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Olika modaliteter för transkription och analys i musikpedagogisk 
forskning – metodutveckling? 
Inom musikpedagogisk forskning studeras musikundervisning och musikaliskt lärande från 
en mängd olika perspektiv och utgångspunkter. Gemensamt är dock att i transkriptioner, 
analys och rapportering har ordet och språket en särställning. Det kan förefalla vara 
paradoxalt att musikaliska handlingar i första hand översätts till ord eftersom det talade och 
skrivna språket för att beskriva musikalisk mening kan vara begränsat och kanske till och 
med obeskrivbart. För att inte reduceras av sina tidigare erfarenheter av ämnesområdet 
kräver det av läsaren och kanske även forskaren en rik föreställningsförmåga. Samtidigt kan 
vi med hjälp av orden tänka och just föreställa oss samt sprida kunskap vidare varför den här 
presentationen inte är kritik mot att vi företrädesvis använder språket i musikpedagogisk 
forskning i sig.  
 
Med utgångspunkt i tidigare studier (Falthin, 2011, 2015) och pågående är syftet med 
presentationen att diskutera hur olika modaliteter i analysprocesser och rapportering kan 
bidra till att synliggöra olika dimensioner av förståelse. Jag tar avstamp i den 
socialsemiotiska multimodala teoribildningen där en väsentlig utgångspunkt är att 
undersöka vilken kognitiv effekt olika modaliteter (eng. modes) eller kombinationer av dem 
kan generera (Kress, 2010). En annan viktig utgångspunkt är att mening skapas på 
mångfacetterade sätt varav språket är ett men i exempelvis musikpedagogisk praktik torde 
musik oftare stå i förgrunden framför språk. 
   
I tidigare studier utvecklade jag ett transkriptionssystem baserat på musiknotation för att 
skapa en grund för analys av musikalisk interaktion i presentationer i andra skolämnen än 
musik (Falthin, 2011) och i musikundervisning (Falthin, 2015). Med traditionell 
musiknotation och ord samt andra symboler noterade jag deltagares klingande musik, 
blickriktningar, kroppshållning, gestik samt tal. Varje deltagare representerades således av 
flera stämmor. I och med partiturformatet gick det att synliggöra och överblicka samtidiga 
skeenden och multimodala aspekter av deltagarnas teckenskapande. Dessutom möjliggjorde 
representationsformen att följa, märka ut och därmed skapa kunskap om hur deltagarna 
interagerade och hur de påverkade varandras handlingar. I rapporterna av undersökningarna 
presenterades utdrag av transkriptionerna samt motsvarande utdrag med text. Därmed 
erbjöds läsaren förståelse genom den språkliga presentationen liksom den musiknoterade. 
Samma händelse representeras och motsvarar varandra men skapar olika 
meningserbjudanden. Den musiknoterade innebär möjligheter som att höra musiken inom 
sig och följa förloppet i realtid samt att få visuella intryck av samtidiga handlingar, den 
textbaserade att få händelserna beskrivna i ord och språkligt begreppsliggjorda.  
 
I skrivande stund är partiturformen för transkribering och analys under utveckling för att 
användas i en videodokumenterad intervjustudie om musikerstudenters förhållande till sina 
instrument. Ett delmål i studien är att utveckla transkriptionsmodellen för intervjuformatet 



 
 

och att pröva antagandet om hur andra representationsformer än språket kan tillföra 
kunskaper om meningsskapande. I en av de tidigare studierna (Falthin, 2015) var det en 
utmaning att ur ett stort videomaterial från musikundervisning välja vad som skulle 
transkriberas. De slutliga valen baserade sig på sekvenser där det till synes verkade tydligt 
hur elever lärde sig något liksom sekvenser där det inte verkade ske något lärande. I båda 
fallen medförde transkriptionerna nya perspektiv och insikter, särskilt vad gäller hur rytm 
fungerade som meningsskapare; hur information genom olika modaliteter länkades ihop av 
rytm till begripliga sammanhang för elever och hur deras progression synliggjordes.  
 
Huruvida den beskrivna transkriptionsmodellen i den pågående intervjustudien kommer att 
generera några andra dimensioner än vad exempelvis konversationsanalys kan göra går inte 
att svara på ännu, men erfarenheten av att prova tolkningar genom modellen medför 
ambitionen att utveckla såväl notationsbaserad transkription och analysverktyg som andra 
modeller. Inte minst för att undersöka vilken bäring det kan ha för metodutveckling i 
musikpedagogisk forskning. 
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