav som Vetenskapsrådet
5
 visar på: informa-

tionskravet, samtyckeskravet, konfidentialkravet och slutligen nyttjandekravet. Inledningsvis så 

kontaktades informanternas målsmän via telefon för att delges information om att de inom några 

dagar skulle få information om forskningen brevledes. Skriftligen tillfrågades informanternas 

målsmän utifall deras barn fick delta i studien samt under vilka premisser t.ex. ifall det fick både bli 

filmade och att filmen även fick visas av handledare+ examinator av arbetet (se bilaga 1). De fick 

information om vilka forskningsetiska principer som skulle tillämpas (t.ex. hur deras barns anony-

mitet genom och efter studien skulle säkras och hur dokumenterat material skulle tas om hand). I de 

fall informanternas målsmän bodde åtskilda, kontaktades båda, för att kunna ge sitt samtycke. 

Samtliga informanters målsmän samtyckte till att både låta deras barn bli filmade, samt att filmen 

även fick visas för handledare samt examinator. Även läraren informerades om de forskningsetiska 

principerna och samtyckte muntligen till att bli filmad. 

Kapitel 5 Resultat 

Beskrivning och bearbetning av data/empiri 

I detta avsnitt presenteras de olika filmsekvenserna som ligger till grund för studien. Jag presenterar 

mina lektionsobservationer i form av excerpt av transkribering av tre lärsekvenser. Inledningsvis så 

                                                      

 

5 Vetenskapsrådets sida för regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.uu.se/ 
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kommer en narrativt återgiven text, där avsnittet som transkriberats, presenteras i ett mer lättill-

gängligt format. Avslutningsvis följer en analys av varje enskild lärsekvens. 

Filmsekvens 1 inbegriper genomgång av notvärden på tavlan. 

Filmsekvens 2 inbegriper ett moment där eleverna rent praktiskt får pröva på att klappa takt och 

säga olika notvärden. 

Filmsekvens 3 inbegriper ett ensemblespel där eleverna tillsammans spelar olika instrument och 

sjunger. 

 

Genomgång av notvärden på tavlan – lärsekvens 1 

När man kommer in i musikklassrummet så möts man av ett litet rum där det står en soffa. Ett 

trappsteg upp så kommer man in i ett nytt rum. Klassrummet är ett mycket litet klassrum i storleks-

ordningen ca 4x5 meter. Bortom detta klassrum, i fil, med övriga rum så återfinns ett rum där in-

strumenten står uppställda. I anslutning till detta rum finns ytterligare två små rum som innehåller 

en inspelningsstudio och ett instrumentrum. Lektionen har startat. Läraren är en kvinna i femtioårs-

åldern. Hon sitter på en stol framför en whiteboardtavla i rummets ena långsida. Eleverna som för 

dagen är 9 stycken, sitter på bänkar utmed rummets övriga sidor. Bänkarna har sittkuddar klädda 

med tyg. Lektionen ska handla om notvärden förklarar läraren och ställer sig upp ritar upp cirklar 

på rad från vänster till höger med tillhörande uppåtgående streck på tavlan. Läraren beskriver dem 

som att de ser ut som golfklubbor. Hon förklarar att de här noterna finns med i varenda låt som 

någonsin gjort. Läraren pekar på figurerna taktfullt och säger rytmiskt pa,pa,pa,pa. Under hela mo-

mentet så vänder sig läraren mot eleverna för att sen återvända med ansiktet mot tavlan. Läraren 

ritar en cirkel längst till höger på tavlan och delar den i fyra delar och säger att om det här är en 

tårta som vi delar i fyra delar så får man fjärdedelar så det här är en fjärdedelsnot. Eleverna sitter 

tysta och iakttar läraren. Läraren ska nu visa på hur en åttondelstakt ser ut och låter så hon visar 

med rytmiska armrörelser framför kroppen som om hon spelade ett trumsolo samtidigt som hon 

rytmiskt säger – Dutot, dutot, dutot, dutot. En elev imiterar lärarens rörelse och trummar i luften 

framför sig. Läraren har nu vänt sig mot tavlan och säger - ju snabbare det ska gå ska det vara tak! 

Hon ritar snabbt ut en mängd noter som hon binder samman två och två med ett sammanbindande 

streck, som ett tak. Hon rör kroppen snabbt nu som för att visar på hur snabba dessa noter ska vara. 

Läraren ritar tak på noterna. Slutligen så delar hon tårtcirkeln i åtta delar och säger lite plirigt till 

klassen – Vad tror ni att en sån här not heter? En elev som sitter utanför bild säger ganska högt åt-

tondelsnot! Läraren utbrister - Yes! 

 

Start-

tid 

Lärarens tal Elevernas sång, 

tal och rörelse 

Lärarens 

blickar/mimik  

Lärarens hand- 

och armrörelser 

Lärarens kroppsrörelser, 

kroppspositioner 

05:03 

    

 

 

 

 

 

05:09 

Den här är alltid med 
i varenda låt som har 
gjorts finns den med 
den ser ut som golf-
klubber (den här är 
lite jobbig den får vi 
sätta så)  

 
Eleverna som syns i 
bild sitter stilla och 
iakttar läraren sam 
tittar i smyg på 
kameran. 
 
 
 

L. tittar på 
whiteboardtavlan  

L. ritar åtta cirklar 
från vänster till 
höger på white-
boardtavlan som 
hon fyller i och 
därefter så drar hon 
uppåt gående streck 
från de ifyllda cirk-
larna uppåt så att de 
ser ut som golfklub-
bor 

Läraren rör sig framför white-
boardtavlan från vänster till 
höger rytmiskt med ryggen 
mot klassen 
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05:09 

 

 

 

 

 

 

 

05:23 

ser ni å den här låter 
så här pa pa pa pa om 
man delar en sån här 
takt eller en tårta i 
fyra delar då får man 
fjärdedelar så det här 
e en fjärdedelsnot så 
heter den  

 
 
elev som ej syns i 
bild nynnar i takt 
 

L. vänder sitt 
ansikte halv mot 
elevgruppen 
samtidigt som 
hon med mun-
nen formar ett 
stort pa med 
munnen. 
L. lyfter ögonbry-
nen   

L. låter handen och 
pekfingret föras 
över varje ton 
rytmiskt. 
L. visar på hela 
takten med båda 
armarna  

L. låter kroppen gunga med 
samma rytm som handen när 
hon rör sig framför white 
boarden från vänster till höger. 
L. tar ett litet steg bakåt från 
tavlan 
samtidigt som hon lutar sig lite 
bakåt 

05:23 

 

 

 

05:29 

och alla musiklärare i 
hela Sverige kallar 
den för ta så man 
säger så här ta ta ta 
ta 

Pojken längst till 
vänster tittar in i 
kameran upprepa-
de gånger medan 
övriga 4 pojkar 
ignorerar kameran 

L. vänder ansiktet 
mot eleverna 
med lyfta ögon-
bryn och låter 
blicken svepa 
över elevgruppen 

Sätter på korken på 
whiteboardpennan 
och pekar rytmiskt 
på tavlan  

Knäar rytmiskt framför tavlan i 
sin rörelse från vänster till 
höger 

05:29 

 

 

 

 

 

 

 

05:38 

Nu ska vi lära oss den 
man använder när 
man spelar trummer 
när man spelar high 
hat ni vet den här 
dutot dutot dutot 
dutot å då gör man så 
här 

 
 
Pojke längst till 
vänster i bild 
korsar sina händer 
och trummar i takt 
som om han satt 
vid trummorna, 
kollar in kameran 
igen 

Spärrar upp 
ögonen en aning 
och artikulerar 
lite mer med hela 
ansiktet 
 
 
 
Trutar med 
munnen  

Samlar ihop händer-
na framför kroppen 
och visar som om 
hon håller trumpin-
nar och trummar 
rytmiskt i luften 
framför kroppen i 
takt  

Vänder sig mot elevgruppen 
och sjunker ihop en aning, drar 
upp axlarna och gungar i knäna 
i takt med trumrörelsen. 
Avslutar rörelsen med att 
vända sig mot white boarden 
igen. 

05:38 

 

 

 

 

 

05.50 

Ju fortare det går ska 
det var tak sätter vi ut 
masser det blir åtta 
stycken och då delar 
vi tårtan i åtta bitar 
vad tror ni en sån not 

heter… yes! 

Pojken längst till 
vänster speglar sig 
i ett fönster och 
fixar håret tittar 
sen in i kameran 
 
Elev som ej är i bild 
svarar 
åttondelsnot 

Vänder ansiktet 
mot tavlan 
vänder tillbaka 
mot elevgruppen 
med ett plirigt 
uttryck i ansiktet. 
Vänder tillbaka 
ansiktet mot 
tavlan. 

Skriver snabbt för 
att förtydliga mäng-
den av tak på noter-
na 

Rör sig snabbt stötvis från 
vänster till höger framför 
tavlan för att med kroppen 
förtydliga mängden av tak på 
noterna. Vänder sig mot elev-
gruppen och skruvar till krop-
pen i en liten twiströrelse. 
  

Tabell 2.                

Transkriptionsmall, Genomgång av notvärden på tavlan. 

Data/empiri i lärsekvens 1 

 

Ideationell analys 1 

Lärsekvensens design rymmer en mängd olika semiotiska resurser, så som lärarens tal, mimik, 

kroppsposition och rörelser. Rummet rymmer även artefakter som i sin tur blir en iscensättning av 

en situerad miljö som skapar nya representationer hos deltagarna. Whiteboardtavlan med läraren 

framför, eleverna runt om i ett U talar sitt tydliga språk om vad som kan förväntas erbjudas. Lära-

rens teckensystem har valts ut och ordnats för att skapa mening. Läraren kroppsspråk och röstläget 

varierar beroende på vad hennes intention är. Analysen av den interpersonella funktionen visar på 

att läraren avdramatiserar teorimomentet genom att tala om noterna som något konkret t.ex. golf-
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klubbor. Hon talar om t.ex. om tårtor för att visa på en nots delar och så vidare. Alla multimodala 

tecken sker i lager på lager vilket gör det omöjligt att separera de olika handlingsrepertoarerna från 

varandra (Öhman-Gullberg, 2006). De rumsliga resurserna skapar en möjlighet för läraren att enkelt 

bekräfta eleverna genom blickar och mimik. Läraren använder sitt kroppsspråk, vilket innebär att 

hon arbetar mycket med kroppens positioner och rörelser. Hennes kroppsspråk visar på engage-

mang och hon överdriver olika rytmiska knäböjningar för att tydliggöra hennes kunskapsmål, i det-

ta fall läran om notvärden. Armar och händer används som förstärkning vid en illustration av olika 

takter. Läraren förstärker även sina kroppsrörelser genom sin mimik. Lärsekvensen innehåller ett 

teoretiskt moment som behandlar notvärden. Eleverna får lära sig skillnaderna mellan olika notvär-

den genom att läraren illustrerar dem på white board-tavlan.  

  

Interpersonell analys 1 

Lärsekvensens skrivna tecken (noter) och det talade kring det tecknade, är av mycket informell 

karaktär. Språkbruket och lärarens val av hur hon namnger lärandeobjektet, kan ses som en avdra-

matisering av något som hos de flesta elever kan uppfattas som svårt att lära sig. Läraren bjuder in 

eleverna till att delta. Undervisningsrummets ringa storlek och deltagarnas fysiska närhet till var-

andra skapar en känsla av intimitet och trygghet. De flesta elever verkar känna sig hemma i denna 

miljö där de är omgivna av instrument och ingen av eleverna visar tecken på att vara obekväma 

eller oförstående.  

 

Eleverna är relativt fysiskt och verbalt passiva under detta moment, vilket innebär att det är svårt att 

tala om att något lärande visar sig. Alla elever lyssnar dock uppmärksamt på läraren och tittar på 

det hon illustrerar, dels på tavlan och dels med hennes olika teckensystem.  

 

Läraren arbetar med en mängd semiotiska resurser samtidigt för att entusiasmera eleverna till delak-

tighet i undervisningen. Distans mellan henne och eleverna uppstår när hon vänder sig bort mot 

whiteboardtavlan och ritar och skriver. När hon vänder sig mot elevgruppen, visar hon med sitt 

tonfall och med en vänlig mimik att hon vill väl. Hennes ansats handlar om att skapa förtroende hos 

eleverna. Hennes val att tala om notvärden utifrån relativt konkreta begrepp som när det gäller lik-

nelsen med golfklubbor skulle kunna uppfattas som just ett sätt att sticka hål på fördomar om att det 

skulle vara svårt med noter. Hennes kroppsspråk är ibland överdrivet. Detta bjuder in eleverna till 

att lita på henne, och själva våga delta aktivt. Det skapas en närhet mellan henne och eleverna. 

 

Textuell analys 1 

Koherens
6
 skapas genom att lärsekvensens olika delar hänger samman med varandra. Det finns en 

logisk följd, där läraren börjar i det lilla och slutar i ett större sammanhang. Läraren använder sig av 

nottecken som benämns med ljud. Det sker en svårighetsprogression som är lätt att följa. Det textu-

ella blir kittet som fogar samman de övriga funktionerna. Utifrån den textuella analysen kan man 

uppfatta att lärarens olika teckensystem är retoriskt ordnade för att locka in eleverna till att delta. 

                                                      

 

6 kohere´ns, samstämmighet, överensstämmelse, i fysik att en vågrörelse (ljus, ljud, partikelvågor etc.) är 

sammansatt av flera vågor som svänger i takt (vågtopp mot vågtopp, vågdal mot vågdal). Motsatsen är 

inkoherens. (Nationalencyklopedid,2010). 
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Hennes kroppsrörelser och mimik följer hennes tal och förstärker kunskapsobjektet som i detta fall 

är notvärden. Den skapande aktiviteten är situerad i denna specifika institutionella miljö och alla 

deltagare bär med sig sina egna erfarenheter in i rummet. Saknas förståelse för det specifika tecken-

systemet, så går sammanhanget förlorat. Lärarens främsta syfte är här att försöka få med sig så 

många av eleverna som möjligt, för att skapa mening för kunskapsobjektet i hela gruppen, vilket 

hon även tycks uppnå.  

 

 

Praktisk genomgång av notvärden – lärsekvens 2 

Denna lärsekvens genomförs i samma undervisningsrum som lärsekvens 1.  

Läraren har nu flyttat sig till mitten av det lilla rummet. Avståndet till eleverna är nu bara någon 

meter runt omkring henne. När hon tittar på eleverna så tittar hon nästan upp på dem i och med att 

hon sitter på huk bredvid OH-apparaten. På OH-apparaten har hon lagt ett OH-blad med noter. 

Notbilden projiceras upp på en filmduk. Eleverna sitter tysta och stilla på sina plaster runt om på 

bänkarna utmed tre av rummets väggar. Läraren frågar gruppen om de ser något, och får ett jakande 

svar av en elev. Läraren frågar eleverna vad man skulle säga om man ser en sån här (pekar på en 

not på OH-bladet). Eleverna tittar koncentrerat på filmduken. En elev säger tatte. Läraren sänker 

rösten lite och säger sen snällt och pekar på en annan not och säger – Tatte säger man på den här! 

Läraren som är bunden till att peka på OH-apparaten har nu svårare att med blickar och mimik nå 

dem som sitter bakom hennes rygg. 

En annan elev säger nu golfklubba och då bekräftar läraren eleven genom att säga – ja det ser exakt 

ut som en golfklubba. Läraren fortsätter och säger – Faktum e att jag faktisk har tänkt på det här att 

det dumt att man ska säga taa när man ser en golfklubba man kan i och för sig tänka att man skulle 

vilja ta en golfklubba. Tänk om man sa så här… golf golf klubbor golf ..det skulle ju va väldigt bra 

och sen på den här skulle man säga (säger snabbt) tusenfoting. Några elever skrattar till.  

Läraren sitter hela tiden på huk bredvid OH-apparaten. 

Läraren fortsätter - Då skulle ju alla veta vad man sa när man såg tecknet men nu ska vi lära om nu 

ska vi lära oss så här.. ta ta tatte ta.. ska vi försöka säga.. Jag räknar för er så säger ni det med mun-

nen.. en två tre fyr TA TA TATTE TA. Eleverna säger efter i kör. Läraren artikulerar mycket och 

tydligt samtidigt som hon kraftfullt nickandes håller takten med huvudet. Läraren tittar nu upp-

muntrande på elevgruppen och säger - Tror ni att ni kan slå på benen som ni sa? Säga och slå.. för-

står ni? När det är taa så slår man en gång och ere tatte så slår man två gånger… men en tjej jag 

hade förra veckan hon slog så hårt att hon fick alldeles röda lår..(litet skratt) ni behöver inte slå er 

själva så hårt. Eleverna gör sig omedelbart beredda och några provslår lite på sina ben. Några elever 

tittar sig runt omkring på sina kamrater. Läraren höjer rösten kraftigt och brister ut - E NI ME RÅ.. 

räkna fyra.. en två tre fyr TA TA TATTE  TA. Eleverna slår och säger i takt. Läraren säger med en 

mycket uppmuntrande röst - det va väldigt bra! Elever ser mycket nöjda ut och några av eleverna 

fortsätter på egen hand slå på sina ben olika takter. Eleverna sitter ledigt och avslappnat nu efter det 

att de lyckats så bra med uppgiften. Eleverna verkar sugna på att göra mer aktiviteter. 

 

 

Start- 
tid 

Lärarens tal Elevernas 
sång, tal och 
rörelse 

Lärarens 
blickar/mimik 

Lärarens hand- 
och armrörelser 

Lärarens kroppsrö-
relse, 
kroppspositioner 
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08.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.15 

Ser ni nåt? 
 
Man ser - då står det så 
här….det första vi ska göra 
e att vi ska försöka göra det 
här ..är det nån som har en 
aning om vad säger man 
om man ser en sån där? 
 
 
 
Sänker rösten och säger 
tyst; 
Tatte säger man på den! 
 
 
Ja det ser exakt ut som en 
golfklubba 
 
Faktum e att jag faktisk har 
tänkt på det här att det 
dumt att man ska säga ta 
när man ser en golfklubba 
man i och för sig tänka att 
man skulle vilja ta en 
golfklubba 
Tänk om man sa så här… 
golf golf klubbor golf ..det 
skulle ju va väldigt bra och 
sen på den här skulle man 
säga (säger snabbt) 
tusenfoting 

Elev utanför bild 
säger ja 
 
Eleverna sitter 
stilla och tittar på 
filmduken 
 
 
 
 
Tatte säger en 
elev utanför bild 
 
Ny elev försöker 
och säger golf-
klubba 
 
Elever som 
mumlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elever skrattar 

Lärarens tittar på 
filmduken 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läraren vrider 
ansiktet mot 
eleverna  
 
 
 
 
 
 
Tittar på filmdu-
ken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läraren tittar på 
eleverna 

Lärarens för handen 
över overheadappara-
tens ovansida för att 
korrigera OH-bladet 
 
 
 
Läraren pekar på en 
not på oh-bladet 
 
 
Läraren pekar på en 
annan not 

Sitter på huk framför 
eleverna bredvid oh-
apparaten, halvvänd 
framåt 
 
 
 
 
 
 
 
Läraren sitter fortfa-
rande på huk  

09.16 
 
 
 
09.25 

Då skulle ju alla veta vad 
man sa när man såg teck-
net men nu ska vi lära om 
nu ska vi lära oss så här.. ta 
ta tatte ta ska vi försöka 
säga.. 

  
Läraren artikule-
rar mycket och 
tydligt 

Läraren för handen 
framför sig i en sve-
pande rörelse som för 
att visa upp något 

 
 
 
Nickar i takt med 
huvudet  

09.26 
 
 
 
 
 
 
 
09.35 

Jag räknar för er så säger ni 
det med munnen en två tre 
fyr TA TA TATTE TA 

Eleverna förbe-
reder sig ,sätter 
sig lite mer 
upprätt och 
rättar till sina 
positioner 
 
Eleverna säger 
med i kör 

Ser över hela 
elevgruppen 
 
Tittar på filmdu-
ken 

 
 
 
Läraren pekar på 
noterna i takt  

Sitter fortfarande på 
huk bredvid oh-
apparaten 
 
Nickar kraftfullt i takt 
med huvudet 

09.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.59 

Tror ni att ni kan slå på 
benen som ni sa ? Säga och 
slå.. förstår ni? När det är 
ta så slår man en gång och 
ere tatte så slår man två 
gånger men en tjej jag hade 
förra veckan hon slog så 
hårt att hon fick alldeles 
röda lår..(litet skratt)ni 
behöver inte slå er själva så 
hårt.. E NI ME RÅ räkna 
fyra.. en två tre fyr TA TA 
TATTE  TA.. det va väldigt 
bra 

Eleverna rätar 
upp sig en aning 
och förbereder 
sig genom att 
provslå lite på 
sina ben 
Eleverna stödjer 
sig på att dels 
titta på lärarens 
pekfinger som 
håller takten på 
oh-bladet men 
över genom att 
snegla på var-
andra 
 
Eleverna fortsät-
ter slå lite efteråt 
och ganska nöjda 
ut 

Tittar uppmunt-
rande  ut över 
elevgruppen  

 
Höjer höger hand och 
slår utrycksfullt på 
höger lår  
Visar sen lite halv hur 
hon slår på båda benen 

Sitter fortfarande kvar 
på huk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läraren visar med 
kroppen i en liten 
vridning hur bra hon 
tyckte att det var. 

Tabell 3.              

Transkriptionsmall, Praktiskt genomgång av notvärden. 
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Data/empiri i lärsekvens 2 

Ideationell analys 2 

I denna lärsekvens begränsas lärarens semiotiska resurser med anledning av att hon sitter på huk 

mitt i rummet väldigt nära eleverna. Läraren kompenserar uteblivet kroppsspråk med andra tecken-

system och artefakter såsom OH-apparaten. Läraren är nu mer hänvisad till sitt tal, mimik och 

hand-/armrörelser. Läraren hamnar i nytt fokus och användandet av OH-apparaten skapar en ny 

representation hos deltagarna. Eleverna är nu mer fysisk delaktiga genom att slå i takt på sina ben 

samt ramsa tillsammans. Lärarens teckensystem består till större delen av överdriven mimik samt 

huvudskakningar som sker i takt. I den ideationella analysen så ser vi att lärarens multimodala teck-

ensystem har blivit kraftigt begränsade av det faktum att hon är bunden till en viss position. Hon 

sitter på huk bredvid OH-apparaten hela lärsekvensen. Hon försöker kompensera det uteblivna 

kroppsspråket med ett visst laborerande med tonfallet och kraftfulla huvudrörelser. Det kroppsliga 

stannar vid handrörelser och huvudrörelser, och dessa används precis som i den första lärsekvensen 

som en förstärkning vid en illustration av olika takter. Eleverna är fortfarande ganska passiva både i 

sitt verbala deltagande men även fysiskt. De deltar dock aktivt när de blir uppmanade till att delta.  

 

Interpersonell analys 2 

Även denna lärsekvens så används skrivna tecken (noter) och det talade kring det tecknade är även 

denna gång av mycket informell karaktär. Språkbruket är avslappnat och läraren bjuder in eleverna 

till att aktivt delta verbalt. Trots den fysiska närheten så uppstår en sort distans mellan läraren och 

eleverna i och med att hon sitter så statiskt och sköter OH-apparaten. Mycket av lärarens fokus är 

att se att hon visar rätt med pennan på OH-bladet. Eleverna tycks inte vara påverkade av detta utan 

det skapas ett förtroende mellan lärare och elever. I den interpersonella analysen ser vi att relations-

skapandet mellan lärare och elev leder till att eleverna deltar aktiv och de ser nöjda ut när de gjort 

rätt och förstått hur de ska säga och slå. Eleverna ser mycket koncentrerade ut. Läraren är även i 

denna lärsekvens mycket mån om att skapa förtroende. Hon ser vänligt på eleverna och har ett glatt 

utryck i ansiktet. Hon bekräftar de elever som vågar svara på frågor och även den elev som svarar 

fel får en liten tröstande kommentar som för att visa att det var helt ok. De enkla och lite banala 

begreppsmetaforerna förekommer även i denna lärsekvens och det känns även här som att syftet är 

att avdramatisera det teoretiska/abstrakta kring notvärden. Eleverna tycks hänga på och ingen ver-

kar oroa sig för att de kanske inte skulle kunna. 

 

Textuell analys 2 

I denna lärsekvens skapas koherens genom att svårighetsgraden ökar succesivt. Det finns en tydlig 

struktur med vad som ska göras och läraren guidar eleverna till att genomföra det uppsatta målet. 

Även denna gång så bär den textuella funktionen upp lärsekvensen. Stort fokus ligger på det OH-

blad som läraren lagt på OH-apparaten och sakta avtäcker, varefter lärsekvensen fortlider. I den 

textuella analysen så ser vi att meningsskapande sker när vi kan transformera våra intryck med oli-

ka semiotiska tecken. En reflektion över lärsekvensen är att det tycks i första hand handla om att 

införliva mod hos eleverna. Mod att våga delta. De estetiska uttrycksformerna kan verka som en 

frizon där eleverna erbjuds en möjlighet att få ihop personliga relationer och kunskaper till mer 

abstrakta fakta och begrepp (Öhman-Gullberg, 2006). Läraren tycks vara mer intresserad av att 
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eleverna vågar delta fysiskt och verbalt, än att de i detta skede av utbildningen tillskansar sig den 

korrekta terminologin gällandes notvärden, ”Learning by doing”
7
.  

 

Praktiskt moment i ensemblespel- lärsekvens 3 

Lärsekvens inleds med att iordningställa elevernas positioner och instrument och mikrofoner. Lära-

ren använder mikrofon för att göra sig hörd och hon står mitt i rummet. Rummet är trångt, så lära-

ren står mycket nära elever och instrument. I ett angränsande rum, finns en andra uppsättning 

trummor. Där inne sitter en av pojkarna. Under hela lärsekvensen ser läraren till att hålla regelbun-

den ögonkontakt med pojken i det andra rummet. Eleverna har satt sig vid de instrument de haft vid 

de två tidigare lektionerna. Alla vet vad de ska göra och eleverna provspelar lite. Läraren låter var 

och en pröva sin del, och hon låter basisten börja. Hon leder honom in på rätt spår genom att säga 

den ramsa som han lärt sig för att minnas hur han ska spela. Sen blir det dags för trummisarna att 

bygga på och därefter så blir det dags för gitarrer och keyboards. Hela tiden så arbetar läraren med 

sitt kroppsspråk. Hon håller takten med ett rytmiskt gungande och med taktfasta hand- och armrö-

relser. Hon bekräftar eleverna med ögonkast och mimik. Sångarna bygger på och så småningom så 

är det dags för att spela alla tillsammans. Eleven i det andra rummet vill slå in på trumpinnarna och 

det får han. På en given signal börjar eleverna spela och sjunga. Läraren snurrar runt och försöker 

titta på och bekräfta alla elever så mycket hon kan, och eleverna tittar på henne för att hålla samma 

takt. Lärarens ansiktsuttryck är positivt och hon ser glad och snäll ut. Eleverna anstränger sig för att 

lyckas och deras prestation avslutas med leenden och en liten applåd  och ett trumsolo. 

 

 

Lärsekvens 3  

Momentet innan slutade 47:34 minuter in i lektionen. Detta moment börjar med en ny tidräkning 

och själva transkriptionen startar 02:49 minuter in i momentet. 

 

Start-

tid 

Lärarens tal Elevernas sång, 

tal och rörelse 

Lärarens blick-

ar/mimik 

Lärarens 

hand- och 

armrörelser 

Lärarens kropps-
rörelse, 

kroppspositioner 

02:49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu gör vi så här!  Nu börjar 

vi med Jonathan..bara 

Jonathan..EN TVÅ TRE FYR 

TREAN FÖRST ne ta det lite 

saktare så här TREAN FÖRST 

TVÅAN SEN NOLLAN SEN Å 

TUNNASTE NOLLAN NU 

TREAN FÖRTS TVÅAN SEN 

NOLLAN SEN OCH TUNNAS-

TE NOLLAN jättebra  

 

Jonathan börjar spela 

på basen övriga 

elever är tysta och 

tittar på. 

Flicka i bild gungar 

med i lärarens ramsa.  

 

 

 

 

 

Läraren tittar sig 

runt på eleverna 

Tittar ned i golvet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läraren håller i 

micken med 

höger hand visar 

med vänster 

pekfinger i luften 

hur hon räknar in 

takten. 

Visar takten med 

med vänster hand 

som pekar nedåt 

och avslutar med 

Läraren står mitt i 

rummet mellan alla 

instrument. Står lite 

vänd mot basisten och 

lutar sig lite framåt  

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

7 Learning by doing är en pedagogisk term som utvecklades av John Dewey. Egentligen så sa Dewey ”Learn 

to do by knowing and to know by doing”. Termen handlar alltså om upplevelsebaserat lärande. John Dewey 

levde 1859-1952 och han arbetade som filosof, psykolog, pedagog och didaktiker i USA. 
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04:14 

 

 

 

 

får jag bara kolla..har trean 

där ..har du tvåan där..ja 

mycket bra..Då gör vi det 

trummerna..bara trummer-

na ..tillsammans ska vi se 

om ni hörs bra också..är du 

bered där inne? OK EN TVÅ 

TRE FYR POFF PANG Vänta 

nu ska vi nu ska vi Vi ska ha 

samma takt som han på 

basen hade ch då hade vi så 

här TREAN FÖRTS POFF 

PANG POFF PANG ja precis 

så exakt då kör vi TRUM-

MERNA ..EN TVÅ TRE FYR 

POFF PANG POFF PANG 

POFF PANG supersnyggt.. 

Då tar vi basen och trum-

morna  e ni me? Åh nej du e 

me också du ska va med 

hela tiden vi har ju inte ens 

börjat låten OKEJRÅ EN TVÅ 

TRE FYR TREAN FÖRST 

TVÅAN SEN NOLLAN SEN 

OCH TUNNASTE NOLLAN. 

BRA! mycket bra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Killarna på trummor 

börja spela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Killarna börjar spela 

igen. Övriga elever 

tittar på. 

 

 

 

 

Killarna på trummor-

na och killen på basen 

sätter igång och 

spelar. 

 

 

 

 

Tittar på basisten 

 

Tittar på trummi-

sarna 

 

Tittar på förstär-

karen. 

Tittar in i rummet 

och tittar snabbt 

runt i rummet. 

Tittar runt på 

eleverna. 

Tittar ut i luften. 

 

 

 

 

Tittar på basisten 

och trummisen i 

andra rummet. 

 

 

Tittar ut i luften 

 

en uppåt rörelse. 

Pekar på bassträ-

nagrna 

Håller upp vänster 

hands pekfinger. 

Vrider lite på 

förstärkaren. 

Slår in takten med 

höger hand i 

luften. 

 

Slår in takten 

kraftfullt med 

höger hand 

 

 

Pekar på bassten 

och trummisen. 

 

 

Slår takten i luften 

med vänster hand 

 

 

 

 

Läraren lutar sig 

framåt mot basisten 

Vrider kroppen mot 

trummisarna ömsom. 

 

Går fram till förstärka-

ren. 

Står  mitt i rummet 

och gungar i takt. 

 

 

Gungar i takt. 

 

 

 

 

Vänder sig emot 

basisten. 

 

 

 

Gungar från höger till 

vänster i takt. 

04:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket bra! Nu gör vi så 

här..va va det svåra med 

synten och gitarren? Va vare 

man skulle komma ihåg? 

..ÖÖÖH just det ENTVÅTRE-

FYR ÖÖH KÖR! Bra exakt nu 

kör vi! Tillsammans! Kom 

ihåg att gör ÖÖH.. 

 

igår hade jag en grupp det 

var en kille han satt hela 

tiden å entvåtreSPEL å så 

blev så här knäppt hela 

tiden och sen på slutet av 

lektionen då fick han in den 

En av trumkillarna 

avslutar med ett litet 

trumsolo. 

Några elever skriker 

ÖÖh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tittar in i andra 

rummet. 

 

Tittar runt på 

eleverna. 

Kastar bak huvu-

det och framåt 

igen 

 

 

Ler mycket! 

 

 

 

 

Håller upp vänster 

hands pekfinger 

framför kroppen. 

För höger hand-

flata bakåt förbi 

huvudet och 

snabbt framåt 

igen i en dykrörel-

se. 

Pekar snabbt 

nedåt med höger 

hand. 

 

 

 

Står mitt i rummet. 

 

 

 

 

För överkroppen 

bakåt synkat med 

huvudets och handens 

rörelser. 

 

Visar med kroppen en 

snabb framåt-rörelse. 
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05:04 

och då blev det så här.. 

MAGISKT 

Okej nä men gå tillbaks 

nu..BARA SYNTARNA ååen  

åå gitarrerna ENTVÅ TREFYR 

ÖÖH  Da dada da da dada 

da.. 

 

 

åå vänta jättelänge ÖÖH Da 

dada da da dada da Gud va 

snyggt då tar vi hela gänget 

då e ni me? Alla beredda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitarrer och syntar 

börjar spela. 

 

  

 

 

 

 

 

Tittar på trummi-

sen i andra rum-

met och tittar sen 

runt på de andra. 

Tittar runt med 

höjda ögonbryn 

och artikulerande 

ansiktsuttryck. 

 

 

 

 

 

 

 

Visar som en liten 

segergest med 

vänster hand i 

luften. 

Slår in takten med 

vänster hand. 

 

 

Höjer höger 

handflata som ett 

stopptecken 

 

 

Gungar till med krop-

pen. 

 

Gungar med kroppen i 

takt. 

 

 

 

 

Hukar sig en aning 

05:05 

 

 

 

 

 

05:23 

ÅÅ ENTVÅTREFYRÖÖH Da 

dada da da dada da..åå 

vänta jättelänge ÖÖH Da 

dada da da dada da BRA! 

FINT och stopp nu POFF! 

Alla elever börjar 

spela samtidigt på 

sina instrument, 

tjejerna med mickar 

står tysta och väntar 

på sin tur. 

Tittar ut i luften 

 

 

 

 

Tittar in i andra 

rummet 

Slår takten med 

vänster pekfinger. 

Visar med höger 

handflata en 

horisontell skä-

rande rörelse 

Gungar i takt. 

 

 

Vänder sig en aning 

mot dörröppningen till 

det andra rummet. 

05:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kommer sångarna in så 

hoppas ja..håll jättenära nu 

så de hörs säg bara Står i din 

port står bara still..Det hörs 

jö..Det blir fint då kör vi rå.. 

….ja gärna. 

 

 

 

När dom sjunger då vilar ju 

ni..ni vilar men ni kör på 

basen och trummorna och 

du och så ropar jag in när ni 

kommer in igen…Vill du göra 

de? Han vill slå in med 

trumpinnarna.. okej då 

måste du exakt som du 

tänker spela sen dusch 

dusch dusch dusch..hör ni 

honom när han slår där 

borta? TVÅTREFYR bra nu 

En av tjejerna testar 

micken med ett 

weeih! 

Tjejerna sjunger ..Står 

i din port står bara 

still.. 

Eleverna förbereder 

sig. Tjejen vid keybor-

den vinkar till sig 

läraren och frågar 

något.  

Killen som sitter i 

andra rummet ropar 

att han vill slå in med 

trumpinnarna . 

 

 

Killen prövar ifall de 

andra hör. 

 

 

 

Tittar uppåt i 

taket.  

Tittar på tjejerna, 

tittar åter på 

gruppen. 

Lutar sig fram till 

tjejen vid key-

boarden. 

Tittar runt på 

eleverna. Tittar på 

elever i tur och 

ordning. Tittar in i 

andra rummet 

med höjda ögon-

bryn. 

 

 

 

 

 

 

För micken nära 

munnen. 

 

 

 

 

 

Visar med en 

svepande handrö-

relse. 

Pekar runt på 

elever i tur och 

ordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutar huvudet lite 

bakåt. Vänder sig mot 

tjejerna och tillbaka. 

 

 

 

 

Vrider sig runt om i 

rummet. 
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07:53 

nu vet dom va dom ska 

lyssna efter..nu gör han det 

å sen börjar vi å ni börjar 

med ÖÖH Okej Varse-

god…ÖÖH Da dada da da 

dada da ettan nu nollan 

nu……….BRA .. 

står i din port står bara 

still.. nollan här trean 

här………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

för den är krossad den är 

din det här är slutet på vår 

film ENTVÅ TREFYR 

KÖR!......DET ÄR BRA..Å 

fortsätt nu! …… 

blåa i april…… 

 

 

 

 

 

 

 

va med nu ETT TVÅ TRE 

FRÅN Å ME DU! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han slår in med 

trumpinnarna. Alla 

börjar!  

 

 

 

 

 

 

 

Tjejerna sjunger .. 

Står i din port står 

bara still värd en 

minut sen var du 

min.(ohörbart).. för 

den är krossad den är 

din det här är slutet 

på vår film.. 

(ohörbart..) 

  

Blåa april….. 

(ohörbart..) på mina 

nya 

jeans…(ohörbart..) åh 

jag har samma trasor 

som…(ohörbart..) 

samma och jag vet 

varenda scen ifrån 

vår film  mmm från å 

med du.. från å med 

duuu. 

 

 

 

 

 

Tittar runt, tittar 

in andra rummet. 

Tittar runt på 

eleverna. Tittar på 

sångarna. 

Tittar på basisten. 

 

 

Tittar runt på 

eleverna+ artiku-

lerar stort. 

 

 

 

 

 

 

Visar takten med 

höger hand. 

Lägger ifrån sig 

micken. Visar med 

armarna när 

sångarna ska in. 

Visar med handen 

takten för basis-

ten. Använder 

båda armarna för 

att hålla takten. 

Visat stopptecken 

för gitarrer och 

keyboards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Står vänd mot andra 

rummet. 

Gungar i takt. 

 

Snurrar gungande i 

takt runt i rummet. 

Vänder sig emot 

sångarna. 

Sätter sig på huk 

framför basisten. 

 Gungar i takt. 

 

 

Vänder sig empt 

sångarna. 

Tabell 4.     

Transkriptionsmall, Praktiskt moment, ensemblespel. 
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Data/empiri - lärsekvens 3 

Ideationell analys 3 

Lärsekvensens design innefattar en mängd olika resurser i form av både artefakter, händelser och 

lärarens olika teckensystem men även elevernas interaktioner. Läraren rör sig kraftfullt för att tyd-

ligt visa på takt och start och stopp, vid själva ensemblespelet. Både lärare och elever tar rummet i 

besittning. Eleverna deltar fullt ut och alla bidrar till musicerandet. Rummets design blir viktigt i 

denna lärsekvens. Instrumenten, mikrofonerna och högtalarna med förstärkare, skapar mening med 

aktiviteten. I den ideationella analysen ser vi hur väl läraren använder alla sina multimodala tecken-

system samtidigt. Hon talar högt, talar lågt, ramsar, stampar takten, gungar i takt, slår takten med 

händer och armar. Rummets design kan ses som en hjälp till en ökad förståelse för själva aktivite-

ten. Instrumenten, högtalarna och mikrofonerna signalerar en specifik representation som samtliga 

deltagare kan förstå och tolka. 

Interpersonell analys 3  

Det talade språket är direkt kopplat till en redan delad och gemensam begreppsvärld. För en utom-

stående blir det ibland svårt att förstå vad elever och lärare menar t.ex. när läraren säger en sorts 

minnesramsa, när basisten ska komma ihåg hur han ska spela. Läraren håller distansen till eleverna 

genom att titta rakt ut i rummet men när det behövs, söker lärare ögonkontakt med den elev som 

behöver stöttning av någon form. Läraren hjälper genom att hålla fast ögonkontakten och taktfast 

visa dem tillbaka till rätt takt. I sin rörelse runt om i rummet så ömsom säger läraren basistens 

hjälpramsa, samtidigt som hon slår takten i luften och gungar takten. Läraren blir både en visuell 

och en auditiv stöttepelare i elevernas musicerande. Den interpersonella analysen visar hur läraren 

repeterar den redan gemensamt delade begreppsvärlden. Läraren håller en noga avvägd balans mel-

lan närhet och distans till eleverna.  

 

Vid introduceringen av nya instrument i själva spelet så tittar läraren ömsom på aktuell elev, öms-

om ut i rummet. Läraren försöker att inte vara påträngande, utan håller distans genom att titta ut i 

rummet och endast vid behov, så söker hon aktivt ögonkontakt eller går fram till behövande elev. 

Eleverna söker ögonkontakt, främst när de är i behov av eventuellt stöttning. Stöttningen från lära-

ren sker ibland verbalt, men till större delen med mimik eller taktfasta handrörelser. 

 

I den interpersonella analysen ser vi hur interaktionen mellan lärare och elever bygger på en 

gemensam tillit. Eleverna litar på att läraren ska guida dem i mål. Eleverna söker bekräftelse hos 

läraren genom att söka ögonkontakt. Alla hänger på i de olika repetitionerna som läraren har för de 

olika eleverna. Ett exempel är när läraren ”ramsar” ramsan som visar basisten hur han ska spela, så 

mumlar andra elever samma ramsa fast tyst för sig själva. Det ligger en spänning i luften inför det 

som ska resultera i avslutningen, då alla ska spela tillsammans. Alla elever är mycket koncentrera-

de. 

 

Textuell analys 3 

I lärsekvensen så skapas interaktion mellan läraren och deltagarna, men även deltagarna emellan. 

Läraren leder elevgruppen till ett avslutande gemensamt ensemblespel. Med början i basistens spel 

så byggs sakta spelet på med nya deltagares musicerande. Strukturerat och tydligt sker påbyggna-
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den av instrument och sång, och avslutningsvis deltar samtliga i ensemblespelet. Läraren själv är 

mycket aktiv och delger instruktioner avsedda för den enskilde eleven t.ex. basisten, men även till 

hela gruppen. Alla blir delaktiga i samtliga av lärarens genomgångar. Även om de själva inte spelar 

t.ex. bas så ”ramsar” de tyst för sig själva eller stampar takten. Det sker en upptrappning och lära-

rens rörelser blir kraftfullare ju längre lektionen fortskrider. Avlutningen med det gemensamma 

ensemblespelet blir som en urladdning som leder till spontana applåder och virvlande trumsolon. I 

den textuella analysen så ser vi att det finns en logisk följd i de aktiviteter som förekommer under 

lärsekvensen. Metodiskt så bygger läraren ett ensemblespel som både elever och lärare utrycker stor 

förväntan inför.  

 

Kapitel 6 Slutsatser och avslu-

tande diskussion 

I denna studie försöker jag förstå möjligheter och hinder för meningsskapande i musikundervisning. 

Jag har beskrivit och analyserat hur undervisningen semiotiskt designats av undervisande lärare. 

Studien synliggör lärarens multimodala resurser och elevernas respons på dessa. I samtliga lärse-

kvenser så blir det stort fokus på de kroppsliga resurserna såsom tal, mimik, gester, och kroppsrö-

relser. Dessa resurser blir meningsbärande i praktiken och kompletteras av de rumsliga och materi-

ella resurserna i form av deltagarna och övriga artefakters placering i rummet. De kroppsliga resur-

serna används av läraren för att förstärka det verbala. Hon bekräftar även eleverna genom kroppsli-

ga tecken som leenden, olika tonfall i sitt tal, höjda ögonbryn och ögonkontakt. Lärarens alla 

kroppsliga resurser tolkar jag som möjligheter för meningsskapande. Läraren entusiasmerar elever-

na till ett aktivt deltagande. Läraren är den överlägset viktigaste resursen i hela undervisningssitua-

tionen (Sveriges kommuner och landsting, årsredovisning 2009). 

Lärarens resurser är retoriskt organiserade genom att läraren arbetar från det lilla till det stora. Hen-

nes tal är i början av den första lärsekvensen lite försiktigt och hennes gester är små. Läraren labo-

rerar med röstläget för att tydliggöra sina intentioner. I slutet av den sista lärsekvensen så är hennes 

kroppsspråk yvigare och hennes tal och utrop mer kraftfullt. Det sker en eskalering av både lärarens 

semiotiska resurser samt undervisningens svårighetsgrad. Det blir tydligt att det hänger ihop. Lära-

ren bygger tillit och förtroende i början för att i slutet ösa på med energi och entusiasm.  

Hon börjar med genomgång av notvärden med hjälp av whiteboardtavlan. Läraren ritar upp en 

mängd noter som hon sen berättar om. Läraren använder ett avdramatiserat språk när hon talar om 

notvärden. Istället för att benämna noterna med vad de egentligen heter så talar hon om t.ex. golf-

klubbor och om tårtbitar. Eleverna hänger genast på och blir delaktiga och ingen verkar reflektera 

över att de faktiskt har haft en teoretisk genomgång av notvärden. I det andra avsnittet av notvär-

den, så läser eleverna av noter som projicerats upp på en filmduk, samtidigt som de klappar på sina 

ben hur noterna ska låta. Det blir tydligt att det finns en genomtänkt strategi hos läraren att just 

avdramatisera detta kring noter och att det handlar om att hon medvetet försöker få eleverna att 

slappna av och våga tro på att de kan. Senare i det avslutande ensemblespelet syns resultatet av den 

didaktiska designen som denna lärare använder. Eleverna har lockats med till ett deltagande. Alla 



 35 

elever deltar fullt ut i musicerandet. Läraren använder sig av sin kropp för att markera en distans till 

elever genom att titta rakt fram under själva ensemblespelet men så fort hon hör eller på annat sätt 

uppfattar att en elev behåller stöd så söker hon omedelbart ögonkontakt med berörd elev. Läraren är 

försiktig i sitt närmande till elevernas initiala musikaliska uttryck. Hon tränger sig aldrig på en elev. 

Hon är fysisk (rumsligt) väldigt nära eleverna och bjuder rikligt på sig själv genom att artikulera 

och använda gester och mycket mimik. På samma gång så skapar hon snabbt behövlig distans, ge-

nom att t.ex. titta bort från den elev hon precis stöttat, för att inte störa eleven i dess musicerande. 

Läraren korrigerar inte speciellt mycket när eleverna spelar fel utan korrigeringarna som förekom-

mer, riktas mer ut i rummet och inte till en viss elev. Då handlar det om att hon visar på takten extra 

mycket genom att hon gungar rytmiskt och samtidigt ramsar olika stödramsor rakt ut i luften. Hon 

har tagit fram enkla minnesramsor som eleverna använder sig av, för att komma ihåg hur de skulle 

spela på just sitt instrument. De elever som behöver hennes stöd extra mycket, närmar hon sig 

mycket försiktigt och respektfullt. Detta tycks till synes vara för att inte utmärka eleven. Det syns 

tydligt att eleverna har stort förtroende för henne och att det inte uppfattas som så farligt om man 

gör ”fel” .  

Det märks nästan inte i rummet att läraren stöttar en viss elev. Interaktionen mellan lärare och ele-

ver är som ett ständigt flöde av olika tecken. Läraren ger en instruktion och eleverna svarar på den 

genom att göra som de blir instruerade. Lärarens omedelbara respons med hjälp av blickar, leenden 

och glada utrop entusiasmerar eleverna till ett aktivt deltagande. Läraren är i ständig rörelse och 

vänder sig runt i rummet under hela ensemblespelet. Samtliga lärsekvenser är uppbyggda från att 

starta i det enkla och avslutas i det något svårare. På det sätt hon avslutningsvis guidar eleverna till 

ett ensemblespel där alla spelar och sjunger, bygger även det på, att hon vill avdramatisera själva 

musicerandet. Resultaten blir en väl genomförd låt som både elever och lärare kan känna sig stolta 

över. 

Läraren tar ansvar fullt ut för hela undervisningen och det är tydligt att hon vet vad hon gör. Hennes 

professionalism blir tydlig för mig, i min deltagande observation, men även eleverna tycks känna av 

den. Deras tillit är mycket påtaglig och läraren har skapat en undervisningssituation där det är svårt 

för eleverna att misslyckats. Detta får eleverna att växa och samtliga lärsekvenser syftar till att ska-

pa sociala relationer som bidrar till ett meningsskapande. Eleverna ges möjligheter till meningsska-

pande genom lärarens val av resurser. De lockas sakta in i en skapande process där de tillsammans 

är delaktiga. Ingen elev behöver utmärka sig, utan det är vad de alla gör tillsammans som är själva 

lärandet. Eleverna får en snabb bekräftelse av läraren på att de är på rätt spår. Detta ger dem en 

bedömning som stödjer dem till fortsatt utveckling. Lärandet stärks av att eleven har en omedelbar 

tillgång till lärarens analys av det egna kunnandet (Skolverket, 2009).  

Som klassrum eller snarare undervisningsrum betraktat, så skapar rummens utformning en viss 

förväntan hos deltagarna. Det är ett rum där alla deltar. Det finns en gemensam begreppsvärld som 

hjälper lärandet på traven. Instrument och högtalaranläggning med mera, talar sitt tydliga språk runt 

vad som förväntas av deltagarna. Eleverna blir rent fysiskt medvetna om att i dessa rum, så deltar 

man. De har inga skolbänkar att gömma sig bakom utan när de sitter still på de bänkar som löper 

utmed det första undervisningsrummets väggar, så sitter de där med fötterna på golvet och händerna 

i sina knän. Läraren sitter på samma sätt fast på en stol väldigt nära dem. Lärarens sociala markörer 

framträder tydligast genom att det är hon som leder undervisningen framåt. Hon vägleder sina ele-

ver. I en jämförelse med Rostvall och Wests undersökning, Interaktion och kunskapsutveckling. En 

studie av frivillig musikundervisning (2001) så ges eleverna i studerad musikundervisning enormt 
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mycket större möjligheter att påverka sin situation och den egna lärprocessen. Rostvall och West 

menar att barnen i den kommunala frivilliga musikskolan ges få möjligheter till detta. Kommunala 

musikskolans lärares fokus handlar mest om avkodningen av notbilden.  

Jag är av den uppfattningen att upplevelsen och utformningen av ett specifikt lärrum är av stor be-

tydelse för själva måluppfyllelsen. Kring alla typer av rum så finns det en mängd regleringar och 

restriktioner. Ett rum är därför ett socialt rum med olika sorts förväntningar om roller och positio-

ner. Möbleringen av ett rum säger en hel del om hur den sociala hierarkin ser ut . De sociala markö-

rerna kan vara mer eller mindre tydliga (Kress & Selander, 2010). Det studerade rummen signalerar 

tydligt för eleverna vad de kan förvänta sig. Det är ett informellt rum men samtidigt ett tydligt än-

damålsenligt rum, där det tydligt framgår att lärare och elever skapar tillsammans. Detta skapar 

lugn hos eleverna. En stor begränsning är dock att rummen är små och begränsar möjligheterna till 

olika rörelseövningar. 

 

I början av denna uppsats så redogjorde jag för vad den nationella utvärderingen av grundskolan 

från 2003 visade på. I den framgår det att 62- 68% av alla elever som ingick i undersökningen säl-

lan eller aldrig fått ”göra egen musik ”, uttrycka känslostämningar eller ”laborera med musiken 

olika uttryckssätt”, eller ”utveckla ett personligt uttryck i musikskapande.  

Denna studie visar att aktuell skola har kommit längre med utvecklingen av musikundervisningen 

än vad utredningen från 2003 visade att genomsnittet av Sveriges skolor gjort.  

 

Betydelse 

Jag anser att svensk skola behöver mer av praxisnära forskning och min förhoppning är att det ska 

väckas lust för att fortsätta med forskning på aktuell skola. Vad vi som pedagoger gör i vår under-

visning i form av vårt tal, kroppsspråk och andra teckensystem påverkar elevernas resultat och vilja 

att vara delaktiga. Det är viktigt att veta vilka konsekvenser valet av undervisningsform och klass-

rumsdesign kan ge. Alla elever är värda att få den bästa undervisningen och genom att titta på vår 

egen undervisning, kan vi pedagoger utveckla oss själva och varandra. Diskussioner om t.ex. klass-

rums- och undervisningsdesign, bör ges utrymme i arbetstiden för lärare. Det är skolledningen som 

visar vägen i ett sådant förändringsarbete som jag förespråkar. Att vi pedagoger släpper in varandra 

i våra klassrum för t.ex. deltagande observation är ett första steg i en förändrad syn på forskning 

inom skolans väggar. Resultatet av just denna studie kanske inte har så stor betydelse för aktuell 

skola men för den pedagog som deltog i studien kan det säkert vara utvecklande och ge insikter om 

hennes förhållningssätt till undervisningen och eleverna. Kanske kan uppsatsen ha en positiv ”snö-

bollseffekt” på aktuell skola så att fler kan tänka sig att börja titta på den egna undervisningen med 

forskaren undersökande glasögon.  
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Bilaga 

Till berörda målsmän och elever                                                                                                   

Hej! 

Jag heter Marie Hansson och jag arbetar på XXXXXXXXXX som SO-lärare i arbetslag XXXXX. Jag stude-

rar på 50% och skriver denna termin, HT-10, min magisteruppsats i didaktik. Mitt forskningsområde handlar 

om hur undervisande lärare på olika sätt fångar elevernas intresse för det som ska undervisas om.  

Mitt vetenskapliga syfte är att försöka identifiera och beskriva meningsskapande i musikundervisning samt se 

hur den semiotiskt designas och realiseras av undervisande lärare.  

Jag kommer under denna höst filma musiklektioner och jag behöver elevernas föräldrars tillstånd för att kun-

na genomföra min forskning. Fokus i min studie ligger i första hand på undervisande lärare.  

Deltagandet är frivilligt och de uppgifter som samlas in kommer att behandlas enligt, de 

riktlinjer för studier av detta slag som gäller för deltagarnas anonymitet. Inspelat material kommer förvaras på 

ett säkert ställe och förstöras efter examination. Endast transkriberingar kommer sparas. 

Jag hoppas att ni vill ställa upp på denna undersökning som är viktig för att ge kunskap om hur vi kan förbätt-

ra undervisningen så att eleverna lättare förstår vad undervisningen syftar till. 

http://www.skolverket.se/sb/d/3544/a/19255
http://brs.skl.se/publikationer/index.jsp?http://brs.skl.se/publikationer/publdoc.jsp?searchpage=/dummy&search_titn=%2239701%22&db=KATA&from=1&toc_length=20&currdoc=1
http://brs.skl.se/publikationer/index.jsp?http://brs.skl.se/publikationer/publdoc.jsp?searchpage=/dummy&search_titn=%2239701%22&db=KATA&from=1&toc_length=20&currdoc=1
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På bifogad blankett ber jag er ange på vilket sätt, ni ger tillstånd till, att jag får 

göra inspelningar då ditt barn är i klassrummet.  

Jag frågar först om jag får filma i klassrummet för att samla datamaterial som endast jag och min handledare 

och examinator och får ta del av.  

Barnen förblir anonyma genom hela studien. 

Om ni har frågor får ni gärna kontakta mig. 

Vänliga hälsningar 

Marie Hansson  

08 508 XX XXX 

marie.hansson@stockholm.se 

 

Godkännande för medverkan i forskningsarbete 

Barnets namn:__________________________________________ 

Skola:________________________________________________ 

Klass/grupp:___________________________________________ 

Kryssa för 

_____Jag TILLÅTER INTE att ni filmar i klassrummet då mitt barn är närvarande.  

_____Jag tillåter att ni filmar i klassrummet då mitt barn är närvarande 

_____Jag TILLÅTER INTE att ni visar sekvenser från inspelningarna för handledare och examinator. 

_____Jag tillåter att ni visar sekvenser från inspelningarna för handledare och examinator. 

 

Målsmans underskrift:___________________________________________ 

(Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna. Jag har därför skickat blanketten till båda 

vårdnadshavarna) 

Blanketten skickas till Marie Hansson i bifogat adresserat och förfrankerat kuvert. 

Tack! 

Marie Hansson 
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