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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka undervisningssituationer i musik som sker utan 
verbal kommunikation. Detta för att se om elever har möjlighet att avkoda icke-verbala 
instruktioner. För att undersöka detta undervisade jag en grupp elever i musik tre gånger utan 
att använda verbal kommunikation. Undervisningstillfällena dokumenterades med video för 
att sedan analyseras. Under analysen har jag studerat vilka typer av tecken läraren använder 
för att instruera eleverna. Detta med en utgångspunkt i multimodala teorier. Vidare har jag 
analyserat om eleverna förstår instruktionerna genom att studera om eleverna gör det läraren 
önskar att de ska göra. Som bakgrund för studien har jag lyft fram forskning som berör aktivt 
lärande, rytmik och olika former av kommunikation. Resultatet visade att eleverna nästan 
alltid förstod de icke-verbala instruktionerna. Särskilt när instruktionerna innefattade det jag 
valt att kalla för enkla tecken. I diskussionsdelen diskuteras den icke-verbala 
kommunikationen mellan läraren och eleverna. Denna form av undervisning verkar öka 
elevernas aktivitet. 

Nyckelord: musikundervisning, musikpedagogik, icke-verbal kommunikation, interkulturell 
pedagogik 
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1. Inledning 

”Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag minns. Jag gör och jag förstår.” (Konfucius, 551 
f.kr.– 479 f.Kr.). Ordspråket är gammalt men för mig fortfarande aktuellt och träffande. Efter 
att ha varit elev och student i det svenska skolsystemet i snart 17 år kan jag konstatera att de 
flesta undervisningssituationer bygger på verbal kommunikation. Under min pedagogiska 
utbildning på Kungl. Musikhögskolan har jag ofta fått höra att det är dåligt att prata för 
mycket som lärare. Min erfarenhet är att det är svårt att ta till sig information när lärare pratar 
under långa flöden. För en elev som har begränsade eller obefintliga kunskaper i de språk som 
brukas i klassrummet måste det vara väldigt svårt att hänga med i ett informationsflöde som 
baseras på verbal kommunikation. 

Antalet nyanlända elever ökar i den svenska skolan (Skolverket, 2017). Jag har träffat flera 
lärare som är verksamma i den svenska skolan som har hamnat i en situation där 
språkförbindelserna är minimala eller helt uteslutna. Dagens mångkulturella och globaliserade 
samhälle kräver ökad förståelse för hur unga söker kunskap. Som blivande musiklärare 
upplever jag personligen en brist på kunskaper, verktyg och konkreta metoder inom området. 
Erfarenheter från fältet har inte givit mig någon tydlig vägledning inom området. Min 
upplevelse är att det är många lärare som provar sig fram.  

Efter en utbytestermin i Sydafrika blev jag inspirerad av det mångkulturella klimat som råder 
i deras skolor. I Sydafrika finns elva officiella språk och dessa har sitt ursprung från olika 
kulturer. Detta är någonting som lärare i Sydafrika måste förhålla sig till i sin undervisning. 
Att undervisa en grupp där det finns elva olika modersmål och få alla elever att förstå och 
känna sig inkluderade känns för mig som en svår uppgift. Under min utbildning på Kungl. 
Musikhögskolan och på olika praktikplatser har jag fått höra hur bra musik är för att styrka 
språkinlärning (Wedin, 2013). I denna undersökning kommer musikundervisning och 
musikalisk kunskap att vara i fokus. Kan instruktioner utan verbal kommunikation vara 
begripliga? 
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1.1.Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att genom aktionsforskning undersöka undervisningssituationer i 
musik som sker utan verbal kommunikation, detta för att ge möjlighet till att utveckla 
metoden att instruera utan verbal kommunikation. 

Frågeställningar 

• Vilka icke-verbala teckensystem använder läraren för att instruera eleverna?  

• Vilka förutsättningar har eleverna att förstå icke-verbala instruktioner i 
undervisningssituationerna?  

2.Bakgrund 
I detta kapitel presenteras bakgrundslitteratur för studien. Jag har hittills inte hittat någon 
studie som undersöker undervisning helt utan verbal kommunikation. Jag hittade två artiklar 
och en doktorsavhandling som berör området, dessa presenteras först i kapitlet. Sedan följer 
en genomgång av vad en aktiv läroprocess kan ha för inverkan på lärande. Därefter förklaras 
rytmikens sätt att aktivera elever för att lära sig genom kroppen. Kapitlet avslutas med en del 
som beskriver verbal och icke-verbal kommunikation.  

2.1.Tidigare forskning 

Non verbal communication: Implications for the global music classroom som är skriven av 
Battersby och Bolton (2013). I artikeln beskriver Bolton hur hon jobbar med icke-verbal 
kommunikation i klassrummet. Bolton menar att användandet av icke-verbal kommunikation 
är väldigt effektivt i undervisningssituationer där det inte finns ett gemensamt modersmål. 
Hon menar att det går snabbare att skapa kommunikation med tecken än att använda talspråk i 
sådana situationer. Hon menar också att ju mer hon använder sig av gester i klassrummet 
desto mer inkluderande blir undervisningen. Hennes upplevelse är att eleverna inte behöver 
oroa sig för att framstå som dumma och inte förstå i samma utsträckning som när hon 
instruerar med verbal kommunikation.Vidare beskriver Battersby vad icke-verbal 
kommunikation är, mer om detta beskrivs under rubriken kommunikation i uppsatsen.   

I artikeln Teaching Without Talking skriver Hansen (2010) att 90 procent av människors 
kommunikation förmedlas utan talspråk. De flesta lärare planerar väldigt noggrant vad som 
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ska sägas under lektioner. Däremot glömmer många lärare bort att planera kommunikation 
genom andra medel än tal, trots att det är den största delen av människors kommunikation. 
Lärare behöver också tänka på vad som förmedlas till elever med kroppen genom exempelvis 
avstånd, ögonkontakt, gester och beröring. Lärare måste lära sig olika kroppsspråk som är 
förknippade med olika kulturer som finns representerade i deras klassrum (Hansen, 2010). 

Ferm (2004) identifierade i sin doktorsavhandling fyra olika former av symboler som 
musiklärare och elever tog i bruk under musiklektioner: grafiska symboler som bestod av 
grafiska tecken och bilder, klingande symboler som i första hand bestod av inspelad musik, 
verbala symboler som bestod av språk eller ljud och kroppsliga symboler som läraren 
gestaltade med sin kropp däribland sång. Undersökningen visade att om det var stor skillnad 
mellan lärarens och elevens musikaliska och språkliga kultur, behövde symbolerna vara 
konkreta och situationsbundna. Lärarna i undersökningen använde oftast kroppsliga symboler 
som första instruktion till eleverna. De använde även kroppsliga symboler för att förtydliga 
under undervisningens gång. Ferm menar att det verkar vara omöjligt att skilja de olika 
symbolerna åt eftersom de flöt in i varandra, men att några symboler ibland kunde framträda 
och sticka ut. Vilka symboler som användes och hur kombinationen av symboler såg ut 
berodde till stor del på lärarens intuitiva förmåga och vad som var möjligt och lämpligt i 
sammanhanget. Ferm menar att symboler är en nödvändighet när det inte är möjligt att 
kommunicera via verbal kommunikation och att detta blir extra påtagligt i musikundervisning 
där det handlar om att lära sig ett icke språkligt uttryck. 

2.2.Lärande, en aktiv process 
En anledning till att jag vill undersöka undervisning utan verbal kommunikation är att jag tror 
att den typen av undervisning leder till mer görande hos eleverna. Mindre prat från läraren 
borde leda till mindre lyssning för eleverna och i sin tur öka elevernas görande. Att få elever 
aktiva tror jag är viktigt i läroprocesser eftersom jag ser görandet som en central del i 
människors inlärning och förståelse. Jag är inte ensam om att ha den åsikten. Faktum är att det 
finns en hel filosofi kring handlingens kraft som kallas för pragmatism.  

Pragmatism är en filosofi som kännetecknas av fokus på handlingars och påståendens 
praktiska konsekvenser. Pragma kan förklaras som resultat av handling (Stensmo, 2007). 
Inom pedagogiken är John Dewey den mest inflytelserika pragmatikern. Han har med sina 
teorier påverkat pedagogik världen över. Dewey ligger bakom begreppet Learning by doing. 
Dewey (1997) skriver att ”ett gram erfarenhet är bättre än ett ton teori, för att det bara är i 
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erfarenheten som teorin har en bestämd och kontrollerbar betydelse”. (s. 188)  Dewey (1997) 
skriver vidare att ”en teori utan erfarenhet inte kan begripas fullt ut ens som teori”. (s. 188). 
Dessa två citat tycker jag visar hur viktiga och centrala erfarenheter var i Deweys tankar om 
lärande. Min egen upplevelse av lärande är att när jag gör någonting förstår jag det på flera 
plan än om jag bara får det berättat för mig teoretiskt. Mitt lärande gynnas när det förankras i 
en handling. 

Grundtanken i begreppet learning by doing är att människor helt enkelt lär av erfarenheter och 
reflektion av erfarenheter. Vad tänker sig Dewey att en erfarenhet är? Enligt Dewey är 
erfarenheter ett samband mellan att göra eller pröva något och det som sker till följd av det. 
Det centrala i en erfarenhet är enligt Dewey själva handlingen. För att komma fram till den 
vitala meningen i en erfarenhet måste den aktiva göra-fasen och den passiva händelsefasen 
hänga ihop. Dewey påpekar att det är viktigt att både tänka på själva handlingen och själva 
konsekvensen av handlingen. Han beskriver tänkande som att på något sätt fastställa samband 
mellan det som görs och det som sker till följd av själva handlingen (Dewey, 1997). När vi är 
i en levande och aktiv erfarenhet tvingas vi att använda vårt omdöme. Vi börjar då genast 
söka efter sambanden mellan de ting vi sysslar med (ibid.) 

Hur skulle learning by doing kunna fungera i praktiken? Att lära genom att göra fungerar 
eftersom lärandet blir implicit istället för explicit (Schank, 1995). Implicit (relationellt) 
vetande kan beskrivas som icke-symboliskt, icke-verbalt och icke-medvetet (Havnesköld & 
Mothander, 2009). Implicit vetande är svårare att reflektera kring (ibid.). Explicit kunskap 
som är motsatsen kan beskrivas som symbolisk, verbal, propositionell, berättande och möjlig 
att reflektera över (Ibid.) Den implicita kunskapen kan med andra ord förklaras som praktisk, 
den bygger på erfarenheter och erhålls genom övning. Att knyta skorna eller cykla är exempel 
på kunskap som erövras på ett implicit sätt. Explicit kunskap kan beskrivas som uttalad 
kunskap och är objektiv, teoretisk, lätt att förstå och att samla in.  

Learning by doing hör till implicit kunskap (Schank, 1995). Schank påstår att implicit 
kunskap behöver läras ut på rätt sätt under rätt tillfälle. Schank menar också att när elever lär 
genom att göra och den implicita kunskapen används kommer det ofta fram nya kunskaper 
som elever inte visste att de hade. Kunskapen kommer fram när den behövs i en praktisk 
situation och kan ibland efteråt redogöras på en explicit nivå. Schank menar att pedagoger 
ofta förvirras av det faktum att människor uttryckligen kan ange vad de vet på en explicit 
nivå. Detta leder till att de förvränger utbildningssystemet till att enbart lyfta fram det tydliga 
uttalandet om vad man vet snarare än att lyfta fram beteendet som skulle indikera 
förekomsten av implicit kunskap (ibid.). 
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Hur kraftigt emotionellt färgad själva händelsen är har påverkan på hur mycket vi kommer att 
minnas av händelsen (Havnesköld & Mothander, 2009). Kraftigt emotionellt färgade 
händelser blir ofta registrerade i vårt minne som betydelsefulla, medan händelser som ger 
svag emotionell intensitet inte väcker vår uppmärksamhet tillräckligt mycket och blir då 
svårare att minnas (ibid.). Det blir därför viktigt att reflektera över hur kraftigt emotionellt 
färgad händelsen kan bli när en händelse konstrueras.  

Lärandet kan förenklas eller försvåras med hjälp av de känslor som finns med i lärprocessen 
(Stensmo, 1997). När tankar och känslor ses som verktyg i lärprocessen kallas lärandet för 
konfluent, tankar och känslor konfluerar och strävar mot samma mål (ibid.) Känslor är 
betydelsefulla i lärprocesser, glädje och lust underlättar medan uttråkning och olust försvårar 
lärandet (Stensmo, 1997). Min personliga upplevelse är att elever ofta blir uttråkade när de 
tvingas sitta och lyssna på en lärare under en lång tid i en undervisningssituation. Detta skulle 
kunna leda till att eleverna kommer ihåg mindre och lär sig mindre. I konfluent pedagogik 
försöker läraren få eleven att sammansmälta det affektiva (känslor och värderingar) och det 
kognitiva (tänkande och begrepp) i undervisning och lärande (ibid.). 

Pragmatism är en filosofi som enligt mig fortfarande är aktuell. Deweys tankar utvecklades i 
ett land med stor immigration och ett samhälle som var i kraftig ombildning och dynamisk 
utveckling (Selander, 2010). De som kom till USA talade olika språk och förde med sig olika 
inställningar till det sociala livet. Att utbilda framtida medborgare måste därför ske på ett sätt 
som fungerade trots bristen på ett gemensamt språk. Att erfara, göra och pröva blev en rimlig 
grund för synen på lärandet (ibid.). Detta kan vara en anledning till att Dewey fortfarande är 
aktuell i vårt samhälle idag, då vi befinner oss i en tid med sociala förändringar, migration, 
teknikutveckling och förändrade kommunikationsmönster (ibid.). 

2.3 Rytmik, en aktiv musikundervisningsmetod 
Rytmik är en metod inom musikundervisning som går ut på att lära sig genom rörelse. 
Rytmikmetoden blir aktuell i denna studie eftersom fokus ligger på att få eleverna aktiva i 
rörelser. I rytmikundervisning är instruktioner ofta korta och enkla och skulle därför kunna 
passa undervisning utan verbal kommunikation. Eleverna lär sig musik genom att röra sig och 
känna musiken i kroppen. I rytmikundervisning förekommer sällan långa flöden av verbal 
kommunikation och jag tror att många rytmikövningar är möjliga att instruera helt utan verbal 
kommunikation. Att uppleva och uttrycka musik i rörelse, ger genom det kroppsliga minnet 
en djupare förståelse av musiken (Wedin, 2011). Rytmik är en slags helhetspedagogik 
eftersom den involverar både kropp, intellekt och känslor (Ibid.). Eleverna får använda hela 
kroppen i undervisningen vilket kan vara välgörande (Ibid.). 
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Rytmikmetoden bygger på tre delar: metrik, solfège och improvisation (Wedin, 2011). De tre 
delarna ska inte separeras utan rekommenderas att kombineras i undervisning. I rytmiken 
kopplas dessa tre delar till rörelse och illustreras med en triangel, se figur 1 nedan: 

 

Metrikdelen innefattar övningar i rytmiskt gehör som puls, rytm taktarter och polyrytmik. 
Improvisation innefattar att utveckla den skapande förmågan musikaliskt och rörelsemässigt. 
Solfège innefattar gehörsövningar i melodik, tonalitet och harmonik. Rörelse används som 
intryck, att uppfatta, lära och förstå musik. Rörelse används också som uttryck och gestaltning 
av musik. I metoden sker en ständig växling mellan intryck och utryck. Genom att röra sig 
själv och att se andra röra sig aktiveras flera sinnen som ger en djupare förståelse (Ibid.). 

2.4 Verbal och icke-verbal kommunikation  
Människor kommunicerar varje dag av olika anledningar. För att övertala andra, utöva makt, 
fatta beslut, för att klara vardagen eller för att göra tillvaron begriplig (Stier & Sandström, 
Kjellin, 2009). Kommunikation är en källa till gemenskap och identitet. Förstår man inte 
kommunikationen så är det svårt att vara med i gemenskapen. Att tala är ett tydligt 
kommunikationsätt men även tystnad och icke-verbalkommunikation är effektiva 
kommunikationssätt (Ibid.).  

Av de elever som misslyckas i den svenska skolan utgör flerspråkiga och flerkulturella elever 
en stor andel (Stier & Sandström, Kjellin, 2009). När en elev inte är delaktig i klassens 
språkliga kommunikation ökar risken att eleven känner sig utesluten från klassens gemenskap 
(ibid.). Det är vanligt att lärare missar att eleven har svårt att hänga med i den språkliga 
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kommunikationen. Detta kan leda till att lärare tror att eleven är ointresserad, omotiverad, 
skoltrött eller svagt begåvad (ibid.). 

2.4.1 Icke-verbal kommunikation 

Undersökningen i denna uppsats går ut på att studera undervisning i musik som sker utan  
verbal kommunikation. I denna del tänker jag redogöra för forskning om icke-verbal 
kommunikation. 

Icke-verbal kommunikation verkar existera i alla kulturer och är en viktig del av 
kommunikationen (Stier & Sandström, Kjellin, 2009). Stor del av kommunikationen verkar 
ske utan verbal kommunikation. Hur stor del det rör sig om är svårt att säga exakt eftersom 
forskningen säger olika, men de flesta verkar vara överens om att ungefär två tredjedelar av 
den kommunikation som sker ansikte mot ansikte förmedlas med icke-verbal kommunikation 
(ibid.). 

Icke-verbal kommunikation kan delas upp i tre kategorier: Paralanguage, proxemik och 
kroppsspråk (Battersby & Bolton, 2013). Paralanguage är de verktyg som vanligtvis används 
för att förtydliga den verbala kommunikationen som till exempel tonhöjd, volym och tvekan. 
Proxemik handlar om hur människor tar plats i olika miljöer och vad som händer till följd av 
det. Kroppsspråk behandlar hur kroppen används för att interagera med människor med hjälp 
av till exempel rörelser. När jag i denna undersökning undervisade utan verbal 
kommunikation blev kroppsspråket det huvudsakliga verktyget till att ge instruktioner. 
Instruktioner med hjälp av kroppsspråk kan delas in i tre olika kategorier: Göra, agera och 
utöva (Ibid.). Ett exempel på görande är när en lärare börjar klappa en rytm i klassrummet och 
eleverna härmar rytmen. Läraren har då fått elevernas uppmärksamhet genom att göra 
någonting. Att agera handlar om vad man gör med kroppen, hur man rör sig, vilka olika 
tecken som används o.s.v. Ett exempel på agera är när en lärare tar upp sitt pekfinger mot 
munnen och formar munnen som om det skulle komma ett shh-ljud för att få eleverna att bli 
tysta. Att utöva är när rekvisita eller föremål används som finns i omgivningen för att 
instruera. Ett exempel på att utöva kan vara om en lärare kollar på en klocka som sitter på 
väggen för att påpeka att lektionen snart är slut.   

!  7



3. Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektivet som används för att analysera den här 
undersökningen. Eftersom jag undersöker undervisning utan verbal-kommunkation har jag 
valt att använda mig av multimodala teorier som behandlar tecken och teckensystem. Detta 
för att sedan kunna analysera vilka tecken som används i undersökningen och om eleverna 
förstår dessa tecken.   

3.1 Multimodalitet 
Inom det multimodala tänkandet finns tydliga relationer mellan processer som 
kommunikation, lärande och kunskap (Rostvall & Selander, 2010). Kunskapen blir synlig 
genom kommunikation med olika semiotiska resurser i form av tal, gester, text, bilder eller 
musik (ibid.). Språket är det kommunikationsmedel som används mest inom 
undervisningssituationer, icke-verbal kommunikation som exempelvis gester används 
vanligtvis som stöd för den verbala kommunikationen (Kress, m.fl., 2001). Utan alla tecken 
blir kunskapen dold inom oss, tecknen är länken mellan individen och kulturen (Rostvall & 
Selander, 2010). Förstår man inte teckensystemet går stor del av kunskapen förlorad. 

All kommunikation består av många olika system av tecken (ibid.). Kommunikation blir till 
genom flera parallella semiotiska system, som vart och ett tillför mening (ibid.). 
Kommunikation kan därför beskrivas som multimodal. Den multimodala aspekten gör det 
exempelvis möjligt att förmedla budskap med ord och förstärka betydelsen med gester och 
blickriktningar. Kunskap om världen ges en form med hjälp av olika system av tecken som 
ljud, bokstäver, gester, noter, streck, ytor, volymer eller färger. Dessa används i olika medier 
för att representera budskap. Vilka teckensystem och medier man väljer har konsekvenser för 
hur vi kan kommunicera kring handlingar och artefakter (ibid.). 

Lärandet ses inom det multimodala som en kommunikativ teckenskapande aktivitet. Inlärning 
sker bäst genom samspel och samarbete (ibid.). Det designteoretiska tänkandet inom 
multimodalitet ser på kommunikation som en iscensättning av en situation (ibid.). Läraren 
kan till exempel iscensätta en situation som eleven tolkar, representerar och sedan reflekterar 
över. Hur detta fungerar inom lärande beskrivs med hjälp av en lärandekedja som ser ut enligt 
följande: iscensättning -> tolkning -> representation -> reflektion som leder till inlärningen 
(ibid.). 
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4. Metod 
Empirin till den här undersökningen samlades in med hjälp av aktionsforskning. 
Aktionsforskning kan beskrivas som en relation mellan tänkandet om praktiken och själva 
handlandet i praktiken. I aktionsforskning är det praktikern själv som ställer frågorna ett s.k 
”bottom-up”-perspektiv (Rönnerman, 2004). I aktionsforskning handlar det om att förhålla sig 
till forskning generellt men att söka kunskap om hur det förhåller sig i den egna praktiken 
specifikt. Min undran är i stora drag om det går att lära ut musik utan att använda verbal 
kommunikation. Insamlingen av empirin blir till genom att jag praktiskt utför en 
undersökning på en grupp människor. För att göra processen enklare brukar man inom 
aktionsforskning hänvisa till stegen planera, agera, observera och reflektera (ibid.) Dessa steg 
måste däremot inte slaviskt följas utan kan lika väl tjäna som en tankegång för reflektion.  

Sammanfattningsvis kan aktionsforskning kännetecknas av att det är praktikerns frågor som 
leder processen. Processen innebär att en handling iscensätts för att sedan följas systematiskt 
och reflekteras över i samarbete med en forskare (Rönnerman, 2004). Det finns inga metoder 
som anses vara de rätta men processen ska avslutas med någon form av dokumentation. 
(ibid.) 

Jag har studerat vad litteratur och forskning säger om undervisningsmetoder som berör 
undervisning utan talspråk. Utifrån det har jag gjort tre lektionsplaneringar och sedan 
undervisat en klass tre gånger. Jag har dokumenterat min undersökning med videokamera för 
att sedan analysera undervisningssituationerna utifrån mina forskningsfrågor. Vilka icke-
verbala teckensystem använder läraren för att instruera eleverna? Vilka förutsättningar har 
eleverna att förstå icke-verbala instruktioner i undervisningssituationerna? 

4.1 Urval 

Inför urvalet av elever till denna studie gjordes vissa avgränsningar. Jag bestämde mig för att 
rikta in mig på en musikklass i grundskolenivå eftersom musikundervisningen är obligatorisk 
i grundskolan. Detta val gjordes för att jag ville göra undersökningen i en grupp där eleverna 
har olika bakgrund och kunskaper inom musik. Då jag tänker mig att undervisning utan verbal 
kommunikation speciellt gynnar undervisningssituationer där ett gemensamt modersmål inte 
finns, valde jag att göra experimentet i en SPRINT-klass. En SPRINT-klass är en grupp 
nyanlända elever som läser upp högstadiekompetens för att kunna börja studera på 
gymnasium. Samtidigt ligger stort fokus på att lära sig det svenska språket. Detta val 
resulterade i att jag fick förhålla mig till högstadiets läroplan i musik i mitt val av vad jag 
skulle lära ut till eleverna.  
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För att välja vad jag skulle lära ut till eleverna frågade jag först elevernas ordinarie lärare om 
hen önskade att jag skulle lära ut något speciellt. Jag fick till svar att jag kunde lära ut vad jag 
ville bara det var inom kursplanen i musik. Jag kom fram till att jag skulle lära ut olika 
byggstenar inom musik för att ge mer bredd i undersökningen. Det jag bestämde mig för var 
att lära ut notvärden, toner och en låt.  

Att undervisa utan verbal kommunikation innebär i denna undersökning att jag aldrig 
använder verbal kommunikation i mina instruktioner. Om jag använder verbal 
kommunikation sker detta i aktiviteter med eleverna i en musikalisk form.  

4.2 Lektionsplanering 

När jag funderade över hur jag på bästa sätt kunde lära ut musik till elever utan att använda 
verbal kommunikation kom jag fram till att rytmikmetoden skulle kunna vara ett fungerande 
koncept. Min erfarenhet av rytmik och olika moment i rytmiklektioner är att momenten ofta 
är ganska enkla och tydliga. Eleverna får använda kroppen och mycket går ut på att titta, 
lyssna och härma. Rytmikmetoden ligger därav till grund för min lektionsplanering.  

Till det första lektionstillfället valde jag att lära ut notvärden. Jag bestämde mig för att 
fokusera på dessa grundläggande notvärden helnot, halvnot, fjärdedel, åttondel och sextondel. 
Min plan för undervisningen var att eleverna skulle gå i rummet och klappa dessa notvärden. 
De skulle lyssna, titta och härma mig. Målet var att få eleverna aktiva och uppleva rytmerna i 
kroppen och sedan koppla upplevelse till de musikteoretiska tecken som kopplas till 
notvärdena. För att kunna koppla upplevelsen och elevernas görande till hur notvärdena 
faktiskt ser ut, skrev jag ned de olika notvärdena på ett A4-papper, ett papper för varje 
notvärde. På pappret skrev jag namnet på notvärdet, hur mycket notvärdet är värt och 
taktslagen. Här nedan är mitt papper till fjärdedelar resterande papper är utformade på samma 
sätt. 

Mitt mål var att eleverna skulle kunna klappa de olika notvärdena när jag visade upp dem för 
dem. Jag bestämde att detta moment skulle göras till låten They don´t really care about us av 
Michael Jackson för att ha en pulsstark låt att förhålla sig till. Eleverna skulle gå på stället i 
puls och samtidigt titta på mig och det papper jag visade för att sedan klappa det notvärde 
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         Fjärdedelar = 1/4

1 2 3 4



som jag visade upp. För att nå detta slutmoment planerade jag att eleverna skulle stå i en ring 
och gå fyra steg in och fyra steg ut. Jag som ledare säger mitt namn i en tydlig rytm på de fyra 
stegen på vägen in för att sedan försöka få eleverna att säga mitt namn på de fyra stegen ut. 
Eleverna skulle sedan var och en få säga sitt namn och gruppen skulle repetera namnen. Efter 
namnen skulle jag göra på samma sätt fast byta ut namn mot att klappa rytmer. 

Vid det andra lektionstillfället valde jag att jobba med toner. Mitt mål var att eleverna skulle 
sjunga toner och koppla tonerna till hur dessa rör sig i en skala och hur de ser ut i notskrift. 
Jag valde att arbeta med skalan a-moll. Detta för att tonnamnen i skalan är alfabetet från A 
och det kan då bli enklare för eleverna att komma ihåg tonnamnen. Jag valde att jobba med 
fem toner i skalan, a, b, c, d och e för att avgränsa antalet toner för eleverna att hålla reda på. 
Lektionen skulle börja med att jag sjöng skalan samtidigt som jag spelade tonerna på ett 
piano. Eleverna skulle härma mig och sjunga samma toner. Jag skulle koppla tonerna i skalan 
till siffror och illustrera detta först genom att sjunga tonerna i skalan och samtidigt visa 
siffrorna med hjälp av fingrarna på min hand. Nästa steg var att lägga ut siffror på golvet, fem 
siffror, en siffra för varje ton i skalan, för att sedan gå på siffrorna samtidigt som eleverna 
sjunger tonerna. Detta för att så tydligt som möjligt visa hur tonerna förhåller sig till varandra 
i skalan, när det går upp och när det går ner. Sedan skulle eleverna få gå på siffrorna en i taget 
samtidigt som resten av gruppen sjunger tonerna. Efter detta ville jag visa på tavlan var 
tonerna sitter på notsystemet och skriva upp tillhörande siffror och tonnamn. Jag skulle peka 
på tavlan och tonerna på notsystemet, samtidigt som eleverna sjöng tonerna.  

Vid det tredje lektionstillfället bestämde jag mig för att lära ut en låt. Detta för att utveckla de 
tidigare lektionstillfällena. En låt består av både notvärden och toner. Eftersom jag tidigare 
hade lärt ut en moll-skala så ville jag ha en låt som gick i moll. Jag bestämde mig för att lära 
ut låten Vem kan segla för utan vind. Jag skrev texten på två A-4 papper i punktform, se 
exempel nedan: 

Planen var att jag skulle sjunga en fras i taget och få eleverna att härma mig. Pappret med 
texten till sången skulle under detta moment vara synligt för eleverna. När eleverna kunde 
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• Vem kan segla förutan vind? 

• Vem kan ro utan åror? 

• Vem kan skiljas från vännen sin, 

• Utan att fälla tårar?  



sjunga melodin på låten så tänkte jag lära ut en annan sångstämma till eleverna för att sedan 
sjunga låten tvåstämmigt. Jag gjorde en enkel andrastämma som bestod av tre toner, a, d och 
e, sedan gjorde jag en rytm till tonerna. Jag skrev ner rytmen på ett papper för att kunna visa 
eleverna rytmen och sedan få dem att klappa den. Sedan skulle jag sjunga tonerna i stämman 
tillsammans med rytmen för att få eleverna att härma och till slut lära sig stämman. 
Avslutningsvis var planen att sjunga arrangemanget till låten i klassen. Nedan visas rytmen till 
sångstämman: 

4.3 Etiska överväganden 

Jag har i denna studie tagit del och följt CODEX (Vetenskapsrådet, 2017) riktlinjer kring 
forskning som involverar barn. Barn som fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för 
hans eller hennes del, skall informeras och samtycka till forskningen. Jag träffade klassen 
innan min undersökning och berättade vad den går ut på. Jag berättade att jag kommer att 
filma lektionstillfällena och att bara jag skulle se filmerna. Jag meddelade eleverna att de 
kommer att vara anonyma i min text. Eleverna fick sedan godkänna detta genom att skriva sin 
underskrift på ett papper där denna information stod, se bilaga.  

4.4 Transkribering 
Under transkriberingen av videofilmerna har jag skrivit ner händelser från 
undervisningstillfällena. Händelserna har skrivits ned efter lektionens tidsförlopp där den 
första händelsen underlektionen fått namnet händelse ett, den andra händelse två och så 
vidare. En händelse i min transkription är till exempel när jag gör en gest, se exempel nedan:  

En händelse kan också vara när flera tecken används samtidigt, se exempel nedan:  
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59 Jag gör ett stop-tecken

14 Jag sjunger och spelar tonen c samtidigt som jag pekar på mig.



I min transkription har hela klassens gemensamma agerande blivit händelser. Till exempel om 
hela klassen sjunger en ton har detta noterats som en händelse, se exempel nedan: 

4.5 Analys 

Under analysen av videofilmerna har jag utgått från en teori, multimodalitet. Jag har 
analyserat vad jag gör genom multimodala teorier, alltså vilka olika tecken jag använder för 
att kommunicera med eleverna. Jag har även analyserat vad eleverna gör, om eleverna gör det 
jag vill att de ska göra, alltså om de förstår mina instruktioner. Jag har transkriberat 
videofilmerna och givit varje händelse ett nummer för att sedan kunna ta upp specifika 
händelser i resultatet.  

I resultatet kopplar jag ibland ihop flera händelser, dessa kallar jag för instruktioner. Flera 
händelser kan i resultatet tillsammans bilda en instruktion. I exemplet nedan blir händelse 14 
och 15 en instruktion: 

Vidare analyserar jag om instruktioner direkt får önskat resultat eller om de behöver 
upprepning eller utveckling. Detta gör jag genom att titta på om klassen gör det jag vill att de 
ska göra efter min instruktion. Lektionerna är uppdelade i olika aktiviteter, dessa aktiviteter 
kommer från planeringen av lektionerna.   

!  13

16 Klassen försöker sjunga tonen c.

14 Jag sjunger och spelar tonen c samtidigt som jag pekar på mig.

15 Jag sjunger och spelar tonen c samtidigt som jag pekar på klassen.



5. Resultat 

5.1 Första lektionstillfället 

I min transkribering av videon till det första lektionstillfället skrev jag ned 190 händelser. 
Första aktiviteten under lektionstillfället var rytmgången. Jag och alla elever skulle stå i en 
cirkel och gå tillsammans i puls i fyra fjärdedelstakt, fyra steg in i cirkeln och sedan backa 
fyra steg tillbaka. Jag skulle säga mitt namn i en rytm på de fyra ingående stegen och eleverna 
skulle härma mig på de fyra utgående stegen. 

Jag behövde få eleverna att ställa sig i en cirkel, att gå stegen tillsammans med mig och att 
upprepa mitt namn i samma rytm som jag sa mitt namn på dem utgående stegen. Efter 35 
händelser gjorde eleverna denna aktivitet på det sätt som jag ville att de skulle göra. Jag gav 
nio instruktioner till eleverna för att få eleverna att göra denna aktivitet. Tre av dessa 
instruktioner resulterade i att eleverna direkt gjorde det jag ville att de skulle göra. Resterande 
sex instruktioner krävde upprepning eller utveckling för att få önskat resultat. De tre 
instruktionerna med direkt lyckat resultat var: 
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1 Jag vill att eleverna ska ställa sig upp. Jag för båda händerna uppåt synkroniserade i en 
repeterad rörelse. Handflatorna är uppåt. Samtidigt kollar jag på eleverna och nickar lätt.

2 Eleverna ställer sig upp.

3 Jag vill att eleverna ska bilda en cirkel: Jag gör en cirkel i luften samtidigt som jag kollar på 
eleverna och nickar lätt. 

4 Eleverna ställer sig i en cirkel.

11 Jag börjar gå i tempo fyra steg in i cirkeln framåt sedan backar jag fyra steg tillbaka.

12 Eleverna härmar mig 

Instruktion 1

Instruktion 2

Instruktion 5



Den första instruktionen som inte gav direkt önskat resultat var när jag försökte få eleverna att 
göra en större cirkel. För att få eleverna att göra en större cirkel gjorde jag flera instruktioner: 

Den andra instruktionen som inte gav direkt önskat resultat var när jag ville få eleverna att 
säga mitt namn på de fyra utgående stegen i samma rytm som jag sa mitt namn på de fyra 
ingående stegen. För att få eleverna till att göra detta fick jag utveckla och upprepa 
instruktioner: 
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5 Vill ha en större cirkel: Jag går ett varv inuti cirkeln samtidigt som jag gör puttande 
handrörelser mot eleverna. 

6 Eleverna står kvar. 

8 Jag gestikulerar en cirkel med händerna samtidigt som jag backar.

9 Jag fortsätter att backa och gör en handrörelse där båda händerna åker fram och tillbaka 
mot mitt bröst i en repeterad rörelse. 

10 5 elever backar resterande står kvar. 

24 Jag går ett halvt varv bakom eleverna samtidigt som jag gestikulerar med händerna en 
repeterad rörelse med båda händerna med handflatorna mot mitt bröst. 

25 Halva gruppen backar ett eller två steg. 

Instruktion 3

Instruktion 4 (Händelse 8 och 9)

Instruktion 6

13 Jag säger mitt namn på de fyra inåt stegen samtidigt som jag pekar på mig med båda 
händerna

14 Eleverna härmar mig men repeterar mitt namn direkt på de fyra inåt-gående stegen istället 
för de backande stegen. 

15 Jag säger mitt namn på de fyra backande stegen och pekar på eleverna med båda 
händerna.

16 Eleverna repeterar mitt namn på de fyra utgående stegen. 

Instruktion 7

Instruktion 8



Instruktion 9 blir en utveckling på instruktion 7 där jag lägger till tyst-tecken och ett 
hyschande ljud. Jag upprepar instruktion 9 fyra gånger innan alla elever endast upprepar mitt 
namn med tillhörande rytm på dem fyra utgående stegen.  

När nu eleverna gjorde det jag ville att de skulle göra utvecklade jag aktiviteten med att låta 
en elev i taget säga sitt namn på de fyra ingående stegen och resterande repetera namnet och 
rytmen på de fyra utgående stegen. Detta gjorde jag genom att fortsätta gå på samma sätt som 
förut och peka på en elev i taget. Eleverna fattade på en gång vad jag ville att de skulle göra 
och alla elever sa sitt namn en efter en, och resterande elever härmade. Efter att alla elever 
sagt sitt namn började jag klappa rytmer med händerna på de fyra ingående stegen och 
eleverna härmade och klappade samma rytm på de fyra utgående stegen.   

Aktiviteten pågår under några minuter och jag börjar uppfatta ett problem, eleverna börjar att 
gå i olika tempon det blir därav rörigt och svårt för eleverna att klappa rytmerna.  

Jag utvecklar aktiviteten vidare med hjälp av rekvisita, jag tar fram papper med olika 
notvärden och visar dem först för eleverna. Sedan ställer jag pappren på ett notställ så att de är 
synliga för hela gruppen. Jag jobbar med ett papper i taget, pekar först på pappret med 
notvärdet sedan räknar jag in med händerna och börjar att gå på samma sätt. Jag klappar 
notvärdet som står på pappret på vägen in och gestikulerar med händerna på samma sätt som 
förut, tanken är att eleverna ska härma min rytm på vägen ut. Eleverna verkar förstå mina 
instruktioner och klappar samma notvärde som jag klappat. Efter en stund byter jag papper 
och vi jobbar oss genom ett papper i taget med fjärdedelar, helnot, halvnoter, åttondelar och 
sextondelar. För att göra det ännu tydligare går jag ibland fram till notstället och pekar på 
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17 Jag säger mitt namn på ingående steg.

18 Jag gestikulerar ett tyst-tecken direkt efter jag sagt mitt namn. Jag tar upp pekfingret mot min 
mun samtidigt som jag hyschar åt eleverna.

19 Ca hälften av eleverna repeterar mitt namn samtidigt som jag gör tyst-tecken.

20 Jag pekar på eleverna under de fyra utgående stegen samtidigt som eleverna repeterar mitt 
namn.

Instruktion 9

81 Jag stannar och gör samtidigt ett stopp-tecken. (Höger hand utsträckt med handflatan mot 
eleverna)

82 Eleverna stannar och tittar på mig. 

83 Jag räknar in fyra slag med fingrarna. (En fyrtakt)

84 Jag börjar gå på samma sätt som förut. (Fyra in och fyra ut)

85 Eleverna hänger på och nu alla i ett gemensamt tempo.

Instruktion till att hitta gemensamt tempo



notvärdena samtidigt som eleverna klappar notvärdena. På pappret står förutom själva 
symbolen för notvärdet siffror som markerar taktslagen i takten, hur mycket notvärdet är värt, 
pilar som förtydligar längden på notvärdet och namnet på notvärdet, se exempel nedan:  

Jag använder mig av rekvisitan för att eleverna ska kunna koppla det de gör till symboler. 

Efter att vi klappat alla notvärden går jag till ljudanläggningen i klassrummet och slår på låten 
They don´t really care about us av Michael Jackson. Jag går tillbaka till ringen och notstället 
medan låten spelas, sedan instruerar jag nästa aktivitet: 

Eleverna förstår nu på en gång mina instruktioner och jag upprepar dessa instruktioner med 
alla pappren med notvärden. Efter att vi klappat alla notvärden till låten avslutar jag lektionen 
med att hålla upp ett papper i taget för eleverna utan musik och gång. När eleverna tittar på 
pappret börjar de självmant att klappa det notvärde som jag visar för dem.  
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             Halvnot = 2/4

1 2 3 4

161 Jag tar fram pappret med fjärdedelar och lägger det synligt på notstället.

162 Jag börjar gå på stället på fjärdedelar.

163 Eleverna härmar och börjar att gå likadant till musiken.

164 Jag räknar in fyra slag med fingrarna. (En fyrtakt) Till låten som spelas.

165 Jag klappar fjärdedelar till låten

166 Eleverna hänger på och klappar tillsammans med mig.

Instruktion 1 (till att klappa notvärden till musiken)

Instruktion 2 (till att klappa notvärden till musiken)



5.1.1 Sammanfattning av första lektionstillfället 

Lektionen grundar sig i en aktivitet som utvecklas under lektionens gång. Jag instruerar 
eleverna med kroppen som verktyg i form av gester, blickar, ljud, klappningar och gång. Vissa 
instruktioner gav direkt önskat resultat medan andra krävde upprepning eller utveckling. 
Rekvisita i form av papper användes för att koppla elevernas görande till musikaliska 
symboler. En bakgrundslåt användes för att få gruppen i samma puls.   

5.2 Andra lektionstillfället 
I min transkribering av videon till lektionstillfälle två skrev jag ned 217 händelser. Lektionen 
skulle handla om toner och jag bestämde mig för att jobba med en a-moll skala, en ren aeolisk 
moll-skala. Jag ville att eleverna skulle sjunga skalan från grundton till kvint för att sedan 
koppla toner till siffror, tonnamn och själva notsymboler. Jag började med att spela och sjunga 
tonen a och försöka få klassen att sjunga tonen. Efter sex händelser så sjunger hela klassen 
tonen som jag vill att de ska göra:  

Eleverna gjorde väldigt snabbt vad jag ville att de skulle göra. När jag hade fått eleverna att 
upprepa tonen så gjorde jag samma sak med tonerna b, c, d och e. Efter att vi sjungit genom 
alla toner så började jag spela tonerna i ett flöde från tonen a till tonen e, samtidigt som jag 
spelade och sjöng tonflödet gestikulerade jag en siffra till varje ton med min högra hand där 
tonen a fick siffra ett och tonen e fem. Eleverna härmade direkt och sjöng med i flödet av 
toner. Detta moment upprepar jag fem gånger. Den sjätte gången går jag till tavlan och pekar 
på noterna som står uppskrivna på tavlan tillsammans med siffror och tonnamn medan vi 
sjunger tonerna. Eleverna gör det jag vill att de ska göra men jag upplever ett intonations 
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1 Jag spelar tonen a på piano

2 Eleverna tittar på mig

3 Jag spelar och sjunger tonen a på piano samtidigt som jag sjunger den på ett åh!

4 Jag sjunger och spelar tonen igen. Två elever i klassen sjunger med.

5 Jag sjunger och spelar tonen igen samtidigt som jag pekar på mig själv. Några elever sjunger 
med samtidigt som mig.

6 Jag sjunger och spelar tonen igen men pekar utåt med handen mot klassen.

7 Hela klassen försöker sjunga tonen. 



problem och stoppar övningen med hjälp av ett stop-tecken som jag gör med högerhanden. 
Eleverna blir tysta och tittar på mig. Jag bestämmer mig för att göra sånguppvärmnings 
övningar med klassen. För att få klassen att göra mina uppvärmnings övningar krävs två 
instruktioner: 

Klassen gör direkt det jag vill att de ska göra och jag upprepar instruktion 2 fast jag byter ut 
ljud och gör sju olika sångövningar med klassen.  

                                                                                                                                               
Syftet med aktivitet två var att koppla det eleverna sjunger till siffror och samtidigt göra 
skalans uppbyggnad så tydlig som möjlig för eleverna. Jag använde mig av rekvisita i form av 
papper. Jag använde fem papper där en siffra stod på varje papper. Jag ville få eleverna att gå 
skalan, titta, lyssna och sjunga. Så här gjorde jag för att starta den andra aktiviteten:   
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67 Jag gör en rörelse med båda händer synkroniserade med handflatorna upp mot taket upp och 
ned mot golvet och taket. (för att klassen ska resa sig från sina stolar)

68 Klassen reser sig upp.

69 Jag harklar mig.

71 Jag låter på ett pysande sätt och pekar på mig själv.

72 Jag låter igen på samma sätt och pekar på klassen.

73 Klassen gör samma ljud.

Instruktion 1

Instruktion 2

106 Jag lägger ut fem papper på golvet med siffror på från 1-5 ett papper för varje siffra.

107 Klassen tittar och viskar till varandra.

108 Jag går till pianot och tar ett nytt och fräscht a.

109 Jag går och ställer mig vid siffra ett.

110 Jag pekar på mig och tittar på klassen.

111 Klassen blir tyst och tittar på mig.

112 Jag ställer mig på siffra ett och börjar sjunga tonen a.

113 Klassen börjar sjunga tonen a.

114 Jag går bort från siffra ett tillbaks på golvet och gör ett tyst-tecken med pekfingret mot min mun.

115 Eleverna blir tyst.



Som vi kan se i händelseförloppet förstår eleverna direkt mina instruktioner och jag börjar att 
gå på siffrorna medan eleverna försöker sjunga tonerna jag går på så gott de kan. Jag går på 
siffrorna fem gånger medan eleverna koncentrerat försöker sjunga med. Sedan utvecklar jag 
övningen med att låta eleverna gå på siffrorna en efter en medan resterande i gruppen sjunger 
tonerna. Jag gör detta genom att peka på eleven som står till höger om mig i halvcirkeln och 
sedan peka på siffrorna på golvet. Eleven går fram till siffrorna och börjar att gå och klassen 
sjunger med så bra de förmår. Detta moment fortsätter och alla elever går en efter en på 
siffrorna.  

Den tredje aktiviteten gick ut på att klassen skulle sjunga skalan tvåstämmigt , jag ville visa 
klassen vilka toner de skulle sjunga genom att visa siffror på mina händer. Jag måste dela upp 
klassen i två grupper. Uppdelningen av klassen krävde två instruktioner:  

När grupperna var indelade började jag att dirigera grupperna med händerna, en hand för 
varje grupp. Jag använde fingrarna för att illustrera siffrorna ett till fem. Eleverna förstod 
mina instruktioner och försökte sjunga tonerna i stämmor.  

Jag avslutade lektionen med att gå tillbaka till tavlan för att peka på noterna och samtidigt 
sjunga tonerna en sista gång. Klassen sjöng med.  

5.2.1 Sammanfattning av andra lektionstillfället 

Lektionens mål var att lära ut en ren a-moll skala till eleverna. Avgränsning gjordes i och med 
att jag valde att jobba med fem toner i skalan. För att instruera eleverna användes kroppen 
som verktyg i form av gester, blickar, ljud, och gång. Alla instruktioner under lektionstillfället 
gav direkt önskat resultat, eleverna gjorde det jag ville att de skulle göra. Problemet under 
lektionen var att gruppen hade svårt att intonera, detta resulterade i många upprepningar i 
form av att jag spelade och sjöng en ton i önskan om att eleverna skulle intonera bättre. 
Rekvisita användes i form av olika symboler som siffror, tonnamn och noter. Rekvisitan 
användes för att koppla elevernas görande till olika musikaliska symboler.  
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208 Jag pekar på grupp ett och gör en ett:a med handen.

209 Jag pekar på grupp två och gör en två:a med handen.

205 Jag delar upp klassen i två grupper. Genom att skära av halvcirkeln med händerna på mitten.

Instruktion 1

Instruktion 2



5.3 Tredje lektionstillfället 

I min transkribering av videon till lektionstillfälle tre skrev jag ned 226 händelser. Målet med 
lektionen var att eleverna skulle sjunga låten Vem kan segla förutan vind och en andra 
sångstämma till låten. Anledningen till att det blev 226 händelser under lektionen var att jag 
upprepade instruktioner många gånger, så att eleverna kunde repetera sina stämmor. Den 
första instruktionen gjordes för att få eleverna att gunga från höger fot till vänster fot i låtens 
tempo, låten går i tre fjärdedels-takt. Eleverna förstod direkt att de skulle gunga men de 
gungade åt olika håll. För att få eleverna att gunga tillsammans åt samma håll krävdes 
upprepning och utveckling av instruktionen: 
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8 Jag räknar in en trefjärdedels-takt med fingrarna.

9 Jag börjar gunga till en tretakt, först åt höger sen åt vänster jag lyfter upp benen ett i taget, 
samtidigt klappar jag tempot.

10 Eleverna försöker härma mig men gungar åt lite olika håll.

13 Jag räknar in en tretakt med hjälp av mina fingrar.

14 Jag börjar att gunga i tempo till tretakten först åt höger sen åt vänster.

15 Eleverna försöker härma mig men gungar åt lite olika håll.

17 Jag vänder ryggen mot klassen.

18 Klassen tittar på mig.

19 Jag räknar in en tretakt med hjälp av mina fingrar.

20 Jag börjar att gunga i tempo till tretakten först åt höger sen åt vänster.

21 Eleverna härmar mig och gungar nu åt samma håll och mitt temp.

22 Jag snurrar runt så att jag är vänd mot eleverna men fortsätter att gunga.

23 Eleverna fortsätter att gunga tillsammans åt samma håll och i mitt tempo.

Instruktion 1

Upprepning av instruktion 1

Utveckling av instruktion 1



När eleverna gungade tillsammans med mig åt samma håll fortsatte jag med att lära ut låten 
genom att klappa rytmen till låtens melodi. Eleverna härmade mig direkt och började klappa 
rytmen till melodin. Jag utvecklade denna instruktion genom att byta ut klappningarna mot att 
sjunga låtens första fras, se händelseförlopp nedan: 

Jag använder utvecklingen av instruktion två och lär ut hela låten till eleverna. Texten till 
låten står på ett A4-papper som är placerat på ett notställ så att det är synligt för alla eleverna.  

När vi sjungit genom låtens alla fraser sjunger vi tillsammans hela låten. Jag instruerar på 
samma sätt men använder gitarren för att kompa eleverna: 

När eleverna sjungit hela låten bestämmer jag mig för att introducera låtens andrastämma. 
Detta gör jag genom att ta fram ett papper med andrastämmans rytm som jag visar för 
klassen. Jag ställer pappret på notstället och börjar instruera eleverna i stämmans första ton 
som är tonikan (tonen c): 
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30 Jag klappar rytmen till första frasen i låten vem kan segla förutan vind.

31 Eleverna härmar mig och klappar samma rytm som mig.

58 Jag börjar att sjunga första frasen i vem kan segla förutan vind. Samtidigt pekar jag på mig själv 
med båda händerna.

59 Jag sjunger frasen igen och pekar med båda händerna på eleverna

60 Eleverna sjunger med i frasen.

Instruktion 2

Utveckling av instruktion 2

101 Jag börjar spela ett komp med växelbas i tretakt på ackordet c-moll samtidigt som jag gungar till 
pulsen och tittar på eleverna.

102 Eleverna börjar efter några takter att gunga likadant som mig.

103 Jag börjar att sjunga låten samtidigt som jag kompar och gungar.

104 Eleverna sjunger med och gungar.

119 Jag sjunger tonikan och håller upp en tumme som ska illustrera en ett:a.

120 Elevens försöker sjunga samma ton men sjunger lite olika toner.

121 Jag gör ett lyssna tecken där jag pekar på mitt öra samtidigt som jag kollar på eleverna.

122 Jag sjunger tonikan och håller upp en tumme som ska illustrera en ett:a.

123 Eleverna sjunger tonikan nu mer i samma ton.

Instruktion till andrastämmans första ton

Upprepning och utveckling av instruktion



Jag upprepar denna instruktion men byter ton. Andra-stämman har tre toner c, f och g (tonika, 
subdominant och dominant). Jag håller upp fyra fingrar när jag vill att eleverna ska sjunga 
subdominanten och fem fingrar när jag instruerar dominanten. När eleverna har sjungit alla 
stämmans toner vill jag få dem att sjunga stämmans toner i stämmans rytm, se 
händelseförlopp nedan:  

När eleverna sjunger rätt rytm och rätt ton fortsätter jag genom att sjunga stämman som den är 
skriven, eleverna härmar mig och vi sjunger stämman fyra gånger i rad innan den sitter. Jag 
använder mina fingrar i form av siffror för att visa eleverna vilken ton som ska sjungas var.  

Under nästa moment i lektionen vill jag dela upp klassen i två grupper, en grupp som sjunger 
melodin och en grupp som sjunger stämman. För att instruera momentet för eleverna krävdes 
tre instruktioner: 
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130 Eleverna fortsätter klappa pulsen och gunga.

131  Jag pekar på pappret med rytmen till stämman.

132 Jag pekar på mig själv.

133 Jag klappar rytmen som står på pappret.

134 Jag håller ut händerna mot eleverna.

135 Eleverna försöker härma och klappa samma rytm.

136 Jag upprepar rytmen som sträcker sig över två takter.

137 Eleverna klappar med (detta pågår några sekunder tills alla elever har fattat rytmen.)

138 Jag slutar att klappa rytmen och börjar istället att sjunga den på tonikan.

139 Eleverna försöker härma och sjunga likadant vi håller på med detta ca en halvminut innan alla 
sjunger likadant.

157 Jag delar upp klassen i två grupper. Jag går till mitten av cirkeln och delar på två personer med 
hjälp av gitarrens huvud.

158 Eleverna flyttar på sig och verkar förstå att jag vill ha dem i två grupper.

159 Jag pekar på grupp 1 och sjunger la, la ,la alltså början på andra stämman

160 Gruppen härmar snabbt la, la la

161 Jag pekar på grupp nr 2 och sjunger vem kan segla.

162 Grupp två härmar och sjunger vem kan segla.

Instruktion 1

Instruktion 2

Instruktion 3



Eleverna förstår nu vilka grupper de är och vilken stämma de ska sjunga. Lektionen fortsätter 
genom att jag börjar spela kompet på gitarren samtidigt som jag gungar i takt till kompet. 
Eleverna härmar mig och börjar gunga likadant. Jag börjar sjunga melodin och kollar på 
grupp 2, grupp två börjar sjunga melodin. Efter en stund börjar jag sjunga stämman och kolla 
på grupp 1, grupp 1 börjar sjunga stämman. Vi håller på med denna aktivitet länge och jag 
byter mellan stämman och melodin, den grupp som jag inte sjunger med har svårt att klara av 
sin stämma.  

Den resterande tiden av lektionen går till att upprepa dessa instruktioner för att få eleverna 
säkrare på att sjunga sin stämma. Vi sjunger stämman och melodin i grupper, vi sjunger bara 
melodin och sedan sjunger vi bara stämman. Detta upprepas under ca 8 minuter. Eleverna 
förstår mina instruktioner och gör det jag vill att de ska göra men får aldrig till att sjunga 
stämma och melodin samtidigt med gemensamt tempo och intonation.  

5.3.1 Sammanfattning av tredje lektionstillfället 

Lektionens mål var att lära ut låten Vem kan segla förutan vind och en andra sångstämma till 
låten. För att instruera eleverna användes kroppen som verktyg i form av gester, blickar, ljud, 
och gång. Alla instruktioner under lektionstillfället gav direkt önskat resultat, eleverna gjorde 
det jag ville att de skulle göra. Jag använde mig av samma instruktioner som jag använt under 
lektionstillfälle ett och två. Problemet under lektionen var att gruppen hade svårt att intonera, 
detta resulterade i många upprepningar i form av repetition av sångstämmorna. Eleverna hade 
dessutom svårt att sjunga sin stämma på egen hand, detta ledde också till repetitioner i form 
av att sjunga låten med stämmor många gånger. Rekvisita användes i form av olika symboler 
som siffror, tonnamn och noter. Rekvisitan användes för att koppla elevernas görande till 
olika musikaliska symboler. 
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5.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att eleverna nästan alltid förstod mina instruktioner eftersom de för det 
mesta direkt gjorde det jag ville att de skulle göra. Jag trodde inte att det skulle vara så enkelt 
att instruera eleverna utan verbal kommunikation. Det positiva resultatet tror jag kan bero på 
att jag använde mig av enkla tecken som eleverna förstod när jag instruerade. En annan 
anledning till att det fungerade kan bero på att jag har använt rytmik som lärande metod. 

Jag tycker mig se ett mönster i de instruktioner som får direkt önskat resultat och de 
instruktioner som inte får direkt önskat resultat. Under instruktioner som får direkt önskat 
resultat används antingen enkla tecken eller en kombination av flera teckensystem som verkar 
jobba tillsammans på ett bra sätt för att förtydliga instruktionerna. Under instruktioner som 
inte får direkt önskat resultat används icke etablerade tecken eller fel kombination av 
teckensystem. 

5.4.1 Enkla tecken 

Exempel på instruktioner som gjordes med hjälp av enkla tecken som gav direkt önskad effekt 

är följande: 

Önskat resultat Tecken
 Att få eleverna att ställa sig upp. För båda händerna uppåt synkroniserade i 

en repeterad rörelse med handflatorna uppåt.

 Att det ska vara tyst. För pekfingret mot munnen och forma 
munnen som om det skulle komma ett sh-
ljud.

 Stopp, alla ska stanna och sluta med det 
de gör.

En utsträckt arm med handflatan mot 
eleverna. 

 Att få eleverna till att lyssna. Peka på örat och samtidigt titta på eleverna.
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161 Jag tar fram pappret med fjärdedelar och lägger det synligt på notstället.

162 Jag börjar gå på stället på fjärdedelar.

163 Eleverna härmar och börjar att gå likadant till musiken.

164 Jag räknar in fyra slag med fingrarna. (En fyrtakt) Till låten som spelas.

165 Jag klappar fjärdedelar till låten

166 Eleverna hänger på och klappar tillsammans med mig.



Eleverna förstod också alla enkla instruktioner som innefattar härmning exempelvis när jag 
börjar gå på ett visst sätt och eleverna härmar mig och går likadant. Jag ser härmning som ett 
slags enkelt tecken eftersom det alltid fick direkt önskat resultat i undersökningen. 

Alla dessa tecken som jag har valt att kalla för enkla tecken förstod klassen direkt. Det kan 
bero på att dessa tecken har stor kulturell utbredning och att eleverna har sett dessa tecken 
tidigare i olika sammanhang. 

5.4.2 Icke etablerade tecken 

Det var bara under det första lektionstillfället som eleverna missförstod några av mina 
instruktioner. Om eleverna inte förstod instruktionen använde jag andra tecken tills eleverna 
förstod vad jag menade. En anledning till varför eleverna inte förstod meningen med några av 
tecknen kan vara att dessa tecken inte var lika etablerade hos eleverna som de andra tecknen. 
Dessa har jag valt att kalla för icke etablerade tecken. Ett exempel på ett sådant tecken kom 
fram när jag försökte instruera eleverna att göra en större cirkel. Det första tecknet jag gjorde 
var att jag gick ett varv inuti cirkeln samtidigt som jag gjorde puttande handrörelser mot 
eleverna. När jag gjorde detta stod alla eleverna kvar. Eleverna förstod antagligen inte 
meningen med tecknet och hade kanske ingen tidigare erfarenhet av tecknet och meningen 
med tecknet. 

5.4.3 Teckensystem 

Under större delen av instruktionerna som förkommit i undersökningen har flera tecken 
använts samtidigt. Den mest förekommande kombinationen är gestikulerande, agerande och 
rekvisita. Här följer ett exempel på en instruktion när alla dessa tecken kopplats ihop:  

Pappret med notvärden är rekvisitan, agerandet är min gång och klappning, gesterna är min 
inräkning. Agerandet och gesterna instruerar eleverna att göra det de ska göra medan 
rekvisitan skapar förståelse och kopplar görandet till musikteori i form av notvärden. Det här 
är ett exempel på när flera tecken tillsammans skapar en mening. Dessa tecken hänger ihop 
och eleverna verkar förstå meningen med tecknen. Kommunikationen har blivit multimodal, 
budskapet förmedlas genom flera olika teckensystem. 

 Att få eleverna att tänka efter. Peka med pekfingret mot huvudet.
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6. Diskussion 
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i förhållande till den 
bakgrund som ligger till grund för studien. Därefter diskuteras valet av metod och vidare 
forskning. Kapitlet avslutas med ett slutord. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka undervisningssituationer i musik där ingen verbal 
kommunikation används. Syftet har uppfyllts genom att jag själv undervisat en klass i musik 
tre gånger utan att använda verbal kommunikation. Lektionerna dokumenterades med film för 
att sedan kunna analyseras i lugn och ro av mig. Under analysen av resultatet låg fokuset på 
om de icke-verbala instruktionerna blev begripliga för klassen. 

Under det första lektionstillfället upplevde jag att en kommunikation skapades mellan mig 
och eleverna med hjälp av tecken. Jag tänker mig att tecknen fick mening genom dess sociala 
användning i klassrummet. De tecken som eleverna inte förstod fick efter ett tag mening med 
hjälp av andra tecken under samma typ av sociala användning. Jag upplevde processen att 
bygga en ickeverbal kommunikation med eleverna som enkel och effektiv. Tecken utvecklas 
och får mening genom dess sociala användning (Kress, m.fl., 2001). Att eleverna direkt 
förstod vissa tecken innebär antagligen att eleverna hade tidigare erfarenhet av dessa tecken. 

Under andra och tredje lektionstillfället förstod eleverna direkt mina instruktioner. Detta får 
mig att tänka på Rostvall och Selander (2010) som beskriver att lärandet inom det 
multimodala ses som en kommunikativ och teckenskapande aktivitet. De menar att inlärning 
sker bäst genom samspel och samarbete. Under min studie är det visserligen jag själv som 
väljer tecken för att instruera eleverna men jag upplever att ett samarbete uppstår när eleverna 
inte förstår mina tecken. I det samarbetet upplever jag att jag och eleverna tillsammans söker 
en slags kommunikation och gemensam förståelse kring tecken. 

Eleverna verkade vara väldigt fokuserade när jag instruerade och jag tror att det kan bero på 
att eleverna tyckte att det var spännande att jag undervisade utan verbal kommunikation. 
Kraftigt emotionellt färgade händelser blir ofta registrerade i vårt minne som betydelsefulla, 
medan händelser som ger svag emotionell intensitet inte väcker vår uppmärksamhet 
tillräckligt mycket och blir då svårare att minnas (Havnesköld & Mothander, 2009). Jag 
tänker att själva händelsen, att undervisningen skedde utan verbal kommunikation, var en så 
pass ovanlig händelse för eleverna så att den blev emotionellt färgad i form av spänning. Om 
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eleverna tycker att undervisningen är spännande så kan nog ett resultat vara att de blir 
fokuserade och sedan har lättare att minnas undervisningen.  

Om eleverna däremot bara hade haft undervisning utan verbal kommunikation tänker jag att 
de antagligen skulle tycka att undervisning med verbal kommunikation var lika spännande. 
Jag tycker mig se en skillnad på graden av spänning hos eleverna när jag jämför det första 
lektionstillfället med det tredje lektionstillfället. Under det första tillfället har eleverna väldigt 
stora ögon och de verkar väldigt nyfikna och spända över vad som komma skall. Under det 
tredje tillfället upplever jag inte lika mycket spänning från eleverna och de verkar kunna 
föreställa sig vad som kommer hända under lektionen.  

När jag i efterhand tittat på lektionerna ser jag att eleverna är väldigt aktiva under alla tre 
tillfällena. Att eleverna var aktiva under lektionerna ser jag som positivt i förhållande till 
deras lärande. Jag tror att eleverna lärde sig genom att vara aktiva och göra saker. När vi är i 
en levande och aktiv erfarenhet tvingas vi till att använda vårt omdöme, vi börjar då genast att 
söka efter sambanden mellan de ting vi sysslar med (Dewey, 1997). Jag upplevde eleverna i 
min undersökning som ständigt sökande efter mening under lektionernas olika aktiviteter. 
Eleverna gjorde nästan alltid någonting med sina kroppar i form av rörelse eller sång. Jag 
försökte sedan hela tiden koppla deras görande med tecken från till exempel musikteorin. Det 
är svårt att med säkerhet veta att eleverna lärde sig alla musikteoretiska tecken. Jag tycker 
dock att några händelser under lektionerna antydde att eleverna förstod de musikaliska 
symbolerna.  

Under lektionen som fokuserade på notvärden klappade exempelvis eleverna rätt rytm till rätt 
notvärdessymboler när jag visade upp alla olika notvärden i slutet av lektionen. När flera 
tecken används för att förstärka betydelsen kan meningsförståelsen öka (Rostvall & Selander, 
2011). Den vanligaste kombinationen är att förmedla budskap med ord och förstärka 
betydelsen med gester och blickriktningar (Ibid.). Det verkar fungera på samma sätt när den 
verbala kommunikationen inte finns med. Om man använder flera tecken som hänger ihop 
och tillsammans jobbar mot meningsskapande verkar förståelsen öka. I denna undersökning 
försökte jag alltid använda flera olika teckensystem som jobbade mot samma mål. 

Jag tror att en anledning till att eleverna var aktiva under lektionerna beror på att jag inte 
använde verbal kommunikation. Mina instruktioner var korta och enkla och tog därför väldigt 
liten tid av lektionen. Detta resulterade i att den större delen av lektionstiden användes till 
lektionens olika aktiviteter. Det är svårt att ge långa instruktioner utan verbal kommunikation. 
En annan anledning till att eleverna var aktiva beror självklart på val av aktiviteter under 
lektionen. Alla aktiviteter i undervisningen byggde på att eleverna skulle vara aktiva.  
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En sak jag saknade i undervisningen utan verbal kommunikation var att det var svårt att ställa 
frågor till eleverna. Att ställa frågor till elever är något som jag vanligtvis ofta gör i min 
undervisning. Det gör jag för att kontrollera att eleverna har förstått. I denna undersökning 
ställde jag mina frågor till eleverna genom visuella tecken. Jag visade till exempel notvärden 
och eleverna klappade dessa notvärden som om jag hade frågat eleverna om de kunde klappa 
notvärdena.  

Undersökningen gjordes på en grupp elever som har olika modersmål. Jag valde att göra 
undersökningen i en sådan grupp eftersom jag tror att undervisning utan verbal-
kommunikation kan vara bra i sådana undervisningssituationer. Bolt (2013) menar att 
användandet av icke-verbal kommunikation är väldigt effektivt i undervisningssituationer där 
det inte finns ett gemensamt modersmål. Hon menar att det går snabbare att bygga en 
kommunikation med tecken än att använda språket i sådana situationer. Hon menar också att 
ju mer hon använder sig av gester i klassrummet desto mer inkluderande blir undervisningen. 
Hennes upplevelse är att eleverna inte behöver oroa sig för att framstå som dumma och inte 
förstå i samma utsträckning som när hon instruerar med verbal kommunikation. Jag håller 
med Bolt eftersom jag också upplevde att eleverna blev inkluderade i undervisningen utan 
verbal kommunikation. Jag tror också att det kan ligga något i det Bolt säger om att eleverna 
antagligen inte oroar sig för att framstå som dumma och inte förstå i samma utsträckning som 
undervisning med verbal kommunikation. 

Antalet nyanlända elever ökar i den svenska skolan (Skolverket, 2017). 
Undervisningssituationer där elever har olika modersmål är en situation som därför blir allt 
vanligare i den svenska skolan. I undervisningssituationer är det viktigt att eleverna förstår 
undervisningen. Då kan undervisning utan eller med mindre verbal kommunikation vara ett 
bra alternativ. Av de elever som misslyckas i den svenska skolan utgör flerspråkiga och 
flerkulturella elever en stor andel (Stier & Sandström, Kjellin, 2009). När en elev inte är 
delaktig i klassens språkliga kommunikation ökar risken att eleven känner sig utesluten från 
klassens gemenskap (ibid.).  I denna undersökning skedde alla instruktioner utan verbal 
kommunikation och eleverna förstod instruktionerna. Fokus under undervisningssituationerna 
låg på att eleverna skulle lära sig musik istället för att de skulle lära sig språk genom musik. 
Om ämnet musik ska läras ut till elever som har olika modersmål tror jag att detta kan vara en 
effektiv metod. Jag tror inte att undervisning helt utan verbal-kommunikation är absolut 
nödvändig men jag tror att det skulle vara bra att prata mindre och ge korta och tydliga 
instruktioner så att eleverna förstår vad de ska göra och känner sig inkluderade. När eleverna 
sedan är aktiva tror jag det är viktigt att försöka koppla deras görande med flera teckensystem 
för att öka förståelsen hos eleverna.  
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6.2 Metoddiskussion och vidare forskning 

Jag tyckte att mitt val av metod i förhållande till studiens syfte och omfattning fungerade väl. 
Att själv undervisa utan verbal-kommunikation blev ett måste eftersom jag inte hittade någon 
som redan undervisade i denna form att observera. Att jag själv fick välja vad som skulle läras 
ut till eleverna var svårt. Fördelen med att välja själv var att jag fick testa att lära ut olika 
saker till eleverna. 

 Att dokumentera undervisningstillfällena med video gjorde det enkelt att analysera den icke-
verbala kommunikationen. Det var enkelt att i lugn och ro se om eleverna förstod mina 
instruktioner på videofilmerna. När eleverna förstod mina instruktioner gjorde de den aktivitet 
jag ville att de skulle göra. Videon gjorde det också enkelt att se vilka tecken jag använde 
under undervisningssituationerna. Videoinspelningarna visar mycket annat som 
ansiktsuttryck, gruppdynamik och sociala strukturer som skulle kunna analyseras vidare i en 
annan undersökning. 

Det skulle varit intressant att undersöka hur mycket eleverna lärde sig i ämnet musik under 
undervisningen. Detta skulle kräva en större undersökning med fler undervisningstillfällen 
och eventuellt någon form av test för att se hur mycket av det musikaliska kunskaperna 
eleverna verkligen lärde sig. Samtidigt är jag övertygad om att eleverna kan lära sig genom 
denna typ av undervisning eftersom de genom görande och nya erfarenheter visade tecken på 
att de lärt sig musiken och teorin.  

Jag är nöjd med mitt val av informanter eftersom jag tänker mig att undervisning utan verbal 
kommunikation skulle kunna vara en bra undervisningsform för grupper som inte talar ett 
gemensamt modersmål. Eftersom jag aldrig använde verbal-kommunikation i undersökningen 
skulle jag kunnat göra den på vilken grupp som helst. Fördelen med den här gruppen var att 
alla hade olika kunskaper och olika erfarenheter av musik. Denna grupp var en SPRINT-klass 
i den svenska skolan och föll inom ramarna för den typ av grupp jag var intresserad av att 
göra undersökningen på.  

Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning i andra former av 
musikundervisning som till exempel enskild instrumentundervisning. Detta för att ta reda på 
om det skulle vara svårare eller enklare att bedriva musikundervisning utan verbal 
kommunikation i en sådan situation.  
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6.3 Slutord 

Att undervisa utan verbal-kommunikation har varit spännande och intressant. Jag är positivt 
överraskad över hur väl eleverna förstod mina icke-verbala instruktioner. Undervisning i 
musik verkar till stor del vara möjlig att genomföra utan verbal kommunikation. Musik är ett 
ämne som har både praktik och teori. Att musicera hör till den praktiska kategorin. Därför tror 
jag att aktivt lärande i form av görande är en bra metod i musikundervisning. Något som jag 
kommer att ta med mig från denna undersökning är tydlighet i instruktioner. Korta och tydliga 
instruktioner verkar göra att eleverna snabbt kommer igång med aktiviteter. Sedan finns 
möjlighet att använda flera teckensystem för att ge eleverna tillfälle att få så mycket kunskap 
från aktiviteten som möjligt. Detta genom att exempelvis visa visuella musikteoretiska tecken 
till elevernas görande eller använda klingande musik till elevernas görande. Jag kommer 
också ta med mig erfarenhet kring vikten av enkla och tydliga tecken kombinerat med olika 
teckensystem som jobbar mot samma mål. I undersökningen gick jag så långt som att helt ta 
bort verbal kommunikation. Jag tycker att det fungerade förvånansvärt bra. Jag hoppas att 
detta arbete kan inspirera andra lärare att testa undervisning utan verbal kommunikation eller 
åtminstone tänka över hur mycket verbal kommunikation som behövs i undervisning.  

!  31



Referenser 

Dewey, J (1997). Demokrati och utbildning. Översättning: Nils Sjödén. Göteborg: 
Diadalos. 

Ferm, C. (2004). Öppenhet och medvetenhet: en fenomenologisk studie av 

musikdidaktisk interaktion. (Doktorsavhandling Luleå tekniska universitet 

institutionen) Luleå: Luleå tekniska universitet, 2004. , 253 s. Tillgänglig: http://

www.diva-portal.org/smash/get/diva2:998991/FULLTEXT01.pdf. 

Hansen, J (2010). Teaching Without Talking, Phi Delta Kappan, 92(1), 35-40. 

Havnesköld, L., & Mothander, P.R. (2009). Utvecklingspsykologi. Malmö: Liber. 

Kress, G, Jewitt, C, Ogborn, J & Tsatsarelis, C. (2001). Multimodal Teaching And 
Learning. London: Continuum. 

Nivbrant Wedin, E. (2013). Utveckla språket med musik. Rörliga rytmer och toner att 
ta på. Hestra: Isaberg. 

Nivbrant Wedin, E. (2014). Spela med hela kroppen. Halmstad: Ghermans 
Musikförlag. 

Rostvall, A-L & Selander, S (2010). Design för lärande. Norstedts. 

Rönnerman, K (2004). Aktionsforskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Schank, R (1995). What We Learn When We Learn By Doing, Institute for the 
Learnings Sciences Northwestern University, 60. 

Battersby, S. & Bolton, J (2013). Nonverbal Communication: Implications for the 

Global Music Classroom. Music Educators Journal. Vol. 99, upplaga 4. 

Stensmo, C (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

!  32

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:998991/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:998991/FULLTEXT01.pdf


Stier, J. & Sandström Kjellin, M. (2009). Interkultulturellt sampsel i skolan. Lund: 

Studentlitteratur. 

Internetkällor 

Konfucius. (Konfucius, 555 f.kr.– 479 f.Kr.). Citat.  Hämtad 03-01-2018 från: https://

livet.se/ord/källa/Konfucius/4. 

Skolverket. (2017). 17 000 fler nyanlända i grundskolan. Hämtad 2017-09-27, från 
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2017/17-000-fler-
nyanlanda-i-grundskolan-1.259336 

Vetenskapsrådet. (2017). Forskning som involverar barn. Hämtad 2017-11-6, från 
http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml  

!  33

http://f.kr
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2017/17-000-fler-nyanlanda-i-grundskolan-1.259336
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2017/17-000-fler-nyanlanda-i-grundskolan-1.259336
http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml


Bilaga  

!  34

Underskrifter till undersökning (Musik utan språk) 
Godkännande till medverkande i undersökningen Musik utan språk. Undersökning kommer att 
dokumenteras med video. Videon kommer bara att ses av mig (Emanuel Åkerlund). Jag kommer att titta på 
videon för att observera vad som sker när jag försöker att lära ut utan att använda verbal kommunikation. 
Alla medverkande kommer att vara anonyma i texten till undersökningen. 

Jag godkänner att bli filmad i undersökningen Musik utan språk: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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