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Sammanfattning 
Efter en utbytestermin till Sydafrika blev jag intresserad av hur en metod inom rytmik fungerar i 
ämnet musikteori. Rytmikens sätt att utgå från kroppen för lära sig är en konstrast mot hur 
undervisning i gehörs- och musiklära kan se ut där musik behandlas som ett kunskapsämne. Med 
utgångspunkt från begrepp ur teorin design för lärande har två lektioner i musikteori med rytmik-
metod och dess resurser undersökts. I momentet melodianalys ska eleverna visa tonhöjdens riktning 
med en träpinne eller en boll. Syftet är att undersöka hur en design för lärande med en metod inom 
rytmik används för melodianalys. Forskningsfrågorna handlar om hur resurserna, träpinnen och 
bollen, fungerar som teckenskapare. Den andra frågan är hur de tecken två utvalda elever skapar med 
träpinnen ser ut. Metoden är kvalitativ och består av videodokumentation, multimodal transkription 
och analys av elevernas tecken på lärande. Resultatet visar att den grupp elever som använder 
träpinnen visar tonhöjdens rikting mer korrekt än gruppen elever som använder bollen. Bollens tecken 
för tonhöjdens rikting är lättare för elevera att läsa av och därmed följa. Bollen är dock svårare att 
hantera och inte tillgänglig för alla elever. De två utvalda elevera visar tecken på lärande genom att 
följa hur andra elever och lärare gör eller genom att kommunicera multimodalt med andra elever i 
grupp. Resultatet ställs mot tidigare forskning, jag ger egna förslag på ändringar och resursernas 
kroppsliga metaforer diskuteras. 

Nyckelord: musikteori, rytmik, metafor, design, design för lärande, multimodal, transkription, 
musikpedagogik, lärande, tecken 
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1. Inledning 
Under 2018 gjorde jag ett utbyte till North-West University i Potchchefstroom, Sydafrika. Där fick jag 
se hur en av lärarna undervisade i musikteori med en metod från rytmiken. Läraren var då inte 
utbildad rytmiklärare och kallade inte undervisningen för rytmik utan sa sig ta inspiration från 
metoden. Motivering var att kunna engagera eleverna som kunde komma från olika kulturella och 
musikaliska bakgrunder. I samma klassrum kunde det finnas olika genrer, olika nivå av gehör och 
notläsning och många olika modersmål. Genom att utgå från rytmiken och kroppen arbetade läraren 
med musikteoretiska begrepp som ackord, notläsning och udda taktarter. Det var intressant att se 
ämnet musikteori läras ut på ett annat sätt än det jag själv vuxit upp med. Då handlade det mest om 
förberedelser inför musikteoriprov vid antagningar till musikutbildningar. Den musikteori jag har mött 
har då sett ut på liknande sätt som proven de ska förbereda inför. Undervisningen har bestått av att 
läraren förklarar begrepp, ställer frågor och förbered uppgifter som eleven ska ofta ska öva på själv 
utanför lektionstid. När kroppsrörelser väl användes var det för att ha en relation till pulsen eller som 
stöd för rytmläsning. Mina egna exempel är att stampa takten med foten eller lära sig att taktera med 
en hand. Detta stämmer överens med Malminger & Thörns resultat där de intervjuat musikteorilärare 
om kroppsrörelser i undervisningen (2012). Lärarna använde kroppsrörelser i olika grad men mest för 
att lära sig rytmer eller puls. När eleverna väl gjorde prov så sitter de stilla och skriver. Metoden från 
rytmiken blev en kontrast för mig och upplevdes som mer praktisk, social och rolig då övningarna 
kunde vara uppbyggda som lekar. Läraren i Sydafrika pratade bl.a. om att ”lära sig på lekplatsen” och 
hur vi som barn lär oss på ett lustfyllt sätt av varandra, ofta genom att använda kroppen. Med dessa 
erfarenheter blev det intressant att undersöka kombinationen av rytmik och musikteori. Inte ur det 
mångkulturella perspektivet från Sydafrika som en inkluderande metod, utan hur lärandet och dess 
resurser ser ut.  

För att undersöka en musikteorilektion som utgår från rytmikmetoden hittade jag en rytmiklärare som 
arbetar på ett estetiskt program i gymnasieskolan. Läraren i undersökningen använder sig av sin 
kunskap inom rytmik i kursen Gehörs- och Musiklära 1 för att lära ut musikteori t.ex. skalor och 
ackordsfunktioner. Jag observerade och filmade en arbetsdag med läraren och gjorde urvalet att 
närmare undersöka två lektioner med liknande upplägg med fokus på momentet melodianalys. I den 
första lektionen använder eleverna träpinnar för att göra melodianalys och i den andra lektionen 
använder eleverna bollar. Läraren har skapat tecken för att visa tonhöjdens riktning. När eleverna 
använder träpinnen eller bollen för att visa tonhöjdens riktning skapas en serie av tecken 
(teckensekvenser) som analyseras i undersökning. Ur teorin design för lärande hämtas begrepp för att 
beskriva det som händer i klassrummet. En design för lärande är den sociala iscensättningen som 
läraren har skapat för att lära sig melodianalys, där ingår tecknen som eleverna visar med träpinnen 
och bollen. Dessa redskap kallas resurser och den teckensekvens elever skapar kallas för 
transformation eftersom eleverna göra om sin kunskap om tonhöjdensriktning till ett annat medium 
(rörelser med träpinne eller boll). Begreppen hämtade ur teorin förklaras mer i kapitel 2: Design för 
lärande på sidan 4. Undersökningen gör en jämförelse, i ett liknande moment, i de två lektionerna 
mellan gruppen som använder träpinnar och gruppen som använder bollar. Den följer sedan två elever, 
Elev A och Elev B, och deras teckensekvenser genom hela momentet melodianalys när dem använder 
träpinnar.  

1.1 Syfte. 
Syftet är att genom teorin design för lärande undersöka ett musikteoretiskt moment där läraren utgått 
från rytmiken som metod. 

Forskningsfrågorna är: 

• Hur används och fungerar resurserna träpinne respektive boll inom övningen melodianalys? 
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• Hur ser två elevers teckensekvenser eller transformationer ut när de använder resursen träpinne för 
melodianalys? 

1.2 Bakgrund. 
Kapitlet ger en överblick av gymnasieprogrammets struktur när det gäller musikaliska ämnen, samt tar 
upp musikteori som eget ämne och förklarar vad rymtik är.  

1.2.1 Estetiska programmet på gymnasiet. 
Efter avklarat program ska eleven vara förberedd för högre utbildningar inom konstnärliga och 
samhällsvetenskapliga ämnen. Eleven ska få arbeta skapande och analysera uttrycksformer i ett 
kulturellt, historiskt, kommunikativt och globalt perspektiv. Att kommunicera tankar genom estetiska 
uttryck och allsidigt kunna sitt hantverk är andra mål. Programmet har fem inriktningar: bild och form, 
dans, estetik och media, teater och musik. Inriktningarna kan också ge möjlighet att fokusera på vissa 
områden och inom musik kan detta vara bl.a. ett huvudinstrument, en genre eller musikproduktion. 
Utbildningen inom musik ska träna förmågorna att skapa, uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. 
I det estetiska programmet från det två musikämnen: musik och musikteori. Varje ämne har ett eget 
syfte och centralt innehåll. Syftet och innehållet speglas inom de många olika kurserna som kan läsas 
inom ämnet, bland annat ensemble med körsång 1, instrument eller sång 1 och gehörs- och musiklära 
1 (Skolverket, 2019a).  

1.2.2 Musikteori. 
Musikteori finns som ämne inom gymnasieskolans estetiska program och innehåller fyra kurser. De 
heter Gehörs- och musiklära 1 & 2 samt Arrangering och komposition 1 & 2. Ämnet syftar till att ge 
eleverna en musikaliskt helhetsbild genom att arbeta med gehör, begrepp, notation, musikaliska 
skeenden och praktiskt konstnärligt arbete (Skolverket, 2019c). De lektioner som är med i 
undersökningen är i kursen gehörs- och musiklära 1.  

1.2.3 Rytmik. 
Rytmik beskrivs som ett musikpedagogiskt utförande eller praxis med metoder utvecklade av Emile 
Jaques Dalcroze (Rasmusson, 2017). Undervisningen bygger på rörelser med kroppen till musik där 
eleven förväntas utveckla en bred musikalitet. Rytmik har på så sätt ett holistiskt synsätt på 
musicerande kunskaper och den brukar delas in i tre ämnen: metrik, solfège och improvisation. Metrik 
behandlar form genom tid och övningar kan vara att gå i puls, klappa rytmer, gestalta melodier eller 
positionera formdelar i rummet. Solfège är gehörsträning inom rytmik och eleverna kan bl.a. visa en 
melodis tonhöjd med sjalar, klappa när de hör den högsta tonen i en fras, stampa den lägsta tonen i en 
fras eller sjunga på solmisation. Innehållet är det samma som brukar behandlas inom gehörslära men 
fokuset är inte analys utan utförande med kroppen som instrument (rörelser och sång). Improvisation 
syftar till att utveckla kreativitet och kan bestå av att röra sig fritt genom rummet (utan att krocka med 
andra) inom en metrik- eller solfègeövning, till att komponera musik eller göra koreografier. Med 
improvisationsövningar kan kunskaperna inom metrik och solfège användas och fortsätta utvecklas. 
Improvisation är användbart för att utforma övningar som lekar eller spel för att motivera eleverna och 
känna glädje i upplevelsen av musik. Kursen rymtik är en programfördjupning inom inriktningen 
musik på det estetiska programmet (Skolverket, 2019b). Kursen ska betona de delar av musikämnets 
som syftar till: färdigheter att musicera efter noter och gehör, improvisera och samarbeta i musikalisk 
gestaltning i kommunikation med publik. 
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1.3 Tidigare forskning. 
För att undersöka musikteoriundervisning med rytmik som metod presenteras forskning inom 
notläsning, musikteoriämnet, rytmik och metaforer. Gudmundsdottirs (2010) och Zimmerman-
Nilssons (2009) studier hör ihop på så sätt att de pekar på ett problem inom musikteoriundervisning. 
Ämnet behandlas ibland som ett kunskapsämne om musik och kan sakna ett större musikaliskt 
sammanghang. Forskning inom rytmik är relevant då läraren i undersökning använder sig av rytmik 
som metod i musikteoriundervisning. Juntunens (2004) avhandling om rytmik refererar till forskning 
om metaforer och hur vi förstår omvärlden. Lakoff och Johnson (2003) menar att många metaforer 
kommer ifrån kroppsliga upplevelser och rytmiken utgår från kroppen för att lära musik. I 
undersökningens kontext påverkas träpinnen och bollen av hur eleverna tolkar vad en tonhöjd är 
kroppsligt-metaforiskt.   

1.3.1 Gudmundsdottir och notläsning. 
Gudmundsdottir (2010) skriver i en artikel om forskningsläget inom notläsning. Den säger att 
notläsning är en komplex förmåga som bör tränas metodiskt och i yngre åldrar med hänsyn till den 
kognitiva förmågan. Det gäller att öva upp den mängd information som läses in eftersom goda 
notläsare läser före i notbilden och avkodar den i större delar. Att utbilda yngre elever i tonala 
strukturer (tonal patterns) gav bättre resultat på melodiläsning än de elever som studerat tonhöjder 
som symboler, namn, fingersättningar och ljud. Hon menar att de sätt som notläsning ibland lärs ut gör 
att lärare får gå på sin magkänsla när de stöter på problem istället för att använda beprövade strategier. 
Citatet ”It has been suggested that methods for teaching music-reading skills are flawed and ‘that 
many children are failed by the ways in which they are taught to read music’ ”  (Gudmundsdottir, 1

2010, s. 331) pekar på att problemet kanske ligger i hur undervisningen går till och vilka metoder som 
används.   

1.3.2 Zimmerman Nilsson och musiklärarens val. 
Zimmerman Nilsson (2009) följer i sin avhandling bl.a. två lärare inom gehörs- och musiklära. Ett 
moment var ur lärarnas lektioner har studerats närmare, nämligen kromatik och intervallet stor sekund. 
I resultatet visas det att lektioner inom gehörs och musiklära så styr innehållet metoden till större del 
än i ensemble och spelkurserna. Zimmerman Nilsson beskriver hur kromatik och intervallet stor 
sekund ses som avgränsade fenomen i sig själva och blir tagna ur sitt musikaliska sammanhang. Musik 
används som ett medel för att förstå fenomenen istället för tvärtom t.ex. när läraren spelar början på 
”Lunka på” för att visa hur intervallet kan låta. Hantverket i sig blir att känna igen intervall eller kunna 
skriva kromatiska skalor än att använda dessa kreativt. Lärarna i båda lektioner samtalar om musik 
med eleverna som kommenterar eller svarar på frågor. Implikationer ges av Zimmerman Nilsson till 
förbättringar som mest handlar om att aktivera eleven genom att dem själva spelar och sjunger, 
kommer med egna förslag/exempel m.m. Fenomenen kan också ges mer karaktär genom att jämför 
med något kontrasterande t.ex. heltonsskalor mot kromatiska skalor.  

1.3.3 Juntunen och rytmik. 
I Juntunens avhandling om förkroppsligande inom rytmik beskriver hon en diaktomi mellan 
musikundervisning som lyfter fram förmågor av karaktären att uppfatta, känna och uttrycka känslor 
och förmågor av intellektuell, analytisk och teknisk karaktär (2004). Hon menar att den senare 
värderas mer inom t.ex. instrumentalundervisning och att denna värdering påverkar lärarens val av 
didaktik. För att undervisningen ska ses som seriös ska den fokusera på förmågor av intellektuell, 
analytisk och teknisk karaktär. Inom musikteoriämnet kan detta ses genom att innehållet ofta utgår 
från intellektuella förmågor även om det kan vara mer effektivt att utgå från elevernas egna 
erfarenheter av musik. Undervisningen börjar i abstrakthet och teori istället för något konkret.  

 Det har föreslagits att metoderna för att undervisa notläsningsförmågor är bristfällig och att många barn är 1

svikna av sättet dem har blivit lärda att läsa musik på (min översättning).
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Med rytmik som metod arbetar eleverna ofta i grupper om två eller flera. Eleverna kan då lära sig 
genom att interagera och observera andra. Rytmik innehåller på så sätt både subjektiva och 
sociokulturella aspekter av lärande. Kroppsrörelser innehåller musikaliskt vetande och genom att 
arbeta med dessa kan musikalisk kunskap utvecklas. Hon hänvisar till Lakoff & Johnson (2003) och 
menar att rörelser då fungerar som metaforer för musikaliska händelser. 

1.3.4 Kroppsliga metaforer. 
Lakoff och Johnson (2003) menar att vår förståelse bygger på metaforer och att dessa är grundade i 
vardagliga upplevelser. Metaforer bildar koncept i en domän som vi kan använda för att dra slutsatser 
kring en annan domän. Dessa påverkar hur vi talar, handlar, tänker och lever genom metaforer. 
Kroppens förhållande till rummet är en grundläggande upplevelse för en mängd metaforer. Ett koncept 
är ”Upp är bra/Ner är dåligt” vilket kan kopplas till kroppen t.ex. glatt humör kopplas till rak hållning 
medan en ledsen person har en hängande kroppshållning. Detta märks i uttryck som att känna sig 
uppåt eller att vara nedstämd. Samma ord för en metafor kan ha sitt ursprung i olika fysiska 
upplevelser. Ett högt ljud kan både vara en ton i ett diskant register eller en ton med mycket volym. 
Höjd kan både högt i förhållande till register (vertikalt) eller antal som att om man skulle lägga en 
trave volym på varandra skulle den stiga och bli högre. Metaforer kan ge egenskaper t.ex. en kort eller 
lång ton men också ge agens t.ex. inflationen gör det svårt för oss. De är också kulturellt betingande så 
att industrialiserade länder behandlar tid som pengar medan samma metafor inte gäller i kulturer med 
annan historia. Att förstå något genom en metafor verkar ske i hela domäner av en upplevelse och inte 
i isolerade koncept. Detta kan få konsekvenser för hur vi ser på lärande.  

2. Design för lärande 
Det teoretiska perspektivet som används i undersökningen är design för lärande. Selander & Kress 
(2017) skriver om design för lärande där en lärare kan ses som en designer av processer och sociala 
sammanhang för lärande. Socialsemiotikens tecken blir grunden för synen på lärande som en form av 
kommunikation. Kunskap och mening bildas i ett socialt sammanhang och därför blir inramning 
viktig. Förutsättningarna för en design kan vara normer, värderingar, kursplaner och ekonomi. 
Multimodalitet fokuserar på resurser som finns och den mening som tilldelas dem. Ord, gester eller 
saker förstås som att de representerar någonting annat. Tecken innehåller en viss mening, det är ingen 
direkt avbildning, och tillförande av mening blir en aktivitet i sig. Material, texter och de sociala 
relationerna kan vara resurser för lärande. Dessa kan finnas i olika teckenvärldar t.ex. bild, 
kroppsspråk, tal och ljud. Genom att utgå från tecken och laborera med dess mening görs tecknen om 
till nya tecken. I meningsskapandet gör individen små val och klarar av delmoment som till slut leder 
till en ny representation. Eleven omformar, transformerar eller re-designar tecken. Att översätta från en 
teckenvärld till en annan kallas transduktion t.ex. ett filmmanus (text) till en film (rörlig bild). Genom 
att jämföra representationer över tid framkommer skillnader utav de val eller delmoment eleven gjort 
och dessa kan utgöra tecken på lärande. Förändringar kan då ses som tecken på lärande, skillnader i 
hur någon relaterar, förstår och skapar mening. Som designer är det också lärarens jobb att bedöma 
(formativt och summativt), utvärdera och utveckla sin design för lärande. De sätt eleven förväntas visa 
sina kunskaper kallas erkännandekultur men eleven kan under designen förvärva sig andra kunskaper 
som inte mäts i skolans traditonella prov. Det informella lärandet använder sig också av 
meningsskapande och plaster som t.ex. museum har också en design för lärande. 

Centrala begrepp ur design för lärande som används i undersökning är design, resurser, transformation 
och tecken på lärande. Läraren har konstruerat tecken för att visa tonhöjdens riktning med resurser, 
detta är lärarens design. När eleverna har visat tecknen för tonhöjdens riktning för en melodi med en 
träpinne eller boll har eleverna transformerat tecken till en ny representation. I resultatet analyseras 
skillnaderna mellan elevernas transformationer för att kunna se tecken på lärande.  
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Ordet design kan betyda olika saker i olika sammanhang. Design för lärande som teori, design för 
lärande som en process (inramning till utvärdering), lärarens design (lektionsupplägget) och en enskild 
design i resultatkapitlet t.ex. design 1, 2 och 3. Den enskilda numererade designen hänvisar till en 
kortare specifik händelse i lektionen, oftast att eleverna sjunger igenom en sång och gör rörelser med 
en träpinne eller en boll.  

3. Metod 
Genom videoinspelning, multimodal transkription och design för lärande som teori har två lektioner 
inom kursen Gehörs- och musiklära 1 analyserats. Fokus har varit momentet melodianalys och dess 
resurser. För att visa tonhöjdens riktning ska eleverna göra tecken med träpinnen eller bollen. Kapitlet 
går igenom kvalitativ metod, metoder för videoinspelning och observation, hur dessa metoder 
påverkar det som analyserats och hur den multimodala transkriptionen konstruerats.  

3.1 Kvalitativ metod. 
Undersökningen utgår från en tydlig kvalitativ metod. Till skillnad mot kvantitativ metod, som kan 
förenklas till att räkna och jämföra värden, kan kvalitativ metod tolka och förstå mindre mängd empiri 
på ett djupare plan (Alvesson & Sköldberg, 2017). Fokuset kan till en början vara öppet för att se 
mönster i en empiri som är mångtydig. Eftersom det går att tolka på olika sätt blir metoden bunden till 
sin kontext. Det som undersöks bör vara i sitt relevanta sammanhang för att ge relevanta svar. De 
slutsatser som dras av en mindre kvalitativ studie bör därför inte generaliseras utan kan prövas mot 
flera studier. Metoden är mer personlig än kvantitativ metod eftersom forskaren bidrar med sitt eget 
tänkande och perspektiv. Forskarens val av tolkningsmöjligheter skapar på så sätt även det som 
undersöks.  

3.2 Urval. 
För att undersöka syftet gjordes ett urval att utgå från en lärare med kunskap inom rytmik som 
undervisar i ämnet musikteori. Flera av de tillfrågade lärarna undervisade endast i rytmik och det 
skulle få konsekvenser över vad som räknas som musikteoretiskt moment. Läraren i undersökningen 
upptäcktes genom en sökning på DiVA . I hens uppsats beskrivs liknande frågeställningar och lärarens 2

egna bakgrund inom rytmik och musikteori är tydlig. Läraren är utbildad rytmiklärare och har 
undervisat i musikteori sedan en längre tid. Hen arbetar på en gymnasieskola med estetiska program 
musik i en centralort i norra Sverige. Lektionen som används i undersökningen är inom kursen 
Gehörs- och Musiklära 1, där läraren delar på kursen med två andra lärare. Klassen som undervisas 
går årskurs 1 på estetiska programmet i musik och har lektioner om 60 minuter i halvklass med läraren 
en gång i veckan. Under båda lektionerna deltar 14 elever. Estetiska programmet på skolan har inte 
spelprov vid intagningen. Detta gör att elevernas förkunskaper inom musikteori kan variera inom 
samma klass. Eleverna är inte indelade efter kunskap om musikteori utan enligt klasslistans alfabetiska 
ordning.  

3.2.1 Urval momentet melodianalys 
Av de moment som observerades under lektionerna var det en övning i melodianalys och dess resurser 
som var av intresse att undersöka närmare. Läraren har tidigare använt en boll i övningen och har 
behövt anpassa sin undervisning för att en elev som är blind deltar under den första lektionen. Läraren 

 Digitala vetenskapliga arkivet, ett publiceringssystem och digitalt arkiv för forskningspublikationer och 2

studentuppsatser i Sverige.
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valde då att använda träpinnar istället för bollar. Det intressanta är att jämföra de olika resurserna 
under samma övning med annars liknande förutsättningar d.v.s. samma design för lärande.  

3.2.2 Urval elever och resurs. 
Tecken på lärande kan ses som skillnader mellan olika transformationer (Selander & Kress, 2017). 
Genom att jämföra en elevs transformationer över tid kan slutsatser dras om lärande. I undersökningen 
följdes särskilt två elever, de kallas Elev A och Elev B. Eleverna valdes för att kunna representera två 
typer av elever då de agerar med med olika säkerhet med resursen. Urvalet påverkas också av att dessa 
elever syns i kameran under hela moment melodianalys. Under lektionerna delar läraren in elever i 
mindre grupper ibland. I den första lektionen med träpinnar kallas dessa grupp 1, 2 och 3. Under den 
andra lektionen med bollar kallas grupperna för 4, 5 och 6. Elev A finns i grupp 2 och Elev B i grupp 
1. Eleverna presterar på liknande nivåer inom sina grupper, därför antas en representant för ”medel”-
eleven finnas inom grupp 3, men de eleverna syns inte i bild under hela melodianalysen varpå de 
valdes bort. Eleverna som följs använder träpinnar eftersom alla elever är aktiva med dem samtidigt 
till skillnad mot de som använder bollar, endast en elev kan använda bollen åt gången. Det blir svårt 
att säga något om individens tecken på lärande i en design där resursen används av en elev åt gången 
inom en grupp.  

Tillsammans med Elev A i grupp 2 och Elev B i grupp 1, finns andra elever som benämns efter siffror. 
Eftersom eleverna tittar, följer och härmar varandra i momentet melodianalys är det relevant att se på 
interaktionen i gruppen. Lärandet sker i grupp men det är Elev A och Elev B som undersöks som 
individer, därför benämns de andra eleverna som siffror. 

3.3 Videoinspelning. 
Videoinspelning är en vanlig metod för datainsamling inom humanistisk forskning (Jewitt, 2011). 
Material blir rikt på information som sker samtidigt och fångar multimodalitet t.ex. händelsesekvenser, 
interaktion, kroppsspråk, gestik, blickar och uttryck. Detta ger kontext till det talade språket. 
Materialet kan analyseras upprepade gånger i detalj genom inzoomning och genom långsam 
uppspelning d.v.s. slowmotion. På så sätt bevaras en händelse och detaljer som missats vid 
observationen kan uppmärksammas. Användningen av videokameror kan påverka deltagarna och 
därmed datan som insamlas. Deltagarna kanske inte agerar som de skulle göra annars i situationen. 
Forskaren bör vara observant på hur och när deltagarna reagerar på kamerans närvaro för att minska 
påverkan. Erfarenheter visar att deltagare kan vänja sig vid att bli filmade, speciellt om kameran är 
stationär och filmningen sker under längre tid.  

En film kan tolkas som en objektiv version av en händelse, men en inspelning är inte en kopia av 
verkligheten (Bjørndal, 2005). Operatören, den som filmar, gör begränsningar som handlar om 
utrustningens placering i rummet, kamerainställningar och andra val som gör att viss data lyfts fram, 
synliggörs eller döljs. Att kameror bara fångar två sinnen som syn och hörsel är en teknisk 
begränsning. Kvalitén på inspelning rörande upplösning, fokus, brus, störningar och sorls från flera 
personer som talar samtidigt är andra tekniska begränsningar. Filmestetik kan också påverka hur en 
person tolkar en films innehåll och form.  

Videoinspelningarna skedde under samma dag med lektionerna följande på varandra. Utrustningen 
som användes var två kameror och en stereomikrofon. Kamerorna var stationära på stativ och 
kopplade till ström i vägguttaget eftersom andra lektioner också observerades under dagen. 
Mikrofonen stod ovanpå en ventilation i brösthöjd. Kamera 1 var placerad i rummet på mitten av ena 
kortsidan. Kamera 2 var placerad tre fjärdedelar längs med ena långsidan. Mittemot kamera 2 på andra 
långsidan var mikrofonen placerad. Figur 1 visar positionen för kameran, mikrofonen, klassen i 
helgrupp, de mindre grupperna, Elev A och B. 

Kamerorna placerades för att fånga så mycket utav rummet som möjligt. Detta för att få med alla 
aktiviteter under lektionerna i bild eftersom de ej var kända innan observationen. Eleverna antogs röra 
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sig genom hela rummet under lektionerna p.g.a. tidigare erfarenhet av rytmikundervisning. Placering 
av utrustningen leder till begränsningar i undersökningen. Dessa handlar om svårigheterna att se det 
som händer i mitten av rummet, det som är nära kamerorna och att höra ljud längre från mikrofonen. 
Personer och händelser hamnar ur bild eller skyms av andra personer. T.ex. observerades Elev A och 
Elev B mest genom kamerorna längst ifrån eleven, lärarens syns ej i design 1 och dialogen mellan 
eleverna i grupp 2 är svår att uppfatta. Tekniska begränsningar är att kamerorna bara har en vinkel. En 
modernare 360-graders kamera skulle kanske ha fångat skeendet i mitten av rummet bättre. Att 
dialogljudet från grupp 2 inte hörs i mikrofonen eller kameraljudet beror på sorl från andra grupper. 
Flera eller mer riktade mikrofoner hade kanske samlat mer användbar data.  

Figur 1. Placering utrustning och grupper 

Det går inte att avgöra på inspelningen hur närvaron av en observatör och utrustningen påverkar 
deltagarna i undersökningen. Eftersom kamerorna är stationära och melodianalysen sker i mitten av 
lektionen, ca 30 min från starten, kan eleverna ha vant sig vid utrustningen (Jewitt, 2011). Enligt 
Bjørndal så minskar påverkan av utrustningen om deltagarna gör en uppmärksamhetskrävande uppgift 
(2005). Inspelningen har stor påverkan på urvalet utav Elev A och Elev B då dessa elever är i bild 
under hela melodianalysen. Med fler kameror eller en annan placering kan undersökningen ha följt 
andra elever.  

!  7



3.4 Transkription och analys. 
Multimodal transkription kan ses som återskapade tillfällen som får ett socialt och kulturellt 
sammanhang genom transduktion d.v.s. överföring från ett medium till ett annat. Forskaren skapar på 
så sätt det som undersöks genom urval, markeringar och inramningar. Genom vinster och förluster av 
fakta blir transkriptionen en meningsskapande aktivitet för att ge insikter eller perspektiv. Layout, till 
exempel hur saker som är närmare varandra verkar höra samman, påverkar läsningen av 
transkriptionen (Bezemer & Mavers, 2011).  

I denna undersökning har det ursprungliga skolsammanhanget en annan intention än den inramning 
som senare görs. Perspektivet är redan förflyttat från originalets. Vissa personers tal, interaktion med 
resursen och till viss del blickar m.m. markeras och lyfts fram medan annan fakta förloras t.ex. klassen 
som helhet och i majoritet de personer som använder bollar. Ur teorin design för lärande hämtas 
begrepp som resurs, design och transformation. En resurs i denna undersökning är träpinnen och 
bollen. Dessa fungerar som igångsättare för den erbjuda meningen att skapa tecken (för tonhöjdens 
riktning). I resultatet beskrivs också rummet som resurs. Andra material, lärarens feedback till 
eleverna och elevernas kontakt sinsemellan är också resurser för lärande, men fokus för 
undersökningen är resurserna träpinnen och bollen. Lärarens design är melodianalysen och vilka 
tecken eleverna kan använda med resursen. Eftersom varje gång en design upprepas är ett unikt 
tillfälle numreras designen i vilken ordning de sker. Låtmaterialet ändrar sig genom lektionen och 
beskrivs i resultatdelen. Transformation är den rörelse- eller teckensekvens en elev eller grupp 
producerar genom en design.  

14 gånger i undersökningen görs en design i unisont tempo, detta sker både i helklass och i mindre 
grupper. Dessa numereras och kallas design 1 - 14. Två gånger transkriberas det även när eleverna A 
och B arbetar i sina egna grupper med egna tempon och omtagningar. Dessa kallas öva1, öva2 och 
öva3. Den sista gången grupperna gör melodianalys av Broder Jacob (design 3 och 12) valdes för att 
kunna jämföra resurserna träpinne och bollen med varandra. Grupperna har då haft tid att analysera 
melodin en stund innan och har mer lika förutsättningar. Lärarens design erbjuder tre tecken för 
tonhöjdens riktning: mitten/framåt, upp och ner. När eleverna gör dessa tecken transkriberas de som 
pilar. I gruppen med bollar antecknades vad eleven aktiv med resursen gjorde för tecken. I gruppen 
med träpinnar antecknades vilket tecken majoriteten av gruppen gjorde, enskilda eleverna kunde göra 
andra tecken än resten av gruppen. Sekvenserna med pilar staplades under en notbild för att jämföra 
lättare kunna jämföra med det korrekta tecknet och grupperna sinsemellan. Det som markeras och lyfts 
fram är elevernas skapande av tecken i relation med sångens toner. Fakta som lyfts bort är elevers 
andra handlingar som t.ex. elevers rörelser och tal när de inte är aktiva med bollen och enskilda 
elevers skapade tecken i gruppen med träpinnar. 

Elev A och Elev B’s transformationer transkriberades på liknande sätt som design 3 och 12. Den del av 
lektionen där grupperna övar var för sig sker varje rad kronologiskt efter den andra t.ex. öva1 sker 
innan öva2 och öva2 sker innan öva3. Detta kompletteras av en flytande text där verbal 
kommunikation, handlingar med resursen, samtal mellan elever och samtal mellan elever och lärare 
markeras. Anledningen till att jag byter från design till öva1 och öva2 är att de senare sekvenserna ej 
är lärarledda och inte följer samma ”starta vid början” och ”avsluta melodin i slutet” struktur som 
design 1- 14 gör. Detta får vissa konsekvenser för hur tabellerna görs (t.ex. grupp 2 gör samma ton 
igen fast melodin inte går så) och leder till att dessa också kompletteras med den flytande texten om 
skeendet. 

3.4.1 Hur tabell-transkriptionen avkodas. 
Tabellerna läses från vänster till höger som notbilden. Tabellen visar inget tempo eller rytmer i sig 
själv utan följer det som sjungs på filmen. Rutornas storlek är alltså inte av betydelse utan försöker 
matcha tecknet med notbilden. En pil upp anger tecknet för stigande tonhöjd, en pil ner anger fallande 
tonhöjd och samma tonhöjd visas med en pil åt höger. Två pilar i samma rutar visar på en justering 
inom tiden för en ton och läses vänster till höger. Ett X i tabellen anger en händelse som förklaras 
under figuren. Raden under notbilden är den transformation som är korrekt. Under den följer elevernas 
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transformationer. Varje rad hör till en grupp eller en elev som läses till vänster i tabellen. Grupperna är 
indelade i grupp 1-6 där grupp 1-3 använder träpinnen och grupp 4-6 använder bollen.  

Läraren benämns som Lär, följt numret till designen t.ex. Lär3= lärarens transformation i design 3. 
Elev A’s och Elev B’s transformationer är också numrerade efter vilken design som utförs t.ex. A3= 
Elev A’s transformation i design 3. Fel tecken markeras med gul färg. Underst i tabellen numrerades 
rutorna för att skapa koordinater för att kunna diskutera enskilda tecken t.ex. grupp 2’s tecken i ruta 4 
= G2,4. Analyser och tolkningar tagna direkt ur tabellerna presenteras i en grå ruta under tabellen. 

Figur 2. Exempel på en transkription preseterad som en tabell 

3.5 Metodkritik och problem med multimodal transkription. 
Begränsningarna kring utrustningens placering påverkar urvalet av elever och grupper som kan följas 
och har därför stor påverkan på resultatet. Andra elever, eller transkriptioner av fler elever hade kunnat 
ge ett annat resultat. Transkriptionen visar inte det tecknet som eleven vill visa utan hur det uppfattas. 
Därför är det inte säkert att eleven visar den kunskap den har om melodianalys. Om en elev håller 
träpinnen i brösthöjd och sedan höjer den till axelhöjd kan detta uppfattas som en intention av eleven 
att visa två olika tecken medan höjdskillnaden utifrån sett tolkas som samma tecken. I figur 3 visar 
transkriptionen ett tecken för hela gruppen även om individer i gruppen visar andra tecken, det 
framgår inte vem som visar rätt eller fel tecken då.   

Hur olika personer transkriberar samma händelse eller hur personer hanterar/läser av transkriptioner är 
sådant som skulle behövas undersökas i vidare forskning enligt Bezemer & Maves (2011). Medium, 
sändare och mottagare har alla utrymme för tolkningar både i skapandet av transkriptionerna och hur 
de läses i undersökningen.  

3.6 Etiska överväganden. 
För att skydda personer som deltar i forskning finns det fyra huvudkrav att förhålla sig till enligt 
Vetenskapsrådet (2017). Informationskravet: deltagarna ska få veta syftet med forskningen. 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. Samtyckeskravet: deltagarna ska ge sitt samtycke till 
undersökningen. Om de avbryter ska detta inte leda till negativa konsekvenser för deltagaren. 
Konfidentialitetskravet: uppgifter och personuppgifter skall hanteras på ett sätt att ingen  obehörig kan 
ta del av den. Nyttjandekravet: material som samlas om deltagarna ska endast användas till forskning. 
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En samtyckesblankett skickades ut till berörda elever och deras målsmän (se bilaga 1) en vecka innan 
observationstillfället. Där fanns information om undersökningen och tillfälle att ge eller inte ge sitt 
samtycke att delta. Vid observationerna samlades dessa in antingen i början eller slutet av lektionen. 
Alla samtyckesblanketter samlades inte in då deltagare hade glömt att fylla i den eller inte tagit med 
den till skolan den dagen. Läraren skickade de samtyckesblanketter som samlats in till mig med post 
någon vecka efter undersökningen. Då skrev läraren att 23 av 45 blanketter kommit in där 45 är antalet 
elever som läraren haft i rymtik och musikteori under dagen. Jag vet därför inte från vilka lektioner 
som de skriftliga samtyckena kommer ifrån, eftersom jag inte kan koppla ihop namn eller klasser med 
blanketterna.  

I början av lektionerna gavs eleverna muntlig information om undersökningen, att det handlar om att 
undersöka musikteoriundervisning med en metod från rytmiken. Jag förklarade att lektionerna 
filmades för att kunna analysera materialet mer noggrant i efterhand. Tillfälle gavs då även för 
eleverna att kunna ställa frågor om deltagandet och undersökningen. Detta finns med på det filmade 
materialet. Eleverna är över 15 år och ingen uttryckte aktivt sitt ogillande att delta i undersökningen. I 
själva uppsatsen är ort, skola och elevernas namn, utseende och kön anonymiserade. Endast 
personerna som var i rummet vid observationstillfället bör ha tillräckligt med information för att 
kunna identifiera deltagarna.  

Dataskyddsförordningen, även känd som GDPR, är den lag om hur personuppgifter ska hanteras. Med 
personuppgifter menas information som kan kopplas till en fysisk person t.ex. adress, personnummer, 
foto och ibland även ljud (Datainspektionen, 2019). Datainspektionen nämner också några principer 
som gäller för dem som hanterar personppgifter:  

• måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter 
• bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål 
• inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen 
• ska se till att personuppgifterna är riktiga 
• ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs 
• ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och så att de 

inte förloras eller förstörs 
• ska kunna visa att och hur ni lever upp till dataskyddsförordningen. 

Eftersom undersökningen använder videoinspelning som metod samlas även personuppgifter om 
deltagarna in. Det filmade materialet förvaras på en krypterad server och har inte visats av andra 
personer än mig själv. Insamlingen av samtycke till deltagande kunde ha genomförts bättre genom att 
skicka ut blanketterna tidigare, att arbetet av insamlade blanketter varit mer noggrann och att eleverna 
kunde uttrycka sitt samtycke muntligt tydligare i samband med videoinspelningen. 

4. Resultat 
Detta kapitel börjar med att beskriva rummet som en resurs. Eftersom båda lektionerna har liknande 
förlopp följer en beskrivning av de övningar som sker under lektionerna. Momentet med melodianalys 
lyfts fram ur båda lektioner och de gånger eleverna gör transformationer med resursen träpinne eller 
boll namnges t.ex. design 1, design 2 o.s.v. Sedan följer de multimodala transkriptionerna över 
gruppernas transformationer, de enskilda elevernas transformationer och analyser av dessa. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning och slutsatser. 
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4.1 Beskrivning av rummet som resurs. 
Rummet är rektangulärt ca 6x14 meter med trägolv. Ena långsidan har en dörr som är öppen under 
lektionen och ovanför dörren finns en klocka. Väggen har en whiteboardtavla (med notlinjer), 
projektorduk, projektor, ett skåp med PA, en bokhylla med material, en tunna med boomwackers, en 
röd ryggsäck, några stolar, en hög med dörrmattor och ett el-piano. En kortsida har speglar längs hela 
väggen och en gardin som går att dra för. Längs med andra långsidan finns en hög med madrasser och 
på andra kortsidan finns fönster som är täckta med en gardin. Långsidorna har också fördragna 
gardiner där väggarna är tomma. Möbleringen skapar en stor öppen yta mitt i rummet. Lektionen 
börjar med att läraren sitter på en stol med en dator i knät. Eleverna sitter på svarta kuber eller på en 
madrass i en halvcirkel framför läraren. Alla har strumpor på sig och vardagliga kläder t.ex. jeans, t-
shirts och tröjor. Rummet som resurs är anpassat för undervisning med rörelser, dans och musik. 

4.2 Lektionernas förlopp. 
Beskrivningen av lektionerna utgår från den första lektionen och nämner när den andra lektionen 
skiljer sig åt utom sektionen melodianalys som är uppdelad efter de olika lektionerna.  

4.2.1 Samling.  
Lärarens småpratar med eleverna och tar närvaro. Jag (författaren) informerar om uppsatsen och 
dokumentationen av lektionen.  

4.2.2 Flera tecken för durskalans toner. 
Eleverna har fått i uppgift att försöka lära sig hur tonen c låter och en elev sjunger en ton som läraren 
kontrollerar mot el-pianot. Under båda lektionerna är tonen som eleverna sjungit väldigt nära pianots 
ton. De utgår från denna ton som sin grundton när de sjunger en durskala upp och ner. De gör 
solmisation, sjunger på do re mi fa so la ti do och gör handtecken till varje ton. De växlar mellan att 
sjunga på siffror, intervallnamn och solmisation. De sjunger tvåstämmigt där ena halvan av gruppen 
följer lärarens vänstra hands tecken och den andra lärarens högra hands tecken. De ställer sig i en ring 
och gör olika rörelser med kroppen för de olika skalstegen från knäliggande (grundton) till stående på 
tårna (oktaven). De sjunger skalan på siffror och gör rörelserna i kanon. Läraren säger stanna och 
eleverna stannar på den ton och rörelse de är på, de lyssnar på den klang som bildas. Under den andra 
lektionen säger läraren stanna några gånger under övningen.  

Läraren lägger ut åtta dörrmattor i rad på golvet. Eleverna står två och två i armkrok och sjunger 
siffror på dur-skalans tonsteg när de går över dörrmattorna. Läraren säger stopp ibland och då stannar 
alla. De sjunger den ton som de stannat på, lyssnar på klangen och fortsätter att gå.  

4.2.3 Ackord, delarna inom en helhet och gehör. 
Eleverna ställer sig på dörrmattorna och bildar durackord på skalans första, fjärde och femte steg 
genom att sjunga skalstegen t.ex. dörrmatta 1, 3 och 5 bildar ett durackord på skalas grundton. 
Eleverna sjunger ackordet och läraren flyttar en ton (grupp av elever till en närliggande dörrmatta eller 
mellan dörrmattorna) så det bildas andra ackord t.ex. dur, moll, +5 ackord och sus-ackord. I den andra 
lektionen är ordningen omvänd så de börjar med att flytta en ton till närliggande ackord och sedan 
dem andra ackorden i skalan.  

Eleverna går armkrok två och två och lyssnar på musik. När de hör tonartens tonika spelas ska de gå 
framåt. När de hör subdominanten ska de stå stilla och på dominanten ska de gå baklänges. De sjunger 
grundtonen i ackordet samtidigt. De lyssnar på två låtar och på den sista ska de även göra en ny rörelse 
om de hör ett ackord som inte är tonika, subdominant eller dominanten. I den andra lektionen bildar 
eleverna större grupper under låtens gång tills de är tre grupper som går armkrok med varandra. 
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4.2.4 Melodianalys: Första lektionen och träpinnar.  
Läraren delar in eleverna i tre grupper. Läraren går ut ur rummet och kommer tillbaka med träpinnar 
som delas ut till grupp 3. Läraren instruerar hur de ska stå. Eleverna står i en cirkel med träpinnar 
mellan sig. Varje elev håller två ändar i varje hand utom en elev som står mellan två andra elever och 
håller träpinnen på mitten. Läraren hämtar och delar ut träpinnar till dem andra eleverna. Läraren 
instruerar hur dem ska visa melodins riktning med träpinnarna. Blir det en högre tonhöjd ska de lyfta 
träpinnen. Om det är samma tonhöjd som innan ska de hålla träpinnarna i mitten eller föra dem 
framför kroppen. När tonhöjden blir lägre ska de hålla ner träpinnen mot marken. Den första tonen ska 
visas som framåt/mitten. 

 Design 1 (31s): De sjunger Blinka Lilla Stjärna och visar med träpinnen melodins riktning. 
 Läraren sjunger melodin. Hen håller ingen träpinne utan gestaltar med samma rörelser som 
 eleverna melodins riktning. Lärarens rörelser syns inte i kameran utan antyds av att hens  
 händer syns, hens spegelbild och att flera elever tittar åt hens håll.  

 Design 2 (25s): Liknande upplägg som design 1, de sjunger Blinka lilla stjärna och visar  
 tecken med träpinnarna. Läraren gestaltar inte rörelserna. 

Läraren ber eleverna analysera melodin i Broder Jacob, detta gör de varje grupp var för sig. 

 Design 3 (45s): Grupperna gör en melodianalys av Broder Jacob gemensamt, alla sjunger  och 
har samma tempo.   

 Design 4 (44s): Grupperna upplöses och eleverna ställer sig i en gemensam ring och  
 analyserar Broder Jacob.  

 Design 5-8 (22s, 33s, 30s och 30s): Läraren föreslår att de ska analysera melodin i Sankta 
 Lucia. Detta gör de två gånger och sedan två gånger till då de blundar i den gemensamma 
 ringen. Första gången sjunger de tre fraser, de andra gånger sjunger de fyra fraser på texten 
 ”Sankta Lucia. Ljusklara hägring. Sprid i vår vinternatt. Glans av din fägring”.  

4.2.5 Beskrivning av träpinnen som kommunikativ resurs. 
Träpinnen är ca 160 cm lång, rund med en diameter på ca 3 cm. Alla elever är aktiva med träpinnen 
samtidigt. Eleverna kan se lärarens och andra elevers rörelser. Genom det taktila sinnet känner 
eleverna vilket tecken som eleverna bredvid gör genom att de håller i samma träpinne. Den ger 
information om andras transformation utan även utan att se, läraren ber också eleverna att blunda 
under två transformationer.  

4.2.6 Melodianalys: Andra lektionen och bollar. 
Eleverna sitter på golvet i en ring. Läraren tar fram en boll och rullar bollen till en elev, då ska samma 
ton sjungas. Om bollen kastas ska en högre tonhöjd sjungas och om den studsas ska en längre tonhöjd 
sjungas. Den första tonen skall rullas. De rullar, kastar och studsar bollen mellan varandra och läraren 
sjunger olika tonhöjder beroende på hur bollen hanteras. På lärarens uppmaning gör det samma sak 
igen då alla sjunger. Det är improvisation och en förövning av melodianalysen. 

 Design 9 (60s): De analyserar tonhöjdens riktning i Blinka Lilla Stjärna gemensamt med en 
 boll som kastas/rullas/studsas mellan eleverna. 

Läraren delar in eleverna i tre grupper som sätter sig i tre cirklar på golvet.  

 Design 10 (olika tider): Med var sin boll analyserar varje grupperna tonhöjdens riktning i  
 Broder Jacob oberoende av varandra.  
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 Design 11 (80s): De analyserar tonhöjdens riktning i Broder Jacob i ett gemensamt tempo, 
 varje grupp har fortfarande var sin egen boll. 

 Design 12 (69s): Samma som design 11, fast i ett snabbare tempo.  

 Design 13 (49s): De gör en gemensam ring med en boll och analyserar tonhöjdens riktning i 
 Sankta Lucia. I den andra lektionen sjunger de en annan text och bara de två första fraserna 
 (Natten går tunga fjät, runt gård och stuva). 

 Design 14 (39s): Samma som design 13. 

4.2.7 Beskrivning av bollen som kommunikativ resurs. 
Bollarna i övningen är ca 20 cm i diameter. De är gjorda av gummi och fyllda med luft. En elev 
använder resursen åt gången för att göra en transformation. De andra eleverna är aktiva genom att ta 
emot bollen eller genom att sjunga melodin. 

4.2.8 Arbete med puls. 
Läraren säger en ramsa som går om fyra gånger, med olika slut. ”Jag ger dig en puls. Känner du min 
puls? Går du i min puls? Stopp och stå nu still och ropa hej/snurra runt/andas ut/hoppa högt”. Läraren 
och eleverna säger ramsan och går runt i rummet till pulsen. I slutet på varje omtag gestaltas det som 
sägs t.ex. de ropar högt, snurrar ett varv runt sig själva, andas ut på pulsslaget och gör ett hopp. 
Läraren delar in dem i fyra grupper där eleverna går som i en kvadrat och vänder sig 90 grader i varje 
frasslut. Grupperna gör ramsan i kanon.  

Under den andra lektionen fortsätter läraren övningen och de gör ramsan i kanon en gång där eleverna 
går pulsen på stället. Därefter sjunger de inte ramsan utan gör endast gestaltningen i slutet på frasen i 
kanon. Eleverna går inte pulsen men får känna eller visa den genom att gunga med knäna. Detta gör de 
två gånger. Sist gör de ramsan med rörelserna i kanon där eleverna blundar, står stilla utan att sjunga. 

4.3 Design 3 och 12, gruppanalys av Broder Jacob. 
Träpinnen och bollen är resurser som läraren erbjuder eleverna. Lärarens intention är konstruktionen 
av tecken för tonhöjdens riktning som skapas med resurserna. De fungerar som igångsättare för 
eleverna. Genom att beskriva tonhöjdens riktning med dessa resurser gör eleverna en transformation. 
De gör om sin kunskap om tonhöjd (frekvens, ljud) till ett annat medium (rörelser med en resurs) 
vilket också är en transduktion. Design 3 och 12 är sista gången eleverna analyserar Broder Jacob i 
mindre grupperär. Figur 3 visar design 3 och 12.  

Att visa samma ton, på första slaget i en ny fras verkar vara svårt att gestalta (se ruta 15, 27. Även 
G1,30; G4,5). I ruta 15 gör grupperna med bollar samma rörelse som läraren i Lär12. Varje gång 
rörelsen för samma tonhöjd som innan (pil åt höger) ska visas är det någon grupp som gestaltar något 
annat utom i ruta 1.  

I ruta 12 upprepas samma fras igen i melodin men rörelsen är inte samma som första frasen. Grupp 3, 
4 och 5 visar rörelsen för första frasen. 

Grupp 4 visar i ruta 5 och 6 de olika skalstegen för tonhöjderna och inte tonhöjdens riktning. Liknande 
rörelserna för grupp 1 i ruta 17.  

Ruta Lär3,29 och G4,20 visas pil åt höger på grundtonen, detta sker också i ruta 1.  

I G1,12 är det svårt att tolka vilken rörelse eleverna gör. I Lär12,11 går läraren fram och försöker 
hämta en boll som grupp 4 tappat, eleverna får tag på bollen själva. 
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Figur 3. Design 3 och 12, grupper 1-3 med träpinne och grupper 4-6 med boll. 

4.4 Enskilda elevers transformationer. 
När en elev gör om olika teckenvärldar, i detta fall kunskap om tonhöjdens riktning till tecken med en 
resurs, skapar eleven mening. Även om en design för lärande upprepas är varje tillfälle unikt. Genom 
att se skillnader mellan de tecken som eleverna använder över tid går det att se skillnaderna som 
tecken på lärande (Selander & Kress, 2017). Eget exempel: en elev utan skillnader mellan 
teckensekvenserna visar inga tecken på lärande, eleven kanske redan kan de kunskaper som skall 
visas. Här visas två elevers transformationer med träpinnar genom hela lektionsmomentet 
melodianalys. 

4.4.1 Transformation Blinka Lilla Stjärna. 
Figur 4 visar design 1 och 2.  

Figur 4. Elev A och B’s teckensekvenser i design 1 och 2.  

I ruta 8 i Design 1 gör läraren fel tecken och visar tecknet för stigande tonhöjd (raka armar upp i 
luften). Läraren använder annars rätt tecken. Elev A är korrekt i sin teckenanvändning båda gångerna 
vilket tyder på att hen kan melodin och förstår hur tecknen ska användas. Eleven står även fast vid sin 
analys trots synintryck av lärarens felaktiga tecken.  

Elev B gör inte lika tydliga rörelser som Elev A och är därför svårare att läsa av. I design 2 går det att 
tolka elevens tecken som att den gör rätt tecken men ligger efter i pulsen. Som att pilen ner i ruta 9 
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egentligen är tecknet för ruta 8. Det sker även en liten rörelse uppåt i ruta 11 som kan tolkas som att 
eleven menar ett annat tecken utan att visa det tydligt med resursen. Elev B verkar förlita sig mer på 
vad läraren gör visuellt än att känna efter hur melodins riktning går jämfört med Elev A.  

4.4.2 Övning gruppvis Broder Jacob. 
Efter design 2 analyserar grupperna var för sig tonhöjdens riktning i Broder Jacob. Grupperna övar 
delar av melodin i egna tempon, gör egna omtag m.m. Eleverna får tid att diskutera med varandra utan 
att göra transformationer följande på varandra. Det finns flera modes (teckenvärldar) än att lära sig 
efter sina egna och andras transformationer. Efter detta sker design 3 då grupperna analyserar melodin 
i ett gemensamt tempo.  

4.4.3 Grupp 2: Elev A’s transformationer. 
Figur 5 visar Elev A’s transformationer och är indelad i tre sekvenser öva1, öva2 och öva3 beroende på 
hur gruppen gör omtag eller upprepar melodin. Elev A är med i Grupp 2 och det finns tre andra elever: 
Elev 1, 2 och 3. Gruppen gör tydliga rörelser d.v.s. de har nästan helt utsträckta armar när de gör varje 
rörelse och markerar snabbt genom att ”slå om” samma tecken följande på varandra. Deras sång hörs 
bra på inspelningen men inte deras tal.  

Efter design 2 står Elev A stilla och håller träpinnen med raka armar nedåt i en neutral position. Hen 
tittar på läraren som ber grupperna att analysera melodin i Broder Jacob. Elev A tittar på Elev 2 som 
står mittemot och tillsammans gör de tecknet för ner och upp. Elev A visar tecknet för ner, upp och ner 
och sjunger på de två sista tecknen: Ja-cob. Elev 2 ser detta och nickar mot Elev A. 

Elev A:  [till läraren] Vart börjar man då? 

Läraren:  Ja, man börjar alltid framåt egentligen [vänder sig och pratar med Grupp 1]  

Elev A:  [Tittar på Elev 2 och gruppen börjar sekvens öva1.]  

Elev 1:  [Ruta öva1,20 säger något ohörbart]  

Elev A:  [öva1,25 visar tecken mitten/framåt, de andra visar nedåt] 

Elev 2:  [byter tecken till mitten/framåt som Elev A] 

Elev 1:  [Säger något ohörbart samtidigt som Elev 3. Sjungandes på intervallet ruta 24-25] E-
  O (intE klOckan) [Lutar sig fram två gånger samtidigt som hen visar tecken för ner] 

Elev 2:  [Visar tecken for ner tre gånger, sjunger på samma intervall] E, E-O! 

Elev A:  [Visar tecken för mitten/framåt] 

Elev 1:   [Säger något ohörbart och visar tre ner] 

Elev 3:   [Säger något ohörbart] 

Elev 1:  [Visar med höger hand tre nedåtgående steg i luften mot Elev A och de börjar sekvens 
  öva2] 

I öva2,X visar Elev A tecknet för ner och gruppen stannar sekvensen. De andra eleverna visar tecknet 
för mitten/framåt utom Elev 1 som byter till tecknet för ner. Elev 2 och 3 säger samtidigt: va? va? 
Elev 1 säger något till Elev A som visar tecknet för upp. Gruppen fortsätter sekvensen från öva2,30. 
Efter sekvens öva2 skrattar Elev A och visar följande teckensekvens: mitten/fram, ner och upp t.ex. 
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ruta 30-32. Sedan upp mitten/fram, upp och ner. Följt av mitten, fram, ner och upp. Hen säger något 
och gruppen gör sekvens öva3. 
 

Figur 5. Elev A’s teckensekvenser när hen övar Broder Jacob. 

Elev A’s transformationer skiljer sig åt. Fel tecken verkar korrigeras genom en multimodal 
kommunikation med de andra eleverna i gruppen. Kommunikationen består av tecken för tonhöjdens 
riktning med träpinnen, verbal kommunikation, kroppsspråk och sång. Hen verkar också visa fel 
tecken där det tidigare visats rätt när fokus är att korrigera ett annat tecken i öva2. Att första tonen i 
melodin ska visas som framåt är ingenting läraren har sagt under lektion utan bara visat i design 1.  

4.4.4 Grupp 1: Elev B’s transformationer. 
Figur 6 visar Elev B’s transformationer när grupperna övar Broder Jacob var för sig. Elev B är med i 
Grupp 1 och det finns fyra andra elever, de kallas elev 4, 5, 6 och 7. Gruppen göra otydligare rörelser 
än grupp 2 d.v.s. de kan tydligt flytta träpinnen en bit utan att det för en utomstående kan förstås som 
ett annat tecken. Gruppen sjunger svagt så det är svårt att veta vart i melodin de är ibland. Deras tal 
hörs för det mesta bra.  

Efter design 2 gäspar Elev B och tittar mot Grupp 2, hen vänder blicken in mot sin egen grupp när 
läraren vänder sig mot den och ber grupperna att analysera Broder Jacob var grupp för sig. Elev A 
frågar med vilket tecken som teckensekvensen ska börja med varpå läraren svarar framåt/mitten 
tecknet och vänder sig mot Grupp 1. Läraren observerar början på sekvens öva1 och ger feedback till 
Grupp 1 under sekvensens gång och när den tagit slut i öva1,16. Feedbacken består utav positiv 
förstärkning när gruppen gör rätt tecken efter att ha tvekat eller upprepningar av instruktion d.v.s. vi 
ska inte visa tonhöjden utan går den uppåt eller neråt? 

Elev B:  [Sträcker sig, svankar och drar armbågarna bakom ryggen] 

Elev 6:  Men vadå, om den har gått uppåt [håller pinnen uppåt] och sen går den uppåt igen 
  [sträcker på sig så träpinnen kommer högre upp]. 

Läraren: Ah, då går man ner och gör… [Hen tar tag i träpinnen som Elev 6 håller i och drar ner 
  den till armbågshöjd, upp igen och sedan till armbågshöjd]. 

Elev 4:  Så man visar lika stora steg för allihopa? 

Elev 6:   Så då gör man ner och upp? [Hen lyfter upp träpinnen lite och håller träpinnen  
  framför sig]. 

Läraren: [Till Elev 4] Ah, man visar inte tonstegen utan uppåt eller neråt. Ah… [säger något 
  ohörbart och backar från gruppen].  

Elev B:  [Tittar på en annan grupp tills sekvens öva2 börjar] 
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Läraren: [Till hela klassen] Öva en stund till så ska vi göra det tillsammans allihopa! [Sekvens 
  öva2 börjar]. 

Elev 6:  [öva2,6 visar mitten/framåt] Näe, där är det uppåt va? 

Elev 4:  [öva2,15 sjungandes] Det är samma: hör, hör, hör du… [Efter att sekvens öva2 är slut, 
  pratandes] Asså, hur ska man göra om det är flera som går neråt? 

Elev 6:  Ja, det då… då sa (Lärarens namn) att man skulle göra upp och sen ner det är ju  
  jättedumt [hen håller träpinnarna i midjehöjd och lyfter den till bröstet och ner igen 
  fyra gånger]. 

Elev 4 menar att den rörelse som Elev 6 talar om inte hinns med i tempot av låten. Läraren kommer 
tillbaka till gruppen och säger att tecknen är symboler för att visa vad eleverna tänker om tonhöjdens 
riktning. Elev 6 talar och visar armarna och händerna hur hen tänker att tecknen ska visas. Läraren 
svarar att Elev 6 har tänkt fel och att klassen snart ska göra analysen gemensamt (design 3). Elev B 
tittar mot Grupp 2 som gör sekvens öva3 i figur 5 och gäspar. Grupp 1 väntar tills de andra grupperna 
är klara med sina transformationer.  

Figur 6. Elev B’s teckensekvenser när hen övar Broder Jacob 

Elev B uttrycker trötthet och i gruppen är det oftast Elev 4 och 6 som är aktiva genom att tala, både 
med gruppen och med läraren. Citat från när läraren ger en instruktion: 

 Läraren: Ah, då går man ner och gör… [Hen tar tag i träpinnen som Elev 6 håller i och drar ner den till 
 armbågshöjd, upp igen och sedan till armbågshöjd] . 

Elev 6 tolkar lärarens rörelser som att samma tecken följande varandra t.ex. två upp, ska tecknet tas 
om ifrån en slags neutral ”noll”-punkt. Elev 6 gör en stor rörelse som är svår att hinna med i tempot 
gruppen har även fast det är långsamt. Två upp följande varandra blir i praktiken då upp, snabbt ner 
och upp. Detta kan ses i Elev B’s transformation i öva2 i t.ex. öva2,7 och öva2,10 då hen försöker 
följa rörelserna Elev 6 gör. Till skillnad mot Elev A’s grupp verkar de andra eleverna i gruppen och 
lärarens insatser inte hjälpa för bättre transformationer. Gruppen tar sig inte igenom hela låten utan 
avbryter vid ruta 17 båda gångerna. 

4.4.5 Transformation Broder Jacob i helgrupp. 
I design 3 står eleverna kvar i sina grupper. De sjunger unisont och har ett gemensamt tempo. Läraren 
startar gruppen genom att sjunga starttonen och ge ett tempo. Läraren gör tecken under design 3, dessa 
visas i figur 3. I design 4 ställer sig hela klassen i en cirkel med ansiktena inåt och med träpinnarna 
mellan sig. Läraren instruerar innanför ringen och går sedan utanför den. Läraren startar gruppen 
genom att säga ”åh” och göra mitten/framåt tecknet två gånger. Hen gör inga andra tecken och sjunger 
melodin. Figur 7 visar Elev A och Elev B’s transformationer i design 3 och 4. 
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Figur 7. Elev A och Elev B’s teckensekvenser under design 3 och 4. 

I A3,22 visas fel tecken på en plats som tidigare gjorts korrekt av Elev A. Senast i frasen innan A3,17 
visas korrekt tecken, Elev A har alltså visat att hen har kunskap om rätt tecken tidigare. I A4,15 visar 
många elever upp istället för mitten/framåt. Några elever märker att fel tecken har visats. Elev 4 säger 
”oj” högt och gruppen tappar tempo i ruta 16. Elev A tar in vad de andra eleverna i klassen gör eller 
glömmer bort att frasen ruta 15-20 har andra tecken än samma frasen ruta 21-24. 

Elev B verkar vara frånvarande i början av design 3 i ruta B3,1-4. Hen tittar mot Grupp 2 och gör små 
rörelser med träpinnen. Från ruta B3,5 tittar hen in mot sin egen grupp och gör större och tydligare 
tecken. I ruta B3,7 visar Elev B tecken för mitten/framåt och justerar till tecknet för upp, troligtvis 
följer hen de andra eleverna i gruppen. Elev B visar ofta mitten/framåt när tecknet för ner ska visas 
(B3,12, 17 och 23). Eleven kanske inte hinner med att göra rörelsen för tecknet ner i tempo och 
hamnar halvvägs istället. I ruta A3,22 och B3,22 visar båda eleverna samma tecken, Elev B justerar 
till rätt tecken. I design 4 visar Elev B fel tecken där majoriteten av gruppen visar fel tecken (B4,15 
och B4,30). Hen följer andra elevers än de som finns i grupp 1. Speciellt två elever ur grupp 3 står 
mittemot Elev B i ringen och gör övertydliga rörelse där de nästan står på huk vid tecknet för ner. Det 
är lätt att följa och förstå vilket tecken dem menar. Den visuella informationen är den resurs som 
bidrar mest för Elev B’s transformationer. 

4.4.6 Transformation St Lucia. 
Figur 8 visar Elev A och Elev B’s transformationer i design 5-8. Eleverna står fortfarande i en 
gemensam ring som nästan fyller hela rummet och har träpinnar mellan varandra. Klassen sjunger 
unisont och har ett gemensamt tempo. Läraren står utanför ringen och startar klassens sekvenser 
genom att göra mitten/framåt tecknet två gånger. Hen sjunger melodin men gör annars inga tecken. 
Design 5 slutar i ruta 17. I design 7 och 8 är instruktionen att eleverna ska blunda, de får titta 
(tjuvkika) om de tappar bort sig. 

Figur 8. Elev A och Elev B’s teckensekvenser under design 5 - 8. 
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Elev A visar i huvudsak korrekt tecken från design 5. Hen förstår tecknens betydelse och visar dem 
korrekt efter en för designen ny melodi. Elevens förkunskaper om melodin kan vara hög, t.ex. sjungit 
och hört melodin flera gånger. Eleven kan även ha en inre bild av noterna eller tonhöjdens riktning. 
Detta syns i ruta 14 där Elev A är en av de få som visar mitten/framåt tecknet och hinner göra det i 
tempo. Det finns alltså en förberedelse eller kunskap tonhöjden och rytmen (bytet från fjärdedelar till 
åttondelar) om att visa bytet av tecken snabbt. Elev A gör liknande transformationer när hen blundar 
vilket tyder på att hen inte är beroende av visuell information. I ruta 17 visas fel tecken vid samma 
tonhöjd, ettan i en ny takt och en ny fras som är det vanligaste stället för klassen att visa fel tecken 
upprepade gånger (A6, A7 och A8). I ruta A8,18 och 19 verkar Elev A blir förvirrad av eleven till 
vänster. Den eleven visar korrekt tecken för frasen men går tillbaka till en mitten/framåt position 
mellan att föra pinnen neråt. Elev A stannar av och gör små rörelser inom ett lite område framför sig. 

I sekvens B5 visar Elev B konsekvent fel tecken när det ska vara mitten/framåt. Elev B visar tecken på 
att veta om tonhöjdens riktning är uppåt eller neråt. I B6 visas nu korrekt tecken i ruta 7-9. När Elev B 
blundar första gången i B7 visar eleven mitten/framåt ofta. Eleven verkar ha svårt att visa tecknen utan 
visuellt hjälpmedel. Att hålla träpinnen i mitten av kroppen blir en slags neutral position att utgå ifrån. 
Det kan även vara så att eleven inte visar tydligt utåt vilka tecken den menar eftersom alla blundar (det 
finns ingen som ser tecknen) och att eleven själv förstår vilka tecken den menar. Eleverna bredvid 
Elev B gör också små rörelser, Elev 4 gör större rörelse mot slutet. Det är svårt för Elev B att förstå 
tecknen endast genom det taktila sinnet. I B8 visar eleverna närmast Elev B större rörelser som också 
antagligen upplevs som tydligare för Elev B genom träpinnen.   

4.5 Sammanfattning och slutsatser. 
Undersökningen visar skillnaderna mellan resursen träpinne och boll. Eftersom fler elever är aktiva 
samtidigt med träpinnen och att den är mer lätthanterlig ger den fler antal transformationer än bollen. 
Eleverna  under första lektionen med träpinnen gör fler korrekta transformationer än vid samma 
moment för den andra lektionen med bollen. Bollens tecken är tydligare att förstå för en utomstående 
då träpinnens tecken kan glida in i varandra, detta påverkar hur eleverna härmar varandras 
transformationer. 

Elev A kan sägas representerar elever som gör fler korrekta transformationer. Eleven har förkunskaper 
om tonhöjdens riktning i vissa melodier och reflekterar över lärarens teckenkonstruktion. Hen visar 
korrekt tecken ibland även fast lärare och andra elever visar fel tecken. Tecken på lärande syns mest 
hos Elev A genom att grupp 2 omprövar och kommunicerar kring vissa tecken då de visar olika.  

Elev B kan sägas representerar elever som gör färre korrekta transformationer. Eleven visar tecken på 
lärande genom att följa hur läraren och andra elever gör sina transformationer. När de blundar i design 
7 gör eleven fler fel än tidigare vilket tyder på att hen förlitar sig mer på den visuella informationen 
från andra än t.ex. den taktila informationen från träpinnen.  

4.5.1 Slutsatser om träpinne som kommunikativ resurs. 
Träpinnen som resurs: 

• ger fler antal transformationer på mindre tid än bollen, både för gruppen och individen. 

• gör att eleverna är aktiva samtidigt. 

• ger visuell och taktil information om elevernas transformation, vilket påverkar andra elevers 
transformationer. 

• ger otydliga tecken ibland, tecknen kan glida in i varandra och vara svåra att läsa av för andra. 
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• ger transformationer som är mer korrekta än bollen i undersökningen. 

4.5.2 Slutsatser om boll som kommunikativ resurs. 

Bollen som resurs: 

• svårare att hantera (kasta, studsa, rulla och ta emot) och inte tillgänglig för alla elever. 

• ger tecken som är tydligare åtskilda jämfört med träpinnen. 

4.5.3 Elevernas lärande. 

Elev A visar tecken på: 

• att ha vissa förkunskaper om tonhöjdens riktning i melodierna. 

• att inte vara beroende av visuellt information från lärare eller andra elever för sina transformationer. 

• lärande efter en multimodal kommunikation med Elev 1-3, genom att ompröva tecken som är 
gruppen anser är fel.  

• tänka kring lärarens design av tecken t.ex. ”Vart början man?”. 

Elev B visar tecken på: 

• lärande genom att imitera eller följa andra personer transformationer. 

• att använda sig mer av den visuella informationen från andras transformationer. 

Både Elev A och Elev B visar svårigheter att visa tecknet för framåt/mitten när tonhöjdens riktning är 
samma som innan d.v.s. när en ton upprepas i melodin. Hur de andra eleverna inom gruppen 
interagerar med varandra och löser problem påverkar den enskilda elevens transformationer. 

5. Diskussion 

5.1 Frågor och syfte. 
Forskningsfrågorna ”hur används och fungerar resurserna träpinne respektive boll inom samma design 
för lärande?” och ”hur ser två elevers transformationer ut i en design för lärande med resursen 
träpinne?” besvaras i resultatet. Syftet att undersöka hur en design för lärande med en metod inom 
rytmik används för melodianalys uppnås genom att resultatet undersöker hur resurserna fungerar, hur 
eleverna gör sina transformationer och visar tecken på lärande.  
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5.2 Rytmik som metod. 

5.2.1 Musikaliskt sammanhang. 

Att utbildas i större musikaliska strukturer ger bättre effekt på notläsningen i Gudmundsdottirs 
exempel med tonala mönster (2010). Zimmerman Nilsson (2009) efterfrågar också ett större 
musikaliskt sammanhang för fenomenen kromatik och intervallet stor sekund istället för att de ska ses 
som fenomen i sig själva. I resultatet av undersökningen syns det att eleverna befinner sig i det 
musikaliska sammanhanget att sjunga melodierna, tillsammans eller mindre grupper, i momentet 
melodianalys. Den unisona sången är underordnad designen för lärande då eleverna ibland kan styra 
tempot om de behöver tänka kring vilket tecken de ska använda. Den unisona sången gör klassen till 
en kör som ändå följer varandras tempon och impulser vilket gör det till ett musikaliskt sammanhang i 
sig självt. 

Urvalet av melodier görs för att eleverna antas vara förtrogna med melodierna innan. De ingår i ett 
slags kulturarv och många elever som gått i svensk skola har troligtvis hört dem innan. Ingen tid läggs 
på att lära ut eller lära känna melodierna. De blir på ett sätt verktyg för att använda designen för 
lärandet liksom Zimmerman Nilssons exempel med melodin ”Lunka på” och intervallet stor sekund 
(2009). Designen grundar sig i också att eleverna är förtrogna med melodierna sedan innan vilket leder 
till att elever som inte kan melodierna har ett svårare utgångsläge t.ex. elever som inte delar 
kulturarvet. Det hade varit intressant att se hur skillnaden i resultatet skulle bli om melodierna var 
okända för elever sedan innan och att de arbetat med melodierna under lektionen gång. Intressant är 
även att tänka kursövergripande där klassen ska delta i ett luciafirande som är en verklig konsert/
ensemble situation. Hur skulle det vara om klassen t.ex. analyserade alla stämmor i kören eller annan 
musikteori kopplad till aktuell musik från ensembler? 

5.2.2 Socialt sammanhang. 
I undersökningen undervisar läraren i ämnet musikteori med rytmik som metod. Även om innehållet 
ändras arbetar läraren efter en metod från rytmiken. Läraren stöter därför inte på samma problem som 
Zimmerman Nilsson (2009) menar att teorilärarna i hennes undersökning har gällande att innehållet 
styr metoden. Zimmerman Nilssons implikationer på förbättringar att göra eleverna mer aktiva och 
själva utöva musik syns också i resultatet. Lärarens design för lärande gör att eleverna är aktiva genom 
att sjunga och använda resurserna. Med Juntunens (2004) syns på rytmiken som sociokulturellt 
lärande så ger rytmiken som metod även lärandet ett socialt sammanhang. Eleverna ser andras 
teckensekvenser, härmar, ifrågasätter och prövar tecken tillsammans. Ett exempel på detta ur resultatet 
är när Elev A visar tecken på lärande efter kommunikation med de andra eleverna i grupp 2. Det går 
att argumentera för att resultatet av undersökningen visar att rytmik som metod inom melodianalys ger 
ett musikaliskt och socialt sammanhang där eleverna har en mer aktiv roll (jämfört med Zimmerman 
Nilssons resultat).  

Att en design för lärande bygger på ett socialt sammanhang betyder inte nödvändigtvis att det är en 
bättre undervisning. När grupp 1 övar på Broder Jacob i resultatkapitlet så stöter gruppen på problem i 
rutorna 15-17 (se figur 6). Även fast gruppen kommunicerar med varandra, med läraren och visar med 
kroppsrörelser hur de tänker så kommer inte gruppen vidare. I det stora hela får gruppen sedan hjälp 
av sina klasskamater i design 3 och 4 (figur 7) då hela klassen gör Broder Jacob. Eleverna i grupp 1 
kan då se de andra elevernas transformationer och få ny input. Det intressanta att fråga sig är hur 
kommunikationen i grupp 2 löser problem de stöter på medan kommunikationen i grupp 1 inte gör det.  
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5.3 Metaforer. 

5.3.1 Tonhöjdens riktning. 
Själva instruktionen i lärarens design kan förstås som en metafor enligt Lakoff & Johnson (2003). Det 
abstrakta begreppet ton har en höjd i förhållande till ljudet frekvens, mer antal svängningar ger en 
högre ton. Antal kopplat till höjd finns med i exemplet om att lägga till någonting i en trave ökar både 
antal och travens höjd från marken. Jag gissar också att struphuvudets olika positioner vid sång och 
storleken på olika typer av föremål är andra kroppsliga upplevelser som kopplas till denna metafor. 
Tonhöjden kan sedan ha en riktning d.v.s. den kan ha ett mål att röra sig eller vända sig mot. Detta 
stöds av fraser som tonsteg då en ton får förmågan att gå med fötter på marken men också i relation till 
höjd som i trappor eller stegar. Vi talar, tänker och förstår toner som något som kan röra sig rumsligt 
liksom våra egna kroppar kan. Metaforen kan vara att toner är kroppar med en rumslig position. 
Lärarens instruktion är att visa tonhöjdens riktning vilket också leder till att en melodi kan ses som 
resan mellan  toner i ett rum. Eleverna ska alltså visa tonernas förhållande till varandra och inte till en 
annan fast punkt i rummet. 

5.3.2 Resursernas kroppsliga metaforer. 
Även om resursen boll och träpinne visar samma typer av tecken i samma design tänker jag att de ger 
uttryck för olika kroppsliga metaforer. Detta eftersom de rör sig på olika plan där bollen rör sig 
horisontellt och träpinnen vertikalt. I bollens metafor kan förstås mer linjär, den fysiska riktningen är 
alltid framåt. Samtidigt som den också rör sig vertikalt: upp, mitten och ner. Bollens kan sägas göra en 
resa genom ett backigt landskap där höjden över havet är tonhöjden. Träpinnen har ingen horisontell 
rörelse framåt utan håller sig på en vertikal linje framför eleven. Detta liknar det sätt lärarens arbetar 
med solmisation och  kroppsrörelserna till durskalan i resultatet. Den vertikala linjen är redan 
etablerad som ett omfång från lägsta tonen vid golvet och den högsta tonen så långt kroppen kan 
sträcka sig. Jämför solmisationens do vid magen och oktaven ovanför vid huvudet. Jag tror detta kan 
skapa förvirring hos vissa elever som gärna förhåller sig till det etablerade omfånget hos den vertikala 
linjen. De vill visa tonhöjderna i en fast skala med ett omfång och inte som instruktionen lyder att visa 
riktningen. Det kan också förklara Elev 6’s missförstånd när grupp 1 övar Broder Jacob. Att flytta 
träpinnen och visa tecknet för mitten/framåt strider mot metaforen att visa tonhöjden utifrån en fast 
punkt. Enligt den borde träpinnen inte alls flyttas utan stanna på samma ställe när följande ton är 
samma som innan. Det finns alltså otydlighet i träpinnens kroppsliga metafor. Enligt resultatet har 
klassen som helhet svårt med att visa tecknet för mitten/framåt vilket kan tyda på att det tecknet är 
svårt att förstå för båda grupperna. Eleverna som använder träpinnen gör fler korrekta 
transformationer trots den otydliga metaforen. Detta kan bero på att elever med träpinnen är mer 
aktiva med resursen, de omvandlar fler tecken och kan hjälpa varandra på ett annat sätt än gruppen 
med bollen. Det kan ha flera andra orsaker t.ex. elevernas kunskaper eftersom dessa inte är kända för 
oss.  

5.3.3 Re-design och idéer. 
För att betona den horisontella linjen eller resan genom tid kan eleverna med bollarna ha en bestämd 
riktning istället för att skicka den slumpmässigt i cirkeln. Elever skulle sen kunna försöka ställa sig 
höjdmässigt för att visa riktningen ännu tydligare. Tecknet för mitten/framåt skulle kunna vara att ge 
bollen till någon istället för att rulla. Tecken för tonhöjdens riktning skulle kunna konstrueras för 
användning utan bollen. På så sätt kan eleverna se andras transformationer och hjälpa varandra på 
liknande sätt som med träpinnen. Eleverna blir då mer aktiva genom melodianalysen.  

På liknande sätt skulle resursen träpinne få en horisontell linje eller något som visar resan genom tid. 
Eleverna skulle kunna vara två och två på en pinne och gå rytmen med fötterna. Gruppen skulle kunna 
delas upp så en halvan använder en boll och den andra träpinnen. Då ser gruppen med träpinnen den 
horisontella linjen i gruppen med bollarna. Om eleverna står på ett led kan melodin ”färdas” genom 
ledet så varje pinne har ansvar för en egen ton, de blir då en del av en helhet.  
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Tecknet för mitten/framåt är det tecken som eleverna visar minst korrekt. Genom att förenkla designen 
och bara utgå från ett tecken i taget kan eleverna få tid att bekanta sig med tecknen. Eleverna visar 
bara när tonhöjdens riktning t.ex. är upp i en melodi. Melodierna som analyseras skulle också kunna 
vara mer utvalda med melodier där de olika tecknen visas. I resultatet saknas en melodi som betonar 
mitten/framåt, så att en ton upprepas flera gånger efter varandra. Melodierna som används har aldrig 
samma ton tre gånger efter varandra. Tecknet för mitten/framåt följs alltid av ett annat tecken. 
Undantaget är de två första tonerna i Blinka Lilla Stjärna och St Lucia. Det beror på att i designen ska 
första tonen visas mitten/framåt.  

Resurserna ger också utrymme för improvisation som läraren visar i resultatet genom förövningen 
med bollen. Om tonomfånget är bestämt skulle klassen göra kompositioner och låta resurserna styra en 
annan grupp elever på sina huvudinstrument eller körstämmor. Olika grupper skulle kunna ha olika 
omfång för att fånga hela skalan och vilken resurs som styr vilken grupp musiker skulle också kunna 
ändras över tid.  

Andra designer för lärande skulle också kunna utgå från andra metaforer för toner som ljusa/mörka 
och starka/svaga genom att eleverna använder resurser som genererar ljus eller styrka/tyngd/
anspänning.  

5.4 Vidare forskning. 
Det insamlade materialet är rikt på data och skulle kunna vara underlag för andra forskningsfrågor 
t.ex. hur ser en multimodal kommunikation ut under en rytmiklektion och/eller hur fungerar 
multimodal kommunikation som problemlösare under en rytmiklektion. Elev A och Elev B har olika 
förutsättningar när de är i olika grupper när de övar på Broder Jacob och gruppens kommunikation 
verkar påverka problemformuleringen och lösningen. Det i sin tur påverkar den enskilda elevens 
transformationer. Jag antar att det finns annan forskning inom ämnet elevers kommunicerande 
förmågor och det vore intressant att se hur förmågorna ser ut inom undervisning med rytmik som 
metod. Tränas förmågorna i en metod från rytmiken eller är de en förutsättning för metod från 
rytmiken? 

Ur ett större perspektiv om lärande vore det intressant att följa upp elever genom flera olika 
transformationer över en längre tid. Då kan flera tecken om lärande följas upp och fler slutsater om 
hur elever lär sig göras. Med utgångspunkt i Elev A och Elev B skulle det gå att följa dessa elever i 
andra musikämnen och se vilka transformationer de gör där. Hur skulle elevernas notering av en 
melodi se ut före och efter en lektion i musikanalys med olika metoder? Hjälper det att göra kroppsliga 
metaforer och använda rytmik som metod för musikteoretiska kunskaper? Vilka tecken på lärande kan 
synliggöras på en störreskalan är ett moment under en lektion? Just notläsning är ett kunskapkrav 
inom vissa kurser på estetiskt gymnasium med musikinriktning och som Gudmundsdottir (2010) visar 
sviker ibland undervisningen eleverna. Melodianalysen skulle kunna vara en del i lära sig göra 
transformationer av noter och notläsning. Hur skulle notläsning och metod från rytmiken kunna 
samverka? Hur står sådan undervisning mot sådan undervisning som bedrivs på liknande sätt som den 
i Zimmerman Nilssons undersökning (2009)? Hur rytmik fungerar som ett musikaliskt och socialt 
sammanhang med hög aktivitet av eleverna skulle kunna undersökas närmare.  

Det skulle vara intressant att undersöka fler metaforer inom musikundervisning. Lakoff och Johnson 
(2003) menar att vi förstår allt genom metaforer och detta borde få konsekvenser för hur vi lär oss. 
Vilka metaforer finns det för ljud och musik? Hur skulle vi som pedagoger kunna undervisa utifrån 
dessa? Multimodalitetens teckenvärldar rör sig genom olika medier och även kroppen. Som jag 
resonerar i diskussionen kan olika medier och resurser ha grund i olika kroppsliga metaforer. Skulle 
kroppsliga metaforer då kunna vara ännu en teckenvärld eller perspektiv att göra undersökningar 
genom bredvid multimodalitet?  
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5.5 Sammanfattning. 
I diskussionen framgår det att undersökning har svarat på forskningsfrågorna och syftet. Resultatet kan 
tolkas som att undervisning i musikteori med metod från rytmik ger ett musikaliskt och socialt 
sammanhang där eleven är relativt aktivt. Musikaliskt sammanhang och elevaktivitet är implikationer 
som Zimmerman Nilsson (2009) har gett gehörs- och musiklärarnas undervisning i sin 
doktorsavhandling. Det sociala sammanhanget syns i resultatet och stöds utav Juntunen (2004) som 
menar att rytmik innehåller sociokulturellt lärande. Utifrån Lakoff & Johnsons (2003) teorier 
diskuteras designens och resursernas metaforer. Jag undrar om bollen och träpinnen utgår från olika 
kroppsliga metaforer och diskuterar varför tecknet för mitten/framåt är svårt att visa korrekt. Jag re-
designar lärarens design för att lyfta olika aspekter eller idéer som diskuteras ur resultatet. Vidare 
forskning skulle kunna handla om elevers multimodal kommunikation, se tecken på lärande genom 
olika designer över tid och kroppsliga metaforer inom musikundervisning. 
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Bilaga 1 
Samtycke till deltagande i undersökning. 

Jag går sista året på ämneslärarprogrammet i musik och skriver en uppsats om rytmik och 
musikteori. Syftet är att undersöka hur lärande ser ut i musikteoriundervisning som utgår från 
rytmik.  

Tisdagen den 9 oktober kommer … lektioner i Gehörs- och Musiklära och Rytmik att 
observeras och videofilmas. Materialet kommer endast att användas av mig och eventuellt 
min handledare samt examinator. Deltagarna kommer anonymiseras. 

Frågor om undersökningen kan skickas till … och handledare Annika Falthin, Fil dr 
musikpedagogik … 

Medgivande till undersökning.

Målsman och elev har fått information om:  

*undersökningens syfte och tillvägagångssätt 

*att deltagandet är frivilligt 
 

Samtycker till att delta i undersökningen:  JA     NEJ  

Datum:      Ort: 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Målsmans underskrift      Namnförtydligande 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Elevens underskrift      Namnförtydligande 
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