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Abstract 

Music as a hub in school presentations 
The aim of the study is to elucidate how making meaning is constituted 
when lower secondary pupils play music when giving accounts of other 
school subjects than music. The empirical material consists of four presenta-
tions in the subjects of physics, religion and Swedish, which were filmed 
during ordinary lessons in a lower secondary school. In addition the data 
consists of nine filmed stimulated recall interviews with the pupils and their 
teachers, which were also filmed. 

Social semiotic multimodality constitutes the study’s theoretical and 
methodological point of departure. The perspective enables investigation of 
the pupils’ playing of music and music in its multimodal context, and of how 
different dimensions of meaning are constructed. The filmed presentations 
were transcribed into music scores in order to visualise the multimodal 
events of the presentations. Three different categories of meaning were used, 
ideational, interpersonal and textual meaning, to analyse how music relates 
to other modes of communication.  

The results show how the temporal functions of music serve as frame-
work and motor, what the music narrates in relation to the subject content 
and what interpersonal relations the music communicates. The young peo-
ple’s knowledge of music manifests itself in the different accounts as an 
ability to use and adapt musical knowledge to a context where another sub-
ject than music is in focus. The presentations of Swedish are travesties of 
well-known songs and the pupils stick to the given form. In the other presen-
tations the pupils themselves had compiled the music and the result was a 
form of musical works where the music does not follow any model or certain 
genre. The informants think that this working method implies that the work 
is experienced as meaningful both to themselves and to the audience. 
 

 
 

Keywords: music, presentations, social semiotic multimodality, representa-
tion, music scores, meta functions, aestethic learning, semiotic resources. 
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de tid som har inneburit en rejäl kunskapsresa för mig personligen. Trots att 
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satsningen av forskarskolor för yrkesverksamma lärare, samt till Utbild-
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muntra eller strama till. Jag har sällan träffat personer med sådan känsla för 
”timing”. Tack också till Fredrik Lindstrand och Sidsel Karlsen för att ni 
bidrog med värdefulla synpunkter och frågeställningar under stegseminarier 
av föreliggande studie.  

Engagerande, stöttande, lärorikt och inte minst otroligt roligt har det varit 
att få stöta och blöta mina och andras idéer tillsammans med doktorandgrup-
pen i Stockholm samt doktoranderna i Nationella forskarskolan i musikpe-
dagogik, tack för det. Måtte vi hitta forum att fortsätta samtala. 

Under åren som musiklärare har jag mött många barn, ungdomar, lärar-
studenter och kolleger som har inspirerat mig och väckt min nyfikenhet vil-
ket på olika sätt bidragit till att jag har börjat studera igen. Jag vill särskilt 
nämna arbetslaget på grundskolan samt de närmaste kollegerna på Stock-
holms Musikpedagogiska Institut. Samtalen och alla samarbeten med er har 
varit mycket betydelsefulla för mig. Några personer har dock betytt lite extra 
för föreliggande arbete: Anna-Carin Ahl för att du övertalade mig att börja 
formulera mig i skrift, Lisa Öhman-Gullberg för att du ledde in mig på den 
multimodala socialsemiotiska teorin samt skjutsen att komma igång och 
Catarina Hultman-Boye för all hjälp med engelskan inför presentationer. 
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1. Inledning  

”Det är ju inte så kul att bara stå där med ett papper och rabbla.” 
 

Citatet är hämtat från en av studiens intervjuer. En pojke i sjunde klass sva-
rar på frågan om varför han och hans tre kamrater har redovisat ett ämnes-
område i fysik med djembe, saxofon och muntligt berättande. Svaret indike-
rar att han anser att det finns en norm för hur redovisningar vanligtvis ge-
nomförs skolan. Den här gången har de fyra klasskamraterna gjort något 
annorlunda.  

Föreliggande undersökning handlar om högstadieungdomars musicerande 
när de redovisar i andra skolämnen än musik. Det rör sig om tillfällen när 
deras lärare har lämnat redovisningssättet öppet och eleverna själva valt att 
spela eller sjunga då de redovisar ett ämnesstoff.  

1.1 Bakgrund och utgångspunkter 
En redovisning i fysik med djembe och saxofon är kanske inte den första 
redovisningsform som kommer i åtanke när det gäller arbeten i skolan. Un-
der tiden som denna undersökning har pågått har jag dock tagit del av flera 
liknande händelser.1 Det verkar som om anslaget i denna studie väcker 
skolminnen och inte sällan är det med viss förtjusning som erfarenheterna 
återges. Det kan betyda att de var extra minnesvärda, kanske roliga eller bara 
sällsynta. En inte ovanlig reaktion är dessutom att musik är bra för inlärning 
i andra ämnen. Måhända kan det förhålla sig så, men frågan är om studiens 
fenomen kan vara intressant på ett sätt som överskrider funktionen av ett 
inlägg till en ständigt pågående diskurs om musikens instrumentella effekter 
och funktioner (Bresler, 2002; Lindström, 2002).  

Studier som visar att musik har goda effekter såväl socialt som för andra 
kunskapsområden saknas inte (Bamford, 2006; Catterall, Chapleau & Iwa-
naga 1999; Mark, 2002). De utgör viktiga bidrag på flera sätt, inte minst 
eftersom musik och andra konstnärliga uttrycksformer är förhållandevis 
marginaliserade inom skola och utbildning. Bidragen inom området är dock 

                                 
1 Jag har bland annat fått tips om motsvarande redovisningar som elever har lagt ut på You-
Tube,  t.ex. ett skolarbete om silver. http://www.youtube.com/watch?v=2VrX8DAqW8Y 
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färre när det gäller huruvida musik kan ha något värde utöver förbättrad kun-
skap inom andra ämnesområden och vad gäller livskvalité.  

Inom det musikpedagogiska fältet såväl inom Sverige som internationellt 
är det inte ovanligt med undersökningar som behandlar sociala aspekter av 
musikverksamhet. Bengt Olsson (2007) som har sammanställt en översikt av 
dylika undersökningar påpekar dock att ytterst få handlar om själva musiken 
(jfr. Hultberg, 2009; Varkøy, 2009). På liknande sätt kan mycket av den 
litteratur som behandlar kultur i skolan eller estetiska lärprocesser kritiseras 
för att inte i tillräckligt hög grad lyfta fram eller undersöka det mediespecifi-
ka hos varje konstnärligt uttryck och vad det innebär (Marner & Örtengren, 
2003). Föreliggande studies teoretiska och metodologiska ansats, socialse-
miotisk multimodalitet, utvecklad av bland andra Gunther Kress (2010), till-
handahåller verktyg för att undersöka det specifika i varje uttrycksform (eng. 
modes) i förhållande till sin sociala kontext. Inom genren är det dock endast 
ett fåtal studier som behandlar musik. 

Föresatsen är att denna studie ska skärskåda vad ungdomarna i studien 
gör med musik, när de utan vägledning av musiklärare griper sig an ett ar-
betsområde som redovisas klingande. En granskning av musiken innebär att 
synliggöra det mediespecifika i sitt sociala sammanhang.  

Studien utgör således ett bidrag till en eftersatt inriktning inom såväl mu-
sikpedagogisk- som allmänpedagogisk forskning, med syfte att både syn-
liggöra musiken och det sociala sammanhanget. Jag ser det som väsentligt 
att belysa olika vägar till lärande och hur musik och andra uttrycksformer 
erbjuder möjligheter när det gäller att utforska och berätta något om tillstånd 
i världen (Ahl, Falthin & Nordlöw, 2007).  

1.1.1 Musik i och utanför musiksalen 
Studiens redovisningar är hämtade från ordinarie lektioner på högstadiet och 
är inte planerade för denna studie. De elever som deltar i föreliggande studie 
har inför sitt sjunde skolår sökt sig till en skolas lokala profil med inriktning 
mot musik eller teater. Det innebär att flera av elevernas musikaliska färdig-
heter är förhållandevis goda och att de i hög grad musicerar i skolan. I deras 
skolmiljö är musik högst påtaglig vilket inte minst märks av att det ständigt 
låter i musiksalarna. Det spelas i korridorer och på instrumenten som elever-
na ses bära till och från skolan. Musik utgör för flera av ungdomarna även 
deras största fritidsintresse.  

Det råder ingen tvekan om att musikaktiviteter upptar en stor del av barns 
och ungdomars fritid (Bergman; 2009; Scheid, 2009; Stålhammar, 2004, 
2006). Närvaron av musik är också högst påtaglig i skolan och då inte endast 
under musiklektioner eller i frivilliga musikverksamheter och skolhögtider. 
Musik förekommer som hjälp för att lära i andra ämnen som att sjunga i 
språkundervisningen, sjunga multiplikationstabellen, hålla pulsen i ett id-
rottspass eller skapa stämning inför ett arbetsområde. Musik i skolan kan 
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därutöver handla om samverkansprojekt över ämnesgränserna. Det kan röra 
sig om aspekter på ett arbetsområde eller till exempel gemensamma musi-
kalprojekt (Goldberg & Scott-Kassner, 2002). Musik förekommer kanske i 
ännu högre grad under skoldagen utanför den formella undervisningen. 
Barns och ungdomars spontana sånglekar, ramsor, danser, musiken i mp3-
spelarna och inte minst samtalen om musik kan vara närvarande såväl under 
raster som under lektioner (Bergman, 2009).  

Musik är således högst påtaglig i skolan men möjligheten att få hjälp att 
utveckla sina musikaliska färdigheter skiljer sig dock avsevärt mellan olika 
skolor. Musikämnet i Sverige är det skolämne som genomgått de största 
förändringarna sedan den allmänna skolplikten infördes (Sandberg, 2006). 
Från att ha varit ett moraliskt danande skolämne i sång har musikämnet av 
nödvändighet förändrats till ett ämne som uppmärksammar ungas behov och 
intresse av musik (ibid.). Det har inneburit att skolämnet musik har anpassat 
sig till att i hög grad använda en repertoar som är lättillgänglig och på något 
sätt har sin grund i vad många unga lyssnar på – olika populärmusikgenrer 
(Bergman, 2009; Ericsson & Lindgren, 2010; Giorgii-Hemming, 2005). 

Musicerande står högt på agendan hos elever och lärare (Skolverket, 
2005a) och det föreskrivs även som centralt i styrdokumenten (Skolverket, 
2000, 2011). Huruvida musicerande är en realitet och i så fall vilken kvalité 
som uppvisas skiljer sig dock enormt i Sveriges skolor (Skolinspektionen, 
2011). Musikämnet är ett av skolans minsta ämnen och kvalitén på under-
visningen är beroende av på vilket sätt ämnet är organiserat och tilldelats 
såväl lärar- som materiella resurser. Där en utrustad musiksal finns kan dock 
grupperna vara så stora att eleverna får ta ett väsentligt ansvar för sin egen 
utveckling, eftersom läraren inte hinner med alla (ibid.). Eleverna som inte 
klarar det hamnar ohjälpligt på efterkälken (Bergman, 2009). Eleverna som 
studerar inom musikinriktningen i föreliggande studie har på så sätt jämfö-
relsevis goda förutsättningar för att musicera och även skapa egen musik 
jämfört med många andra elever i skolan.  

1.1.2 Ungas behov av att uttrycka sig 
Möjligheten till stort medbestämmande och eget ansvarstagande under musi-
cerandet i skolan har för många unga inneburit såväl höjd motivation som 
musikalisk kunskapsutveckling (Green, 2002). Den möjligheten har också 
inneburit att inom skolan få odla sitt intresse tillsammans med andra och visa 
vad man kan och vem man vill vara (Sandberg, 2006).  

Vid möten med andra människor vill vi visa vilka vi är, göra intryck på ett 
eller annat sätt samtidigt som vi försöker anpassa oss till den sociala kontex-
ten. Detta innebär att vi i olika sammanhang kan tyckas spela olika roller. 
Det handlar dock inte om ytlighet utan om olika sidor av vårt verkliga jag 
(Goffman, 1959/2009). I sin identitetsutveckling skapar människan berättel-
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ser om sig själv (Bruner, 2002). En väsentlig väg för unga att forma sig själ-
va är att skapa kulturella produkter eller verk (Drotner, 2006).  

I skolan är det särskilt musik, bild och slöjd som uppmärksammar ungas 
uttrycksbehov (Sandberg, 2006; Skolverket, 2005b). Musik skiljer sig dock 
från bild- och slöjdproduktion genom att i högre grad handla om delade upp-
levelser. Gemensamt musicerande erbjuder således social gemenskap och 
grupptillhörighet vilket påverkar ungas musikaliska preferenser och aktivite-
ter med musik och därmed deras musikaliska identitet (Tarrant, North & 
Hargreaves, 2002).  

Ungdomars estetiska praktik är av stor betydelse för deras jagkänsla och 
för möjlighet till social gemenskap, men också för att markera skillnad mot 
andra grupper. Det är inte ovanligt att vilja utmana och bryta mot en norma-
litet genom att skapa estetiska produkter eller verk som på något sätt bryter 
mot de normer som ungdomarna har att förhålla sig till (Drotner, 2006). 

I klasser, med särskild inriktning, som i studiens fall, är således möjlighe-
ten att utveckla en gemensam grupptillhörighet större än i andra fall, vilket 
troligen skapar förutsättningar att gå utanför överenskomna normer. För att 
förstå musiken i elevernas redovisningar kan den inte skiljas från aktörerna 
och den kontext musiken framförs i, eller som Christopher Small uttrycker 
det: 

 What does it mean when this performance (of this work) takes place at this 
time, in this place, with these participants? […] What’s really going on here? 
(Small, 1998, s. 10) 

1.1.3 Studiens material och genomförande i korthet 
Studiens empiriska data består av fyra redovisningar, en i fysik, en i religion 
samt två i svenska vilka har filmats under ordinarie lektioner på högstadiet i 
ämnena. Därutöver utgörs data av nio intervjuer med inblandade elever och 
lärare, även de filmade.2  

För att kunna undersöka vad och hur eleverna gör under redovisningarna 
samt hur deras musik och musicerande förhåller sig till deras agerande, äm-
nesstoff och kontext utgör multimodalitet med en socialsemiotisk ansats 
studiens teoretiska utgångspunkt (Jewitt, 2009; Kress, 2010; van Leeuwen, 
2005). Perspektivet uppmärksammar att kommunikation inte bara sker ge-
nom språk utan att exempelvis dans, musik eller visuella representationer 
kan vara delar av eller utgöra kärnan i en kommunikativ händelse (Jewitt, 
2009). Elevernas redovisningar kan ur ett socialsemiotiskt multimodalt per-
spektiv rubriceras som kommunikativa händelser där de kommunicerar ge-
nom olika uttryck.  
                                 
2 Med ett undantag, en intervju med en lärare, är samtliga intervjuer filmade. En ytterligare 
redovisning, i historia, behandlas i studien. Det är en redovisning som två elever samt deras 
lärare berättar om i intervjuerna.  
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De filmade redovisningarna har transkriberats till partitur för att visualise-
ra redovisningarnas multimodala skeenden. För att även kunna genomföra en 
multimodal analys har tre olika meningskategorier använts, ideationell-, 
interpersonell- och textuell mening vilka tillsammans utgör en analysmodell 
som ursprungligen har utvecklats inom sociolingvistik (Halliday, 1978). 
Metoden möjliggör för forskaren att ringa in beskrivande nivåer, social in-
teraktion liksom hur dessa knyts samman i en kommunikativ händelse.  

1.1.4 En studie i musikpedagogik 
Ramen för vad som kan ingå i musikpedagogisk forskning i Sverige inklude-
rar musikaliskt lärande i såväl formella som informella miljöer (Folkestad, 
2007), således verksamheter som på något sätt berör musikaliskt lärande 
inom eller utom någon organiserad form av musikutbildning. Studieobjektet 
i denna undersökning är förvisso hämtad från ett formellt lärandesamman-
hang men från situationer där syftet inte är att studera musik. Det ligger så-
ledes nära till hands att placera denna studie inom området lära sig genom 
musik varför studien skulle kunna placeras inom ett allmänpedagogiskt fack. 
Frågan är emellertid om det går att lära sig genom musik utan att samtidigt 
utveckla kunskaper i och om musik? Det omedelbara svaret är nej och det är 
tveksamt om genom, om och i överhuvudtaget kan separeras. Däremot kan 
syftet med musik i lärandeaktiviteter skifta; vid något tillfälle kan det vara 
kunskaper i musik som står i förgrunden ett annat genom, men oavsett vilken 
preposition som är aktuell innebär det knappast att det musikaliska lärandet 
kan begränsas till endast en aspekt (Ferm, 2004). I föreliggande studie un-
dersöks materialet med musikpedagogiska glasögon vilket innebär att det är 
elevernas musicerande som är utgångspunkten. Det hade varit skillnad om 
fokus varit på lärande exempelvis inom ämnena fysik, religion eller svenska. 

1.1.5 Studiens syfte och frågeställningar 
Studiens huvudsakliga forskningsobjekt, elevernas redovisningar, undersöks 
som multimodala händelser, där eleverna sätter musik, tal och andra kropps-
liga uttryck i rörelse för att skapa mening kring ett ämnesstoff. Avsikten är 
att belysa hur olika dimensioner av elevernas musicerande förhåller sig till 
andra uttrycksformer samt skolämnets stoff. Det blir också intressant att 
studera möjligheter till musikaliskt lärande i sammanhanget. Dessutom är 
intentionen att beskriva hur eleverna och lärarna uppfattar arbetet med och 
resultatet av redovisningarna.  
 Studiens syfte är således att belysa vad som konstituerar meningsskapande 
med musik inom ramen för de händelser som utgörs av skolredovisningar i 
andra ämnen än musik. För att uppfylla syftet har följande frågor konstrue-
rats:  
• Vilka funktioner får musiken i ungdomarnas redovisningar? 



 18 

• Hur representeras elevernas musikaliska lärande genom redovisningarna 
och deltagarnas uttalanden? 

• Vilka funktioner tillskrivs ungdomarnas redovisningar i sina kontexter? 

1.1.6 Studiens disposition 
Föreliggande studie är strukturerad i sex kapitel. I det inledande första kapit-
let beskrevs bakgrund och utgångspunkter samt syfte och forskningsfrågor. 

I kapitel två presenteras studiens teoretiska och metodologiska utgångs-
punkter, socialsemiotisk multimodalitet, samt det analysverktyg som an-
vänds för att analysera elevernas redovisningar. Kapitlet avslutas med Hans- 
Georg Gadamers syn på konstupplevelser, vilka är en utgångspunkt för att 
kunna diskutera resultaten i förhållande till konstnärliga och estetiska upple-
velser. Tredje kapitlet behandlar relevant litteratur för studien och är uppde-
lad i två delar. Del ett behandlar i första hand musikpedagogiska studier men 
också undersökningar i andra ämnesområden med socialsemiotik och multi-
modalitet som teoretisk utgångspunkt. Del två berör litteratur som behandlar 
estetik i lärande, däribland estetiska lärprocesser. 

Fjärde kapitlet redogör för studiens design och genomförande - mate-
rialinsamling, urval, transkription, analys och etiska överväganden. 

Resultaten redovisas i kapitel fem och utgörs av fyra delar. I den första 
delen beskrivs elevernas redovisningar utförligt, vilket kan sägas vara en 
konsekvens av det teoretiska perspektivet. Därefter följer en del om hur ele-
vernas musicerande fungerar i redovisningarna i förhållande till andra ut-
trycksformer. Tredje delen behandlar hur eleverna kommunicerar under re-
dovisningarna samt hur deras lärande representeras såväl i redovisningarna 
som i samtalen om dem. I del fyra redovisas elevernas och lärarnas uppfatt-
ningar om arbetet med deras redovisningar.  

I kapitel sex diskuteras resultaten i förhållande till teori och den litteratur 
som behandlats, företrädesvis från kapitel tre. Avslutningsvis följer reflek-
tioner över såväl transkriptionssätt som analysmetod och därefter vägar för 
vidare forskning samt en avslutande reflektion. 
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2. Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter 

Socialsemiotiska teorier om multimodalitet utgör studiens teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter (Jewitt, 2009; Kress, 2010; van Leeuwen, 
2005). Perspektivet möjliggör att kunna undersöka elevernas musicerande 
och musik i sitt multimodala sammanhang samt hur olika dimensioner av 
mening konstrueras. Det handlar dels om mening i bemärkelsen hur olika 
semiotiska resurser länkas ihop för att möjliggöra kommunikativ representa-
tion av ett ämnesstoff, dels hur representationen är präglad av elevernas in-
tresse och handlingsutrymme i skolkontexten. För att möjliggöra en diskus-
sion av resultaten i förhållande till ”konstupplevelser” kompletteras perspek-
tivet med Gadamers (1986, 1997) syn på dito. Hans begrepp konst som erfa-
renhet fungerar här som en utgångspunkt varför det presenteras i kapitlet.  

2.1 Multimodalitet med ett socialsemiotiskt perspektiv 
Teorier om multimodalitet uppmärksammar hur människan erfar, förstår och 
kommunicerar med sin omvärld genom en mängd olika uttrycksformer, som 
exempelvis tal, musik, dans, skrift, layout och gester samt inte minst genom 
kombinationer som exempelvis tal och gester eller musik och dans. Semiotik 
är läran om tecken och deras betydelser, såväl språkliga teckensystem som 
betydelse och mening i exempelvis bild, musik eller i kombinationer som 
film. Socialsemiotik3 fokuserar på hur aktörer i social interaktion väljer 
bland tillgängliga tecken för att skapa nya kombinationer av tecken och hur 
detta representeras i kommunikativa processer och produkter. Socialsemio-
tisk multimodalitet lyfter således fram hur mening skapas och hur detta sker 
på en rad olika sätt, där språk är ett bland andra uttrycksformer (Kress, 
2010).  

Socialsemiotisk multimodalitet har framförallt utvecklats ur sociolingvis-
ten M.A.K Hallidays sociala kommunikationsteori och funktionella gramma-
tik Systemisk funktionell grammatik, SFG. Det är också från Halliday som 
benämningen socialsemiotik härrör (Language as social semiotic, 1978). I 
SFG utgör den sociala kontexten grunden för att studera språkets grammatik 

                                 
3 Eng. social semiotic översätts även till sociosemiotik på svenska. 
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(Halliday, 1978; Halliday & Matthiessen, 2004). Halliday menar att gram-
matiken inte ska ses som en samling koder och regler för korrekt menings-
byggnad utan som en resurs för att skapa mening och att så görs i ett socialt 
sammanhang. Grammatik representerar mönster av erfarenheter som hjälper 
oss att förstå vår tillvaro (ibid.). Via Robert Hodge och Gunther Kress 
(1988) utvidgades Hallidays teori till att innefatta andra uttrycksformer ut-
över det talade och skrivna språket. 

Socialsemiotisk multimodalitet liksom närliggande teorier om multimoda-
litet, Multimodal diskursanalys och Multimodal interaktionsanalys, har såle-
des framförallt vuxit fram inom det sociolingvistiska området (Jewitt, 2009). 
Det innebär att teorier om språk i hög grad har överförts till att undersöka 
andra semiotiska resurser än språkliga, vilket får vissa konsekvenser. Det 
handlar delvis om begreppsanvändning, vars betydelse kan få till följd hur 
något kan förstås beroende på om det är språk, bild eller andra uttrycksfor-
mer som undersöks (Scollon & Wong Scollon, 2009). Samma begrepp an-
vänds också i hög grad inom de olika multimodala perspektiven men inte 
alltid med samma innebörd. Föreliggande studie lutar sig i första hand mot 
den socialsemiotiska multimodala ansatsens begreppsanvändning (Kress, 
2010).  

2.1.1 Centrala begrepp 
Ett centralt begrepp inom socialsemiotisk multimodalitet är det engelska 
begreppet mode vilket i föreliggande studie översätts med uttrycksform. 
Översatt till svenska betyder mode sätt, form eller stil (att representera eller 
kommunicera med).4  

Mode eller uttrycksform ska här förstås som resurser som har utvecklats 
socialt och är kulturellt förankrade för att skapa mening i en kommunikativ 
händelse. Det kan vara musik, tal, skrift, layout, gester, bild eller andra sätt 
att representera och kommunicera med (Kress, 2009, 2010). Varje uttrycks-
form (mode) har sina möjligheter och begränsningar som att tal sker över tid 
och bild förutsätter en rumslig disposition.  

Valet att översätta mode till uttrycksform har inte varit enkelt men över-
sättningen svarar bäst mot hur begreppet används i studien. Uttryck tillsam-
mans med form ringar in sätt att representera och att detta är kommunikativt 
samt att det handlar om olika slag av meningspotentialer beroende på vilken 
uttrycksform som avses. Termen form kan möjligtvis uppfattas som något 
fast eller statiskt men ska förstås som en möjliggörare för att skapa mening.  

Mode är svåröversatt till svenska vilket den mängd av översättningar som 
används vittnar om. För att nämna några exempel så använder Fredrik Lind-
strand resurs för representation (2006), men också semiotisk resurs (2009). 
Staffan Selander talar om teckenvärld (2010), Ragnhild Sandberg Jurström 
                                 
4 Mode betyder bland annat också kyrkotonart vilket dock inte avses här 
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om teckensystem (2009), Anders Björkvall (2009) om semiotisk modalitet 
och Johnny Wingstedt om gestaltningsform (in press). De olika översätt-
ningarna fungerar väl i de sammanhang de används men undviks i förelig-
gande studie av olika skäl, som exempelvis att begreppen modalitet och se-
miotisk resurs används för andra betydelser.  

Modalitet (eng. modality) används i den socialsemiotiska multimodala 
traditionen för att ange vilket förhållningssätt en representation har till an-
språk på sanning eller trovärdighet (van Leeuwen, 2005). Detta är ett lingvis-
tiskt arv eftersom modalitet i grammatik innebär olika betydelsekategorier av 
hur sanningsanspråk kan ställas i den språkliga satsen.  

Semiotisk resurs (eng. semiotic resource) är ett viktigt begrepp i studien. 
Semiotiska resurser erbjuder, på samma sätt som uttrycksformer, olika möj-
ligheter till representation och kommunikation men här handlar det om mate-
rial, artefakter, fysiologiska eller akustiska resurser, det som realiserar en 
uttrycksform. Musik kan bli tonkonst genom exempelvis form, rytm, klang 
och dynamik. Musikaliska semiotiska resurser har meningspotentialer som 
bygger på hur de tidigare har använts. Det innebär också meningserbjudan-
den (eng. affordances) om möjliga framtida användningar.  

Semiotic resources have a meaning potential, based on their past uses, and a 
set of affordances based on their possible uses, and these will be actualized in 
concrete social contexts where their use is subject to some form of semiotic 
regime. (van Leeuwen, 2005, s. 285) 

 
Bruket av termen resurs kan förstås som ett ställningstagande mot den tradi-
tionella semiotikens bruk av kod som syftar på att människan styrs av kultu-
rella och sociala statiska koder (van Leeuwen, 2005). Inom socialsemiotiken 
används resurs i den betydelsen att det istället innebär meningserbjudanden 
som teckenskaparen i sina representationer tar i bruk, utifrån sin förmåga, 
sitt intresse, behov och handlingsutrymme i sociala sammanhang.  

Begreppet diskurs inbegriper och behandlar alla de semiotiska resurser, 
som människan använder för att skapa sociala konstruktioner (Kress & van 
Leeuwen, 2001). Tolkningen av diskurs lutar sig framförallt mot Michel 
Foucaults diskursbegrepp. 

[…] diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som 
markeras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga 
dispositioner. Diskursen är helheten av de avgränsade och avgränsande be-
tecknanden som passerar genom de sociala relationerna. (Foucault, 2008, s. 
181) 

 
Distinktionen av vad social innebär handlar om maktförhållanden (Kress, 
2010) och vilar också på Foucaults konstruktion av power/knowledge som 
ett enhetligt begrepp, att makten och kunskapen är sammanflätade (Börjes-
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son & Rehn, 2009). Det diskursiva anslaget som socialsemiotisk multimoda-
litet erbjuder, används dock i blygsam utsträckning i föreliggande studie.  

Representation används i studien i första hand som ett begrepp för hur 
människor genom framställning visar hur de uppfattar, förstår, behärskar 
eller vill synliggöra något. En representation kan även vara symbolisk eller 
mental. Elevernas inre representationer går det dock inte att säga något om i 
denna studie.  

Hur människan väljer att representera något beror på hennes intresse och 
engagemang för att materialisera mening på det sätt som verkar vara mest 
passande för tillfället (Kress, 2010). Elevernas representationer i föreliggan-
de studie innebär ett sätt att visa hur de har förstått ett ämnesområde och 
synliggör deras kunskaper, vilja och intresse av hur detta kan kommuniceras. 
De har transformerat sina tolkningar av tidigare representationer, och genom 
tillgängliga semiotiska resurser satt samman nya representationer (Selander 
& Kress, 2010). Kommunikation, som är nära sammanflätat med representa-
tion, syftar på människans intresse av att göra det som representeras kom-
municerbart för att kunna interagera med andra (Kress, 2010). 

 2.1.2 Tecknet och teckenskaparen  
I vår dagliga kommunikation med omvärlden tolkar och kommunicerar vi 
genom tecken. Vi skapar tecken som både informerar om innehåll och om 
vilka vi är. Genom olika uttrycksformer som exempelvis tal, gester och mi-
mik kan vi skapa såväl förstärkande som motsägande tecken. Till exempel 
skapas ironi och humor genom motsägelser (Kress, 2010). Enligt socialse-
miotisk teori kan tecknets innehåll och form inte åtskiljas, även om förhål-
landet mellan innehåll och form kan förefalla vara godtyckligt. Genom ex-
empelvis slumpmässiga val skapas så sammanhang och mening genom män-
niskans handlingar (van Leeuwen, 2005). Synsättet innebär en kritik mot 
traditionell semiotik och de strukturalistiska inriktningar som hämtade inspi-
ration i Ferdinand de Saussures arbeten (Kress, 1993).5  

En grundpelare inom socialsemiotisk multimodalitet är att nya tecken 
ständigt skapas, även i en upprepning tillförs alltid något nytt. Människan 

                                 
5 Ferdinand de Sassures studenter sammanställde efter hans död, dennes läror om språket, 
Kurs i allmän lingvistik från 1916. Ett arbete som fick stort genomslag och inspirerade struk-
turalismen under 1950-  och 1960-talet. Saussure studerade språket som ett synkront system 
av tecken, där tecknets betydelse bestäms av skillnaden som görs mellan tecknen. Han mena-
de att det inte finns ett direkt samband mellan det språkliga tecknets (le signe) två aspekter; 
det betecknande, le signfiant, och det betecknade, le signifié. Ordets ljud såg han som i grun-
den arbiträrt i förhållande till betydelsen (ibid.). Med detta synsätt är ord bara en formlös 
massa, men får betydelse genom hur ord sätts samman och struktureras (Liedman, 2006, s. 
455).  
Saussure hade idéer om att hans teorier skulle kunna användas inom fler områden än lingvis-
tiken vilket senare alltså görs av semiotiker och strukturalister. 
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gör aktiva val bland tillgängliga resurser, som har utvecklats socialt och kul-
turellt, utifrån hennes behov, intresse och handlingsutrymme. Tecken sätts in 
i nya sammanhang vilket innebär att nya tecken ständigt skapas (Kress & 
van Leeuwen, 2001) av såväl producent som uttolkare. Teckenskapandet 
handlar således om transformationer av tecken vilka ständigt utvecklas av 
människan i sociala sammanhang. Semiotiskt arbete innebär således föränd-
ring vilket medför nya erfarenheter, utveckling och meningsskapande vilket i 
sin tur är en förutsättning för lärande (Kress, 2010).  

2.1.3 Semiotiska representationers olika dimensioner av mening 
För att kunna analysera hur elevernas musik fungerar i redovisningarna i 
förhållande till andra uttrycksformer används i denna studie Hallidays (1978) 
metafunktioner som ett operationellt verktyg. Metafunktionerna bygger på 
Hallidays teorier (SFG) att språket har tre sociala metafunktioner eller tre 
dimensioner av mening: Ideationell, interpersonell och textuell mening (Hal-
liday & Matthiessen, 2004).6 Ideationell mening statuerar, representerar och 
strukturerar människans erfarenheter av världen och konstruerar logiska 
samband på en beskrivande och innehållslig nivå som exempelvis var är vi 
och när, vad händer, vem är där, vem gör vad med vem. Interpersonell me-
ning upprättar sociala relationer mellan deltagarna i en kommunikativ akt. 
Den textuella dimensionen strukturerar och organiserar tecken till en både 
internt och i sitt sammanhang koherent text.  

Inom multimodala inriktningar7 tillämpas metafunktionerna på en rad oli-
ka uttrycksformer för att studera semiotiska händelser eller produkter (Je-
witt, 2009; O’Halloran, 2009). Kress var en av de första att pröva metafunk-
tionerna utanför språket på visuella representationer (Kress & van Leeuwen, 
1996). Han menar att varje uttrycksform har sina speciella egenskaper men 
på ett allmänt plan finns det dock gemensamma förutsättningar, vilket inne-
bär att de tre funktionerna kan appliceras på alla former av kommunikation 
(2010).  

Following Halliday’s notion of social/communicational functions, I assume 
that each mode expresses meanings about states, relations, actions and events 
in the world; that it expresses meanings about the social relations of those 
who interact in communication; and that it has the capacity for forming semi-
otic entities which cohere internally and with the environment. (Kress, 2010, 
s. 104)  

 

                                 
6 Halliday pekar ut fyra metafunktioner – experiental, logical, interpersonal, textual. Han delar 
dock in dem i tre meningsdimensioner där de två första utgör ideationell funktion varför 
texten anger tre funktioner. 
7 Framförallt socialsemiotisk multimodal inriktning och multimodal diskursanalys. 
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Varje uttrycksforms speciella egenskaper medför att metafunktionerna kon-
figureras olika. Musik tar något annorlunda gestalt genom metafunktionerna 
än exempelvis bild, vilket exemplifieras av Theo van Leeuwen (1999).  

If you want to say ‘Hey you, come here’ by means of an image, you have to 
do it by representing someone who makes a ‘Hey you, come here’ gesture. 
You cannot do it directly. With sound it is the other way around. Sound does 
have its ideational resources but they have to be realized on the back of inter-
personal resources. In the semiotics of sound you cannot represent ‘dishar-
mony’ without actually having two ‘voices’ (human, instrumental or otherwi-
se) clash with each other. Nor can you represent ‘tenderness’ without actually 
addressing your listener in a tender way. (van Leeuwen, 1999, s. 191) 

 
I en visuell representation är ideationella resurser en förutsättning för inter-
personell mening, det måste finnas en synlig representation för att kommu-
nikation ska uppstå. Musik och ljud å andra sidan upprättar interpersonella 
relationer direkt som i sin tur kan sägas realisera ideationell mening. Samma 
musikaliska semiotiska resurs som till exempel rytm eller dynamik kan i ett 
musikaliskt verk även vara bärare av alla tre dimensionerna samtidigt. Enligt 
van Leeuwen (1999) blir det därför inte riktigt lika distinkta skillnader av 
mening när metafunktionerna appliceras på ett musikstycke jämfört med 
bild. I föreliggande studie används metafunktionerna för att förstå hur ele-
vernas musik fungerar i samspelet med andra uttrycksformer. Det blir då 
något tydligare att uppfatta hur till exempel dynamik innebär olika mening 
när det ställs gentemot textinnehåll, tal eller rörelser.  

Särskilt väsentligt för föreliggande studie är hur Wingstedt (2008, in 
press) använt metafunktionerna som verktyg för att undersöka och strukture-
ra filmmusikens narrativa funktioner. Musik i film och andra medier kan ha 
en informerande, beskrivande och observerad emotiv funktion – ideationell 
mening. Musiken kan ha en upplevd emotiv funktion, vägleda, användas 
retoriskt och etablera interpersonell mening såväl med sina representerade 
deltagare i filmen som interaktiva deltagare (publika). Textuell mening ska-
pas genom musikens temporala funktioner men också genom intermodala 
funktioner vilket syftar på musikens placering i förhållande till andra semio-
tiska resurser. Den textuella funktionen är också en potential som möjliggör 
ideationell och interpersonell mening. Metafunktionerna fungerar således 
som ett sätt att undersöka musikens olika berättarfunktioner i förhållande till 
andra semiotiska resurser i ett multimodalt sammanhang (Wingstedt, in 
press).   

Ett ytterligare intressant perspektiv av hur metafunktionerna kan användas 
sett ur en didaktisk synvinkel lyfts av Carey Jewitt (2006, 2009). Hon an-
vänder metafunktionerna som ett sätt att ställa frågor till ett didaktiskt mate-
rial: Hur är något representerat, hur arbetar olika uttrycksformer och semio-
tiska resurser och vad innebär det när något representeras som det gör med 
vilka uttrycksformer, vad inkluderas samt utesluts (den ideationella funktio-
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nen)? Hur och genom vad kan relationer till det som representeras skapas 
och vad innebär de olika valen (den interpersonella funktionen), samt hur 
kan något organiseras och struktureras för att skapa koherens (den textuella 
funktionen)? 

2.2 Spel, symbol och fest 
Enligt Kress (2010, s. 105) griper socialsemiotisk multimodalitet över två 
områden, en semiotisk och en multimodal. Den förstnämnda behandlar teck-
en, mening samt tecken- och meningsskapande och den sistnämnda behand-
lar material och uttrycksformer som är inblandade i menings- och tecken-
skapande. Ansatsen täcker på så sätt väl att undersöka i studien deltagande 
elevers representationer och hur mening skapas. För att även kunna diskutera 
resultat som berör estetiska och konstnärliga dimensioner av elevernas redo-
visningar utgör Hans-Georg Gadamers syn på konst en utgångspunkt (1986, 
1997).  

Gadamer menar att upplevelser och erfarenheter av konst är fundamentalt 
för människans existens i världen och hennes samspel med sin omgivning 
(1986). Det är inte det konstnärliga objektet som intresserar Gadamer utan 
erfarenheterna av verket. Ett verk är skapat för att möta en publik även om 
det bara är konstnären själv som utgör publiken. Verket har alltid en historia, 
ett nu och en framtid, varför erfarenheterna av det ständigt förändras, vilket 
kan skapa nya frågor och kunskap utvecklas (Gadamer, 1997). Gadamer 
menade att vårt erfarande av konst måste undersökas på antropologisk grund 
då han gör liknelser mellan konsterfarenheter och människans behov av riter, 
dans, lek samt symboler och han diskuterar konst genom begreppen spel, 
symbol och fest (1986).  

Tyskans Spiel betyder både spel och lek och det är fundamentalt för såväl 
människan som naturen. Gadamer liknar människans förhållande till spel 
och lek med rörelsen hos vågor, vågen har ingen ände, inget mål. I spelet och 
leken kan vi uppslukas, ryckas med och styras av spelets/lekens regler. Våra 
behov och upplevelser av riter, sport och lek speglar hur vi erfar konst. För 
att vi ska förstå leken eller spelet krävs att vi spelar med, vilket innebär både 
ansträngning och träning. I mötet med verket handlar det om den ständiga 
rörelsen vilket innebär att erfarenhet läggs till erfarenhet. Verket förblir ald-
rig statiskt utan förnyas ständigt. Symbol refererar till något vi varit med om 
tidigare. När vi möter konstverket har vi med oss vår förståelse och när vi 
fäller omdömen refererar det till något vi varit med om förut, vilket inte en-
bart behöver vara begreppslig förståelse utan även kroppsliga förnimmelser. 
Det kan innebära att verket symboliserar något vi vill fira och känner ge-
menskap kring. Den yttersta symbolen för gemenskap är enligt Gadamer en 
fest, festival eller högtid, där de som delar gemenskapen blir uppslukade av 
(som han uttrycker det) fylld tid (1997). Han gör således skillnad mellan 
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klocktid och fylld tid, där det sistnämnda tar vårt engagemang i anspråk. 
Gadamer diskuterar på så sätt också rytmens betydelse för hur vi erfar något. 
Han menar att vi delar inte bara in ljud i rytmiska serier utan rytm är 
verksamt även när vi upplever en tavla, ett natursceneri eller arkitektur. 

Genom att förflytta definitionen av konst från objektet till människans er-
farande av verket undviker Gadamer att definiera vad som är god konst eller 
inte. När konst undersöks på antropologisk grund inkluderas också hela 
mänsklighetens konstyttringar. I stort sett i alla kulturer spelar, leker, dansar, 
och sjunger människan samt erfar via symboler och firar. I följande littera-
turkapitel behandlas bland annat litteratur som knyter an till upplevelser och 
erfarenheter av konst samt estetik och konst i lärandet. 
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3. Litteraturöversikt 

Alla språk är förvånansvärt fattiga på ”nyanserade och väl differentierade 
emotionsord, vilket utan tvivel är en av orsakerna till att mycket av både 
musikalisk mening och musikupplevelse är så svårbeskrivbart” (Bengtsson, 
1973, s. 304). Problematiken med hur musik och musikupplevelser kan 
beskrivas med ord torde inte har förändrats nämnvärt sedan Ingmar 
Bengtsson skrev ovanstående på 1970-talet. Med språkets begränsningar i 
åtanke finns det i föreliggande studie anledning att beröra pedagogiska 
studier som behandlar andra uttrycksformer än tal och skrift och då särskilt 
musik samt estetiska dimensioner i lärande.  

Litteratur som direkt anknyter till föreliggande studie kan sägas vara såväl 
begränsad som rik. Begränsad i den bemärkelsen att det är ytterst få musik-
pedagogiska studier som behandlar hur musik kan fungera i andra skoläm-
nen. Omfångsrik kan den definieras ur det perspektivet att det finns åtskillig 
litteratur som rör multimodalitet och lärande samt estetik, konst och lärande. 
Det finns flera beröringspunkter mellan föreliggande studie och nämnda 
områden men för strukturens skull består kapitlet av två delar. I 3.1 behand-
las studier inom socialsemiotisk multimodalitet samt musikpedagogiska 
studier, I 3.2 berörs litteratur som rör estetik i lärandet.  

3.1 Multimodalitet och musikaliskt lärande  
Följande avsnitt inleds med en presentation av allmänpedagogisk forskning 
som till övervägande del har en socialsemiotisk multimodal ansats. Därefter 
behandlas svenska musikpedagogiska studier med samma inriktning. Vidare 
berörs musikpedagogisk forskning som tar upp musik i relation till andra 
skolämnen och därefter följer ett avsnitt som behandlar musikaliskt lärande. 
I det senare behandlas aspekter som berör förutsättningar för-, vad som möj-
liggör, och hur vi kan förstå musikaliskt lärande, samt hur musikupplevelser 
bör kunna generera kunskap.  

3.1.1 Multimodalitet och pedagogik 
Teorier om multimodalitet, med socialsemiotisk- eller närliggande inrikt-
ning, har i hög grad använts för att undersöka kommunikation i visuella me-
dier. Med några undantag, och då särskilt studier av van Leeuwen (1999, 
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2009), är ansatsen måttligt använd inom forskning av musik och ljud. I pe-
dagogisk forskning är dock den socialsemiotiska multimodala ansatsen väl 
representerad och spänner över ett stort område. Till exempel undersökning-
ar som belyser multimodalitet i läromedel, ny teknologi i klassrummet och 
klassrumsdesign (Jewitt, 2006; Kress, 2003; Kress & Sidiripoulou, 2008). 
Studierna tydliggör hur lärande erövras genom en mängd olika uttrycksfor-
mer, vilka erbjuder sina specifika potentialer för meningsskapande och re-
presentation. Kress (2010, s. 75) exemplifierar med hur barns gestaltningar 
efter ett skolbesök på ett museum genererar olika berättelser beroende på om 
händelsen gestaltas i skrift eller bild. I den skriftliga representationen är mu-
seibesöket kronologiskt berättad; ”När jag kom in gick jag […] sedan sprang 
jag upp för en trappa […] vi såg en massa mumier och sådant” (min över-
sättning). Bildexemplet av samma händelse visar en dörr samt höga pelare 
och två mumier som ligger vid sidan om varandra. Skrift och bild erbjuder 
barnen helt olika tecken att berätta med. Tal och skriftspråkets inneboende 
logik tycks här erbjuda barnen att skriva om de viktigaste händelserna och i 
vilken ordning de hände menar Kress. Genom bildmediets inneboende logik 
är det istället de viktigaste enheterna och den rumsliga dispositionen som är 
framträdande (ibid.). Människan använder de tecken som hon har tillgång till 
och som för tillfället är de mest träffande att kommunicera med. Under till 
exempel naturorienterande lektioner används en mängd olika uttryckssätt för 
att gestalta metaforer för gaser, syror, hjärta och blodomlopp som förevisas 
såväl genom tal, kroppsliga gester och/eller bilder (Kress, Jewitt, Ogborn & 
Tsatsarelis, 2001). 

Samtliga här refererade forskare grundar sina antaganden på att det för-
visso aldrig har räckt med att endast lära sig läsa och skriva för att förstå sin 
omvärld. Detta synliggörs dock än mer idag då förutsättningar för lärande 
radikalt har förändrats genom ny teknologi. Till exempel innebär skriva en 
text för hand ett linjärt sätt att arbeta jämfört med att använda ett skrivpro-
gram på dator, vilket snarare handlar om att foga samman olika byggstenar 
(Selander & Kress, 2010). Pedagogiska studier inom socialsemiotik och 
multimodalitet uppmärksammar nödvändigheten av motsvarigheten till läs- 
och skrivkunnighet (eng. literacy) i alla medier. Forskarna menar att kognitiv 
förståelse erövras på fler sätt än genom tal och skrift (Kress et al., 2001). 

Särskilt relevanta för föreliggande undersökning är studier med en social-
semiotisk multimodal ansats som behandlar estetiska uttrycksformer i sko-
lan. Fredrik Lindstrands (2006) samt Lisa Öhman-Gullbergs (2006, 2008) 
studier om elevers arbete med film kategoriseras även som studier av estetis-
ka lärprocesser. Lindstrand har följt gymnasieelevers filmarbete både inom 
en skolkontext och i ett mer frivilligt sammanhang, en ungdomsfestival i 
Stockholm. Öhman-Gullberg har dels undersökt ett ämnesintegrerat arbete i 
bild och samhällskunskap i årskurs sex (2006), dels unga kvinnors filmberät-
tande inom ramen för ett valbart ämne i årskurs nio (2008). Lindstrands och 
Öhman-Gullbergs studier visar hur filmmediet innebär möjligheter för ele-
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verna att arbeta med såväl ackompanjerande som kontrasterande uttrycks-
former. Aktuell samhällsdebatt blandas med populärkulturella fenomen i 
olika filmgenrer. Musik spelar dessutom ofta en väsentlig roll i elevernas 
filmer, bland annat som identitetsmarkör, guide och stämningsskapare men 
får också funktionen som sammanhållande faktor.  

Musik som guide, stämningsskapare och sammanhållande, är några av de 
faktorer som visar sig vara väsentliga när det handlar om narrativa funktio-
ner i musik vilket Wingstedt har belyst (2008). Genom den multimodala 
socialsemiotiska ansatsen har han analyserat hur musik berättar och kommu-
nicerar i multimedia och film. Med hjälp av metafunktionerna, som presente-
rades i teorikapitlet, påvisar Wingstedt filmmusikens olika berättarfunktio-
ner. Förutom analys av olika kända filmsekvenser har Wingstedt tillsam-
mans med Interaktiva institutet8 tagit fram en mjukvara, som gör det möjligt 
att bland annat förändra musikens karaktär, dynamik och instrumentation. 
Elever på mellanstadiet har arbetat med mjukvaran och satt musik till valda 
karaktäristiska bilder. Ett intressant resultat är att barnen med någon form av 
musikalisk skolning, utöver obligatorisk undervisning, visar större benägen-
het än övriga deltagare i undersökningen att utmana och bryta mot film- och 
spelmusikens konventioner. Barnen i studien med mindre uttalad musikalisk 
skolning visar genom sina laborationer att de har klara uppfattningar om hur 
de vill att musiken ska låta. Deras uppfattningar följer i hög grad gängse 
filmmusikaliska konventioner. Det verkar således som om barnen med mer 
musikalisk skolning inte nöjer sig med mindre än att sätta sin personliga 
prägel på materialet. 

Körledares multimodala kommunikation har undersökts av Ragnhild 
Sandberg Jurström (2009) och då särskilt kroppslig icke verbal kommunika-
tion använd för att förmedla musikaliska intentioner. Synliggörandet av kör-
ledarnas gestik och mimik samt hur dessa påverkar det musikaliska resultatet 
berättar om hur väsentlig kroppslig kommunikation är i musikaliska sam-
manhang. Anna-Lena Rostvall och Tore West (2008) belyser närliggande 
fenomen inom instrumentalundervisning och då framförallt hur motstridiga 
uttryck hos läraren får konsekvenser för det klingande resultatet.  

3.1.2 Musik i andra skolämnen  
Som nämndes i det inledande kapitlet behandlar undersökningar, som rör 
musik i andra skolämnen, i måttlig utsträckning själva musiken. Syftet är 
vanligtvis att visa hur musik och andra konstnärliga uttryck kan fungera som 
ett medel för att höja kvalitén och fördjupa lärandet i andra skolämnen. Det 
visar sig även att av de konstnärliga metoder som används i framförallt ame-
rikanska klassrum sällan är musik. Visuella uttryck som bildframställning är 

                                 
8 Interaktiva institutet är ett forskningsinstitut som grundades 1998 och vars syfte är att ut-
veckla innovativ kommunikationsteknik genom konst, design och teknik. 
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betydligt vanligare (Goldberg & Scott-Kassner, 2002). Det torde inte vara 
någon större skillnad i Sverige vilket kan vara en förklaring till de få studier 
som finns tillgängliga i ämnet.  

Flera sidor av ämnesintegrering behandlas dock av Els-Marie Törnquist 
(2006). I sin studie om ett musikalarbete i skolan utmanas och utvecklas 
såväl lärare som elever i det gemensamma arbetet. Upprättandet av goda 
relationer visar sig vara en förutsättning för lärande. När elever och lärare 
samlas kring ett ömsesidigt intresse drivs de medverkande av ett gemensamt 
mål vilket får många av dem att nå kunskaper över deras förväntan. Arbets-
sättet utmanar även den traditionella lärarrollen då lärarna utöver att fungera 
som lärare också intar roller som handledare, konstnärlig ledare och deltaga-
re. Törnqvist pekar dessutom på vikten av att eleverna i skolan får utveckla 
färdigheter i estetiska uttrycksformer för att kunna göra konstnärliga gestalt-
ningar vilket hon menar ofta förbises i skolan. Liknande resultat kommer 
Katharina Dahlbäck (2011) till i en studie om lågstadieelevers läs- och mu-
sikinlärning i samspel. Här synliggörs hur två skolämnen berikar varandra 
men också vikten av att utveckla elevernas hantverk och uttrycksförmåga i 
båda ämnena.  

3.1.3 Musikupplevelser som kunskap och att kunna musik 
Trots att det kan upplevas som en allmängiltig sanning att musik väcker kän-
slor, används inte musikens fulla potential i skolans musikundervisning 
menar Øivind Varkøy (2009). Frågor om musikens förmåga att beröra, skaka 
om och fungera som en utgångspunkt för musikaliskt lärande förbises ofta 
inom utbildning (ibid.). Varkøy diskuterar musik som ett existentiellt behov 
och som en del av människans rätt att tänka fritt och bilda sig, utan att behö-
va ha samhällsnyttan som mål. Musikundervisning i allmänhet fokuserar i 
första hand på musikens sköna och harmoniserande effekter eller på musi-
kens instrumentella dito, varför fundamentala dimensioner av musik går 
förlorade (Varkøy, 2003, 2007, 2009). Fredrik Pio (2009) diskuterar liknan-
de frågor. Han frågar sig bland annat vad sinnlig-estetisk erfarenhet kan göra 
och frågan ställs i relation till hur Pio uppfattar musikundervisningen i obli-
gatoriska danska skolan. Likt Varkøy ifrågasätter Pio skolans strävan efter 
att utbilda för ett arbetsmarknadsbehov istället för, som han uttrycker sig, i 
”livsduelighed”. Han betonar att det danska skolsystemet har delat upp skol-
ämnen i de rationella och de emotionella, där de senare inkluderat musik, har 
förpassats till att bli rena rekreationsämnen. Han kritiserar även den musiska 
traditionen, som har en stark ställning i Danmark, då Pio understryker att den 
musiska pedagogiken har bidragit till musikämnets antiintellektuella håll-
ning. Pio framhåller vidare att musikundervisningen kan och bör bidra till att 
eleven ska lära sig bli en kännande och tänkande människa, vilket han ut-
trycker med hjälp av Immanuel Kant ”Eleven skal helt basalt lære, vhad det 
vil sige at sætte sina fødder i verden” (2009, s. 142, Pios kursivering). Emo-
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tionell kunskap föreslås av Torill Vist (2009) som ett kunskapsområde i mu-
sikämnet. Hon menar att musikämnet i skolan inte i tillräckligt hög grad 
uppmärksammar den emotionella dimensionen av musik och vad dylikt kan 
innebära. Bristen på insikt om hur musik kan verka, menar Vist, kan få kon-
sekvenser i fråga om legitimeringen av musik som skolämne då vi inte nog 
uppmärksammar hur väsentlig musik är i många människors liv. Hon beto-
nar vidare att musik kan fungera som ett medierande redskap för emotionell 
kunskap som exempelvis medvetenhet, empati, reflektion och expressivitet. 
Liksom både Varkøy och Pio framhåller, handlar det således om att vi ge-
nom musik kan lära oss olika dimensioner av att vara människa.  

Varkøy, Pio och Vists diskussioner pekar på bristen av medvetenhet om 
vad musik kan åstadkomma, något som är väsentligt även utanför musikun-
dervisning. Omedvetenhet eller kanske ovilja hos lärare och skolhuvudmän 
kan även handla om det Varkøy indikerar, att affekt av musik kan innebära 
utmaningar som inte harmonierar med skolans instrumentella uppdrag. Om 
så är fallet skulle det kunna ses som en förklaring till varför berättelser om 
musikupplevelser i skolan i stort sett lyser med sin frånvaro i Alf Gabriels-
sons (2008) omfattande undersökning om starka musikupplevelser.  

För eleverna i föreliggande studie är musikens emotiva förmåga självklar 
och troligen ett av deras huvudsakliga skäl till att redovisa i andra ämnen 
med musik. Musiker musicerar för att förmedla en stämning eller känslor. 
Oavsett om det är för publik eller en imaginär dito är intentionen att nå sina 
lyssnare (Hultberg, 2006, 2009). Det kan även handla om att själv låta sig 
påverkas, eller som Tia DeNora betonar att musik hjälper aktörer att skifta 
sinnesstämning och energi (2000).  

En viktig aspekt för att det ska vara möjligt att utveckla förmågan att upp-
leva och uttrycka sig med musik i skolan är att undervisningen är inklude-
rande och uppmärksammar såväl individens som gruppens behov. Cecilia 
Ferm Thorgersen (Ferm, 2004; Ferm Thorgersen 2009, 2010a, 2010b) menar 
att möjligheterna för eleverna att utveckla sina musikaliska kunskaper i hög 
grad handlar om att läraren visar nyfikenhet och respekt för elevernas tidiga-
re musikaliska erfarenheter. Varje elev behöver uppleva känslan av att ”kun-
na musik” (Ferm, 2004, s. 162), för att vidare kunna utvecklas och anta nya 
utmaningar.  

För att förstå och synliggöra hur musikalisk kunskap utvecklas hos indi-
viden behövs redskap. I en undersökning om yngre barns fiolundervisning i 
grupp av Maria Calissendorff (2005), synliggörs hur barnen har skilda stra-
tegier för att kunna tillgodogöra sig lärarens instruktioner. Resultaten lyfter 
upp behovet av lärares förmåga att anpassa undervisningen efter barnens 
olika inlärningsstilar. Liknande resultat, att vi har olika inlärningsstilar och 
utvecklar strategier för att lära oss, kommer Calissendorff fram till i en sena-
re studie gällande musiklärarstudenters sätt att studera (2010). I det sam-
manhanget handlar det även om att studenterna kan medvetandegöras om 
sina egna behov. Oavsett den musicerandes nivå är det flera faktorer som 
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ringar in hur musikalisk kunskapsutveckling går till vilket studerats av Ceci-
lia Hultberg (2000, 2006, 2009). För att förstå lärandeprocessen behöver 
såväl musikerns individuella förutsättningar som dennes förtrogenhet med 
den kulturella kontexten synliggöras. Intressant i sammanhanget är bland 
annat hur musiker som är väl insatta och behärskar musikaliska konventioner 
gärna bryter mot dem (jfr. även med tidigare nämnda resultat i Wingstedt, 
2008).  

Avsnittet som endast berört musikpedagogiska studier behandlar dock 
frågor som även är relevanta för musicerande och musikaliska erfarenheter i 
andra sammanhang än formell musikundervisning. Musik är förvisso mång-
facetterad, men det som belysts ovan är också viktiga frågor för andra un-
dervisningssammanhang och inom andra kunskapsområden. 

3.2 Konst och estetik i lärande 
Idag används begreppet estetik på en mängd olika sätt: för att tala om upple-
velser, förnimmelser och känslor, i sin adjektivform som värderande i fråga 
om det sköna och vackra, samt i sin substantivform som benämning på 
konstfilosofi. Betydelserna, härrörs i nämnd ordning, utan att göra någon 
person full rättvisa, till Alexander Gottlieb Baumgarten, Immanuel Kant och 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Bale, 2010; Liedman; 2006; Sundin, 2003). 
Dessutom används begreppet för att beteckna en ämnesgrupp i skolan. Inom 
den socialsemiotiska och multimodala inriktningen används estetikbegreppet 
i måttlig utsträckning och då i första hand när stil och smak behandlas dis-
kursivt (Kress, 2010). Det uppfyller inte riktigt alla behov i föreliggande 
studie varför ett något utförligare avsnitt rörande konst och estetik behandlas 
i denna del. 

Filosofen Gadamer (1986) uttrycker att det vackra får oss att stanna upp, 
vi blir berörda vilket ger oss erfarenheter och kunskaper om oss själva. För 
Gadamer liksom utbildningsfilosofen John Dewey (1934) innebar konst 
livserfarenheter som inte kan skiljas från kunskap. Konsten har dock svårt att 
finna sitt berättigande i samhället (Gadamer, 1986), en problematik som 
avspeglas i skolan. 
 Ifrågasättandet om konst över huvudtaget är nödvändigt eller kunskapsgene-
rerande torde påverka barns och ungdomars syn på estetiska verksamheter i 
skolan. Att skolelever uppskattar skolämnen inom det estetiska området i 
hög grad, visar den nationella utvärderingen av skolan som genomfördes 
2003. Det framkommer emellertid i utvärderingens rapport, att eleverna an-
ser att ämnen inom det estetiska eller praktiska området är mindre viktiga 
inför deras framtid än många andra skolämnen (Skolverket, 2005b). Detta 
stämmer också med Ulla Linds (2010; jfr. Stålhammar, 2004) undersökning 
som visar att högstadieeleverna i hennes studie anser att estetiska ämnen är 
mindre viktiga än andra skolämnen. Trots det önskar sig ungdomarna i stu-
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dien en ökad omfattning av arbete med estetiska uttrycksformer i skolan. 
Eleverna skulle över huvud taget vilja ha en jämnare fördelning ”mellan 
olika ämnen, aktiviteter, intressen och behov” (Lind, 2008, s. 308).  

Jerome Bruner (2002) pekar på att konstnärliga uttrycksformer i den ame-
rikanska skolan anses vara moraliskt uppbyggliga för det uppväxande släktet 
men att de mest tjänar som dekoration. På liknande sätt uttrycker sig Jan 
Thavenius (2004a) om den svenska skolan och benämner den estetiska verk-
samheten som modest estetik, en verksamhet som inte utmanar utan befäster 
konstnärlig verksamhet som just dekoration. Monica Lindgrens undersök-
ning (2006) visar att lärare och skolledare talar om estetisk verksamhet i 
skolan främst som något som ska lätta upp den annars så tunga skoldagen, 
estetik bildar motsats till teori. En sanningsregim har skapats i skolan för vad 
det estetiska i skolan innebär, menar Lindgren. Estetiskt arbete är i den re-
gimen beskrivet som synonymt med ”lustfyllt” praktiskt arbete som i första 
hand ska utveckla eleverna socialt och psykologiskt (ibid.). Liknande men 
också något annorlunda resultat framkommer av Ketil Thorgersens studie 
(2007). Lärarna som deltar i undersökningen menar att estetik är essentiellt 
för människans utveckling och tillför viktiga dimensioner i lärande. Här 
framkommer snarare en problematik i att de deltagande lärarna i studien ser 
svårigheter med att använda estetiska arbetssätt, trots tron på att estetik är 
viktigt i lärande. En ytterligare aspekt som framkommer hos lärarna är att det 
är problematiskt att definiera vad estetik är. Thorgersen aktualiserar även 
definitionsfrågan då han i en delstudie av nämnda undersökning visar hur 
varierat estetikbegreppet används i grundskolans kursplaner utan att det där 
definieras (ibid.). 

3.2.1 Estetiska lärprocesser  
Begreppet estetiska lärprocesser har blivit alltmer vedertaget sedan millenni-
ets början för att benämna lärande med någon form av estetisk dimension. 
Estetiska lärprocesser är dock inte ett helt oproblematiskt begrepp. Å ena 
sidan uppmärksammar begreppet estetikens betydelse för lärande, å andra 
sidan som det indikerar att det finns lärprocesser som inte har estetiska di-
mensioner. 

I regeringens proposition för den nya lärarutbildningen, Bäst i klassen, 
(2009/10:89) benämns praktiska- och estetiska lärprocesser som ett exempel 
tillsammans med matematik-, läs- och skrivinlärning på områden som den 
blivande förskoleläraren ska utveckla grundläggande kunskaper om. Samtli-
ga områden ingår i lärarutbildningens vetenskapliga kärna. Budskapet i pro-
positionen tycks vara att estetiska lärprocesser således är skilda från till ex-
empelvis läsinlärning. I ett betänkande från aktionsgruppen för barnkultur 
till utbildnings- och kulturdepartementet 2006 (SOU. 2006:45) pekas estetis-
ka lärprocesser ut som lärande som ska genomsyra alla skolämnen. Det blir 
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då möjligt att ställa frågan: Kan estetiska lärprocesser vara en del av läsin-
lärning?  

En kritisk granskning av begreppet estetiska lärprocesser gör Bengt Mo-
lander (2009) i en diskussion om ett avsnitt ur läroplanen för grundskolan 
(Lpo94, s. 6).9 I inledningen till nämnda läroplanstext står det att ”I skolarbe-
tet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas”. Molander menar att författarna säkerligen 
menar väl, och att lärande ska ses i ett helhetsperspektiv. Texten bidrar dock 
snarare att ställa det intellektuella, ett begrepp som Molander menar av tradi-
tion är förknippat med kunskap, i ett motsatsförhållande till de övriga for-
merna, som ger helt andra associationer. Det dikotomiska förhållandet be-
kräftas av hur läroplanstexten därefter fortsätter då områden som förknippas 
med de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna kan uppfattas vara något 
annat än kunskaper (jfr. Thavenius, 2004a, 2004b). Molander ifrågasätter hur 
det är möjligt att separera de fyra uppräknade aspekterna från varandra i en 
lärprocess och undrar om de inte alltid är involverade. Med Molanders ar-
gumentation kan det ifrågasättas om det finns lärprocesser som inte är este-
tiska. 

Estetiska lärprocesser kan definieras som lärande där kunskap är en före-
ning av ovan nämnda aspekter som kan kommuniceras och förstås genom 
konstnärliga gestaltningsformer, vilket föreslås av Lena Aulin-Gråhamn 
(2003). 

Kunskapsutveckling eller förståelsearbete som förmår knyta samman olika 
aspekter som känslor, upplevelser och analys, gör kopplingar mellan det per-
sonliga och det sociala eller kollektiva, tar hjälp av estetiska eller konstnärli-

                                 
9 Läroplanstexten som Molander diskuterar: ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 
kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 
förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 
olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en 
helhet.  
 Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfaren-
heter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsätt-
ningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett öm-
sesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan beri-
ka elevernas utveckling och lärande. Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa 
med sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 
estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor skall uppmärksammas.  
 Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveck-
ling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna 
sig.” (Skolverket, 2000, Lpo94, s. 6. Samma text står kvar i kommande läroplan, Lgr11. Skol-
verket, 2011) 
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ga gestaltningar och uttrycksformer för att kunna formulera saker någorlunda 
öppet och fritt. (Aulin-Gråhamn, 2003, s. 9) 

 
Definitionen indikerar att estetiska lärprocesser bidrar till demokratisk ut-
veckling samtidigt som den talar om att det här är något som skolan ska 
uppmärksamma. Vidare pekar Aulin-Gråhamn på att konsten är kunskap att 
ta avstamp i samt erbjuder olika former att uttrycka sig med. Med Aulin-
Gråhamns definition skulle dock till exempel en ramsa eller sång som aktivi-
tet för att lära sig multiplikationstabellen inte vara en estetisk lärprocess.  

Staffan Selander (2009) ringar också in olika aspekter av estetiska lärpro-
cesser. Han knyter dels an begreppet relaterat till de konstnärliga institutio-
nernas verksamheter och till konstnärens arbets- och utvecklingsprocess, 
dels till betraktarens tolkning av konstverket. Hans tredje definition närmar 
sig Aulin-Gråhamns men han poängterar även att människan alltid tolkar 
genom bearbetningar och gestaltningar för att förstå: 

[…] varje akt av tolkning och varje form av lärande innehåller en bearbetning 
och transformation av information till en egen gestaltning, där frågor om 
form och uttryck aktualiseras. De estetiska lärprocesserna ligger, som jag ser 
det, hos det enskilda subjektet samtidigt på flera plan och man kan i en viss 
situation aktualisera den ena eller den andra aspekten. Estetiken är på detta 
vis invävd i vårt erfarande av världen och i våra olika verksamheter. De este-
tiska lärprocesserna är också socialt inbäddade i kommunikativa praktiker. 
(Selander, 2009, s. 224) 

 
Nära Selanders definition förhåller sig Anders Marner och Hans Örtengrens 
semiotiska perspektiv (2003). Inom semiotik är främmandegörande (avau-
tomatisering) centralt vilket innebär att människor får möjlighet att se något 
med nya ögon, något som konsten kan utmana till. Estetik kan således inne-
bära mer än sinnesförnimmelser nämligen att förflytta det bekanta till det 
obekanta. De menar att det estetiska kan ses som en motsats till det instru-
mentella. Istället för att reproducera handlar det om att skapa nytt, att förflyt-
ta något känt till nya sammanhang. Marner och Örtengren diskuterar här 
estetiska lärprocesser ur ett ”medieneutralt perspektiv”, med andra ord lär-
processer som inte är bundna till ett specifikt medium. De exemplifierar 
skillnaden mellan instrumentella- och estetiska lärprocesser genom en tabell 
av motsatspar (2003, s. 82), bland andra:  

 
• eleven som en behållare av kunskap – eleven som medskapare i en 

kunskapsprocess, 
• läraren som förmedlare av redan färdig kunskap – läraren som is-

censättare av kunskapssituationer,  
• fakta – upptäckt, förväntad kunskap – förvånande kunskap,  
• svar utan frågor – kunskap ur dialog 
• reproduktion – kreativitet  
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Estetiska lärprocesser eller lärandets estetiska dimensioner innebär således 
ett vittomspännande område med den gemensamma nämnaren; syn på kun-
skap (Alerby & Elídóttir, 2006; Dewey, 1934; Molander, 2009; Selander, 
2009). En syn på kunskap som sträcker sig längre än det som i en allmänpo-
litisk debatt normalt kan sägas brukar betraktas som kunskap.   

3.2.2 Ett moderniserat perspektiv på estetik i skolan 
I en undersökning av Tomas Saar (2005) om estetiska uttryck i lärande bely-
ses att konstnärliga metoder gör eleverna delaktiga och variationsrika i sitt 
sätt att förhålla sig till kunskap. Han understryker dock att skolan styr in 
eleverna mot uppsatta mål utan att ta vara på elevernas nyfikenhet och upp-
täckarvilja. Detta benämner Saar som skolans träningslogik vilket riskerar att 
försvaga den estetiska verksamheten. Skolans arbetssätt/träningslogik hand-
lar i högre grad om att reproducera än att utveckla elevernas fantasi och vari-
ationsrikedom (jfr. Aulin-Gråhman, Persson & Thavenius, 2004). Saars ex-
empel i studien visar bland annat att arbetsområden ofta startar med musika-
liska aktiviteter som inspiration för att sedan övergå i skriftliga eller verbala 
beskrivningar, vilket Saar menar kväser barnens nyfikenhet. ”Skriftliga ge-
staltningsformer blir den sanningsregim som reglerar skolans praktik och 
elevernas lärande” (Saar, 2005, s. 60). Dylik verksamhet benämner Saar som 
tecken på svag estetik. Stark estetik innebär däremot att våga låta eleverna 
utmana innehållet och hjälpa dem att hitta nya vägar, vilket ibland kan vara 
etiskt problematiskt för lärarna (ibid.).  

På liknande sätt diskuterar Lind (2010) som menar att skolans målstyr-
ning kan riskera att motverka estetiska lärprocesser. Arbetet i skolan kan 
relateras till målen utan det rationella tänkandet och istället förhålla sig mål-
relationell. Målen överges inte utan det handlar om att låta arbetet ta flera 
olika vägar utan krav på att ständigt komma vidare och vara rationell.  
 För att återknyta till Saars benämning stark estetik ligger det nära det Tha-
venius (2004b) betecknar som radikal estetik. Han syftar på det frirum som 
konsten har i samhället. Konsten har rätt att uttrycka sig fritt och opolitiskt. 
På samma sätt bör estetik som kunskapsform i skolan kunna fungera, som en 
del av den demokratiska utvecklingen. Konst och estetik kan göra undervis-
ning mindre reducerande och förenklad, till skillnad mot rationellt tänkande 
vilket innefattar att undervisningen blir förutsägbar menar Thavenius. Kons-
ten kan i bästa fall innebära att vi kan se saker i sitt sammanhang och inte 
som lösryckt information. ”Den radikala estetiken förvaltar de många san-
ningarna, öppenheten inför världens gång, den osäkerhet och kluvenhet som 
är grundläggande mänsklig” (Thavenius, 2004b, s. 122). 
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4. Studiens design och genomförande  

Kapitlet beskriver hur föreliggande studie har genomförts. I 4.1 behandlas 
metoden för materialinsamling, vilka avgränsningar som är gjorda, vilket 
material empirin består av samt hur genomförandet har gått till. Andra delen 
av kapitlet, 4.2, behandlar hur det insamlade materialet har transkriberats och 
analyserats. Kapitlet avslutas med etiska överväganden i 4.3. Inledningsvis 
diskuteras dock forskarrollen, då studiens undersökningsmaterial är hämtat 
från en av mina arbetsplatser. 

Oavsett vilka metoder en forskare använder och hur omfattande förförstå-
elsen om studieobjektet är, utgör forskaren alltid en del av sin studie. I varje 
forskningsprocess är forskaren den som utformar, genomför, tolkar och rap-
porterar (Gummesson, 2004; Kvale, 1997; Olsson, 2002). I mitt fall utgör 
förförståelsen såväl en förutsättning som upphov till intresset för att beforska 
studiens ämnesområde. Tillgängligheten och möjligheten att få reda på vad 
som försiggår i olika skolämnen har också varit avgörande för valet att 
genomföra studien på en av mina arbetsplatser. Alltifrån tillgång till infor-
mation om, när och var något ska ske, till tillgång till nycklar och lokaler, 
har varit viktiga faktorer som underlättat och möjliggjort genomförandet. Då 
ambitionen varit att försöka fånga tillfällen som genomförs som en del av 
skolans vardagliga verksamhet, har min fysiska närhet utgjort en förutsätt-
ning.  

När forskaren har omfattande erfarenhet av det som undersöks finns det 
behov av att medvetandegöra relationerna till studieobjektet och problemati-
sera konsekvenserna därav (Berlin, 2004; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 
Wängnerud, 2007). Eftersom problematiken med forskarens närhet till stu-
dieobjektet varit aktuell under hela föreliggande studie, har höga krav på 
tydlig transparents ställts på redovisningen.  

 Under tiden som studiens empiriska material samlats in befann jag mig 
på arbetsplatsen både i egenskap av musiklärare på skolan och som forskar-
student. Det innebär att jag varit en del av den praktik jag studerat. Uppsat-
sens undersökning fokuserar dock inte på min egen undervisning eller någon 
musikundervisning på den aktuella skolan. Detta har varit betydelsefullt för 
mitt eget förhållningssätt, att separera rollerna som lärare och forskare. Mina 
tidigare erfarenheter av studiens deltagare har så långt som möjligt satts 
inom parentes och underökningsmaterialet, ur vilket studiens resultat genere-
rats, har en tydlig avgränsning. Under tiden som studien pågått har det dock 
blivit allt enklare att distansera sig från materialet genom de transformatio-
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ner som forskningsprocessen inneburit och beroende på att jag varit tjänstle-
dig från den aktuella skolan under det sista året för studiens genomförande 
(jfr. Eriksson, 2002).  

4.1 Metod  
Ur ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv innebär forskarens metodolo-
giska utgångspunkt att utgå ifrån att aktörer i social interaktion skapar nya 
tecken av socialt och kulturellt utvecklade befintliga semiotiska resurser. 
Tecken sätts samman efter teckenskaparens intresse, möjlighet och behov till 
nya representationer, varvid nya teckensamlingar skapas (Kress, 2010). 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur deltagande elever utifrån 
intresse och av, för dem, tillgängliga semiotiska resurser har skapat redovis-
ningar. Studiens undersökta skolredovisningar har genomförts inom ordina-
rie lektioner på högstadiet och har inte på något sätt arrangerats för denna 
studie. Det rör sig således om naturalistiska fall där jag har varit en direkt 
observatör på plats, för att observera men inte delta i aktiviteterna (Gummes-
son, 2004). Redovisningarna har följts upp med intervjuer med samtliga 
inblandade elever och deras lärare. 

Genomförandet kan rubriceras som en semiotikers arbete. I inledningen 
till Introducing Social Semiotics (2005) väljer van Leeuwen att förklara vilka 
aktiviteter han menar att en semiotiker är involverad i, istället för att inleda 
med vad semiotik är. Tre områden pekas ut: 

1 collect, document and systematically catalouge semiotic resources – inclu-
ding their history 

2 investigate how these resources are used in specific historical, cultural and 
institutional contexts, and how people talk about them in these contexts – 
plan them, teach them, justify them, critique them, etc. 

3 contribute to the discovery and development of new semiotic resources and 
new use of existing semiotic resources. (van Leeuwen, 2005, s. 3) 

 
Min metod kan beskrivas som överensstämmande med vad som ingår i van 
Leeuwens två första punkter: 
  
• Insamling och dokumentation av redovisningar. 
• Insamling och dokumentation av samtal som handlar om hur deltagarna 

pratar om redovisningarna.  
• Analys av materialet med utgångspunkt i skolkontexten.  
• Utredning av vilka semiotiska resurser ungdomarna tar i bruk.  
• Utredning och analys av hur ungdomarna skapar mening i sina representa-

tioner med de valda resurserna. 
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Arbetsprocessen har dock inte skett linjärt varför punkterna inte kan prickas 
av i tur och ordning.  

Resultatet av föreliggande studie kan formuleras som van Leeuwens tred-
je punkt. Ur det semiotiska perspektivet är studiens bidrag att beskriva hur 
eleverna har skapat nya representationer av existerande resurser. Föreliggan-
de studies empiriska material härrörs till ett begränsat antal elevers arbeten. 
Deltagande elever samt lärare tillhör samma skolkontext. Studiens resultat är 
således inte något som kan betraktas som allmängiltigt i skolan. Elevernas 
representationer och hur de och deras lärare uppfattar arbetet kan dock säga 
något på ett allmänt plan om hur elevers intresseområden kan komma till 
uttryck i ett vardagligt arbete. Framförallt kan studien bidra med att berätta 
något om hur musik kan fungera som en resurs i skolelevers meningsska-
pande. För att undersöka hur musiken förhåller sig till samverkande uttrycks-
former har dessutom de verktyg som erbjuds genom den socialsemiotiska 
multimodala teorin varit till god hjälp.  

4.1.1 Bakgrund och urval  
Under ett antal år såväl före som under forskarutbildningen har jag doku-
menterat och samlat in elevarbeten där musik på ett eller annat sätt före-
kommer. Det handlar om redovisningar av olika slag i musikämnet, ämnes-
integrerade arbeten, tema- och projektarbeten samt som i föreliggande stu-
die, fall där musik används i andra skolämnen utan att någon musiklärare är 
inblandad. Det innebär att två av studiens redovisningar, i fysik och religion, 
samt några av intervjuerna dokumenterades innan föreliggande studies teore-
tiska och metodologiska ansats var bestämd. Då syftet dock var att använda 
dokumentationerna i utvecklingsarbete eller i en vetenskaplig uppsats an-
vändes videokamera framförallt för att fånga den klingande musiken samt 
utförandet vid dessa tillfällen. För minnets skull användes även videokamera 
vid intervjuerna, men också för att registrera såväl tonfall som ansiktsuttryck 
och andra kroppsliga uttryck. Jag hade således redan bestämt att ha en mul-
timodal inriktning på undersökningen men inte hittat de teoretiska utgångs-
punkterna för detta. 

Under forskarutbildningens första år fortsatte dokumentation av elevarbe-
ten och genomförandet av ytterligare intervjuer. Av ett förhållandevis stort 
material har en snäv avgränsning gjorts till skolredovisningar i vilka någon 
eller flera av eleverna musicerar under hela redovisningen samt där ingen 
musiklärare varit inblandad. En ytterligare avgränsning har varit att välja 
redovisningar där eleverna har haft ett förhållandevis stort inflytande över 
redovisningsformen. Detta har medfört att studiens redovisningar utgörs av 
fyra videodokumenterade redovisningar samt en berättad. De valda redovis-
ningarna uppvisar såväl skillnader som likheter vad gäller resultat och ele-
vernas agerande. En avgörande skillnad angående förutsättningar för redo-
visningsformen är dock att två redovisningar utgörs av travestier på kända 
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sånger. Det innebär således att musiken i redovisningarna redan är given 
medan eleverna själva har satt ihop musiken i de övriga. Det har visat sig 
vara intressant att belysa den givna musikens roll i travestierna jämfört med 
dess funktioner i övriga redovisningar. 

Undersökningsmaterialet består dessutom av nio intervjuer. Sju av dem 
har i olika hög grad varit organiserade som stimulated-recall situationer 
(Haglund, 2003). De två intervjuer som genomfördes utan stimulated-recall 
är dels en intervju med två elever vilkas redovisning inte finns dokumente-
rad, dels en intervju där fyra elever intervjuades direkt efter deras redovis-
ning. Inför det samtalet hade jag ännu inte bestämt formen för intervjuerna. 
En ytterligare intervju genomfördes av det skälet med den sistnämnda grup-
pen. Alla intervjuer utom en har videodokumenterats. Vid en andra intervju 
med en av lärarna fördes istället anteckningar eftersom ingen kamera fanns 
till hands.  

Avgränsningen har inneburit att studiens redovisningar och intervjuer är 
insamlade under en lång tidsperiod, under två år. Med undantag för ett fall är 
intervjuerna genomförda en förhållandevis lång tid efter respektive redovis-
ning. Det har berott på en inledande osäkerhet vad gäller hur studiens design 
skulle läggas upp samt att urvalet av redovisningar inte riktigt var bestämt 
när dokumentationen gjordes. Detta kommenteras ytterligare i 4.1.4 där ock-
så genomförandet belyses vidare.  

Studiens till synes begränsade material har i ett multimodalt perspektiv 
genererat en stor mängd data då en hög grad av detaljer registrerats och ana-
lyserats. Detta berörs vidare i 4.2.1.  

4.1.2 Översikt av studiens empiriska data 
För att underlätta orienteringen i följande texter visas här en sammanställ-
ning av det videodokumenterade empiriska materialet. I materialet ingår 
även de samtal som fördes i klassrummet inför och efter varje redovisning. I 
tabellen nedan ska de förstås ingå som bihang till varje redovisning. 

Tabell 1. Sammanställning av data 

Redovisningar/ intervjuer Deltagare Tid för dokumentation 

1:a Moseboken kap.6. Reli-
gion åk.9 Franz, Olle och Svante Januari 2008 
Stimulated-recall intervju.  Franz, Olle och Svante Maj 2008 
Finns det liv i rymden. Fysik 
åk. 7. Axel, Fabian, Jonas och Leo April 2008 
Intervju resp. stimulated-
recall intervju. Axel, Fabian, Jonas och Leo April 2008 /maj 2008 
Intervju angående historiare-
dovisning åk.7. Josefin och Måns Maj 2008 
Stimulated recall-intervju. 
Lärare i fysik (Lärare 1) Lärare i fysik  Juni 2008 
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Stimulated-recall intervju 
Lärare i historia och religion. 

(Lärare 2) Lärare i historia 
och religion (svenska) Juni 2008 

Stockholm ger mig smärta. 
Svenska åk 8. Jonas och Leo Maj 2009 
Stimulated-recall intervju Jonas och Leo Januari 2010 
Fångad av en elstol. Svenska 
åk.8 Fabian, Filip och Laban Maj 2009 
Stimulated-recall intervju Fabian, Filip och Laban Mars 2010 
Stimulated-recall intervju 
med återkopplingar till reli-
gion- och historiaredovisning 

(Lärare 2) lärare i svenska 
(samt historia och religion)  

April 2010 

Som framgår av listan är två lärare inblandade i studien liksom elva elever, 
varav tre deltar i två redovisningar. Endast en flicka deltar i studien vilket 
kommenteras i 4.1.3.  

4.1.3 Informanter och skolan 
Skolan, från vilken studiens empiriska material härrör, är en innerstadsskola 
i en storstad som hör till en av Nordens största grundskolor med elever från 
förskoleklass till år nio. Förutom klasser som följer normal timplan finns här 
ett antal klasser med olika profilinriktningar som bild & form, idrott, mu-
sik/teater samt förberedelseklasser för nyanlända, särskola, klasser för barn i 
behov av särskilt stöd och fritidshem. Under min tid som musiklärare vid 
skolan har jag undervisat i samtliga profilklasser liksom i klasser med nor-
mal timplan. Skolan rymmer en kulturell och social mångfald vilket har 
medfört en förhållandevis tillåtande stämning bland eleverna men också 
konflikter och konkurrensförhållanden. I första hand skiljer sig elevers moti-
vation och känsla av samhörighet, där eleverna i de estetiska inriktningarna 
och idrottsprofil överlag visar större delaktighet och motivation än skolans 
övriga elever.  

Vid tiden för observationerna, som ligger till grund för studien, undervi-
sade jag i det arbetslag som studiens elva ungdomar tillhörde. Förutom de 
avgränsningar som tidigare redogjorts för (4.1.1) valdes redovisningar främst 
med ungdomar som hade andra musiklärare på skolan i musikundervisning-
en. Tre av ungdomarna hade dock mig som lärare under tiden för sin redo-
visning och intervju (dock inte samma redovisning utan två olika). Därtill 
hade tre pojkar varit mina elever under ett tidigare år. De övriga ungdomarna 
i studien lärde jag känna mer eller mindre under studiens gång. Ungdomarna, 
från sjunde till nionde klass, gick i en profilinriktning i musik/teater. Ena 
halvan av klasserna hade utökad tid i musik och andra hälften dito för teater. 
Av de deltagande eleverna i studien tillhörde sju musik- och fyra teaterin-
riktningen. De två deltagande lärarna i studien är män som har arbetat på 
skolan under ett antal år.  
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Bland ungdomarna som deltar i studien finns endast en flicka. Genus-
aspekten kommer inte att behandlas närmare här beroende på att pojkarna 
vid tiden för undersökningen var i majoritet i musik- liksom flickorna var i 
teaterprofilen. Under samma lektioner som studiens redovisningar ägt rum, 
har redovisningar i form av olika dramatiseringar förekommit, där de delta-
gande företrädesvis har varit flickor. Den skillnaden, med pojkar i musikpro-
filen och flickor i teaterprofilen samt de skillnader pojkar och flickor visar i 
sina redovisningar är intressanta men kommer inte på grund av det begrän-
sade underlaget ges utrymme för närmare analys i denna studie. Det går hel-
ler inte att säga huruvida formen för studiens redovisningar skulle vara van-
ligare bland pojkar än flickor. Under arbetet har flera ungdomars och lärares 
berättelser nått mig om liknande redovisningar där företrädesvis flickor del-
tagit, vilket också stämmer med mina egna erfarenheter. 

4.1.4 Videodokumentation och genomförande 
Som tidigare nämnts är, med några undantag, redovisningar och intervjuer 
videodokumenterade. Valet att även filma intervjuerna grundar sig på en 
önskan att förutom tal också registrera tonfall, dynamik, tempo och kropps-
språk. 

Samtliga deltagande ungdomar är tämligen vana vid att framträda i olika 
sammanhang liksom vid att bli filmade, varför det har varit relativt odrama-
tiskt när jag kommit till klassrummet med videokameran. Därmed är det inte 
sagt att de inte låtit sig påverkas, en extra person i rummet som dessutom 
filmar påverkar alltid både lärare och elever.   

Kritik mot videodokumentation kan vara att den bara ”fångar tillfället” 
och inte kontexten, samt att kameran påverkar situationen på ett sätt som gör 
att ”verkligheten” inte blir möjlig att fånga. Oavsett om kamera används 
eller inte bearbetar forskaren alltid ”verkligheten” samt påverkar också situa-
tionen genom sin blotta närvaro (Jewitt, 2006). I föreliggande studie är det 
”tillfället” som är centralt och tanken är att dokumentera synliga skeenden 
samt ljud, varför dokumentation med film tett sig som den lämpligaste me-
toden att fånga tillfället. Dessutom har de filmade redovisningarna varit en 
förutsättning för intervjuer med stimulated-recall.  

4.1.4.1 Dokumentation av redovisningarna och konsekvenser därav 
De redovisningar som utgör data i studien fick jag kännedom om i mer eller 
mindre informella sammanhang; över en kaffekopp i personalrummet eller 
när elever velat öva och bli insläppta i musiksalar. Tillfällen att närvara vid 
en redovisningslektion har i några fall erbjudits med kort varsel, varför fil-
merna skiftar i teknisk kvalité. Förberedelsetid för att ställa upp kameran 
med syfte att få bästa möjliga vinkel, bild och ljud har inte alltid funnits. Det 
primära med videodokumentationen har dock varit att fånga redovisningarna 
i sina naturliga sammanhang och inte störa mer än nödvändigt under pågå-
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ende lektion. I första hand har kameran riktats mot själva presentationen. I 
några filmer skymtar dock ett fåtal klasskamrater. I bild urskiljs inte mycket 
av klassens reaktioner och hur de interagerar med dem som redovisar under 
händelsens gång. Det som framgår är de agerandes förhållningssätt till 
klasskamraternas tystnad och ljud från klassen. Kameran har också varit 
påslagen en stund före och framförallt något längre tid efter redovisningarna. 
Anledningen till det var att även dokumentera inledande samtal samt reflek-
tioner och diskussioner som fördes med utgångspunkt i respektive redovis-
ning. I första hand riktades kameran mot den talande. 

Med bättre framförhållning och med facit i hand hade två kameror varit 
möjligt och kanske att föredra, den ena riktad mot klasskamraterna (jfr. 
Sandberg Jurström, 2009). Troligtvis hade det varit intressant att följa den 
kommunikation som skedde mellan de agerande och klasskamraterna samt 
läraren. Konsekvensen av en kamera har inneburit att den kommunikation 
som kan uppfattas är ljud från publiken och de agerande elevernas kroppsli-
ga uttryck gentemot publiken. Fokus i föreliggande studie är dock riktad mot 
själva redovisningarna och ambitionen har varit att inte mer än nödvändigt 
distrahera händelserna, vilket två kameror säkerligen hade medfört i högre 
grad. För att få en så naturlig beskrivning av materialet som möjligt (Silver-
man, 2006) har jag försökt att placera kameran och mig själv någorlunda 
diskret, samt hållit mig bakom kameran utan att delta i diskussioner, förutom 
att besvara ställda frågor.  

4.1.4.2 Genomförandet av intervjuer och konsekvenser därav 
Samtliga intervjuer kan betraktas som halvstrukturerade (Kvale, 1997; Sil-
verman, 2006). Ambitionen har varit att föra ett samtal kring några teman 
med grund i redovisningarna. Samtalen har strukturerats på liknande sätt. Vi 
tittade tillsammans på aktuell inspelad redovisning. Deltagarna ombads att 
kort kommentera vad de sett och därefter uppmanades de att kommentera 
mer specificerade områden inför en ytterligare uppspelning av filmen. Ele-
verna har i de sammanhangen beskrivit vad de har gjort liksom hur och var-
för. Mer specifika frågor har rört hur de uppfattar vilka speciella funktioner 
musiken fyllde och vad de menar att de har lärt sig, sett ur både skolämnets 
och musikens perspektiv. Eleverna ombads även att beskriva hur de kommu-
nicerade under redovisningen.10 Lärarna har fått liknande frågor men ombetts 
att beskriva syftet med arbetet något fylligare. Filmerna har sålunda använts 
för informanternas minne och för att locka fram reflektioner.  

I varierande grad har stimulated-recall metoden nyttjats. Informanterna 
har i några fall kommenterat vad de såg och hörde under filmens gång, men 
övervägande delen av samtalet skedde efter filmvisningen. I andra fall har 
metoden använts till fullo då eleverna stoppade filmen för att kommentera 

                                 
10 Samma frågeställningar har varit vägledande i de två intervjuer som inte genomfördes med 
simulated-recall. 
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direkt och för att upprepa vissa scener som de velat granska lite extra (Hag-
lund, 2003). Metoden har inneburit en möjlighet för mig att träda tillbaka 
något. Filmerna har initierat och utlöst samtal varför en del frågor till delta-
garna har besvarats utan att de behövde ställas (jfr. med foto-elicitering i 
Öhman-Gullberg, 2008). 

Intervjuerna har i de flesta fall genomförts flera månader efter respektive 
redovisningstillfälle. Skolans miljö är hektisk och jag har sett det som vikti-
gare att hitta bra tillfällen än att genomföra intervjuerna direkt. Av vikt har 
varit att alla deltagare i respektive redovisning har kunnat närvara under 
samtalen samt att inget stressande i skolmiljön stört. Det har inneburit att 
några intervjuer med eleverna genomfördes vid en vårtermins slut, när prov 
och uppträdanden i stort sett var över och betygen var satta. Övriga intervju-
er har genomförts när de inte störde eller stördes av andra verksamheter och 
då en lugn plats varit möjligt att hitta i skolan. Intervjuerna med lärarna hölls 
när eleverna hade slutat för vårterminen och endast skolpersonalen arbetade. 
Ytterligare en intervju genomfördes med en av lärarna vid ett senare under-
visningsfritt tillfälle. 

Det är min upplevelse att den distansering som skett mellan redovisning 
och intervju har medfört att deltagarna möjligen varit mer avspända och 
observanta än om intervjuerna skulle ha genomförts direkt efter redovis-
ningstillfället. Den omedelbara, spontana upplevelsen av vad de deltagande 
hade presterat, vilket framgick i den intervju som följde direkt efter en redo-
visning, har emellertid gått förlorad. 

4.2 Transkription och analys 
En forskningsprocess är inte linjär och under tiden för insamlandet av data 
påbörjades sålunda transkriptionsarbete, analys och tolkningsprocess. De 
båda begreppen, analys och tolkning används här även om de kan associeras 
till olika forskningsinriktningar, den logisk/rationella respektive hermeneu-
tiska humanistiska traditionen (Gummesson, 2004), då jag menar att de inte 
är helt enkla skilja åt. Analys får i det här sammanhanget beteckna hur mate-
rialet har sorterats och systematiserats; i analysprocessen sker det även en 
tolkning då materialet inte skulle kunna systematiseras utan tolkning och 
förståelse. Avsnittet inleds med en beskrivning av transkriptionsarbetet och 
följs av analys- och tolkningsprocessen. 

4.2.1 Musikaliska partitur  
En transkription utgör alltid en reducerad bild av den observerade verklighe-
ten, där vissa detaljer av olika orsaker placeras i förgrunden (Jewitt, 2009). 
På vilket sätt ett material transkriberas som ska ligga till grund för analys, 
inverkar på resultatet. Oavsett transkriptionsmodell kan och bör inte allt som 
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sker verkligen noteras. Forskaren skall vara medveten om hur urvalet görs 
och på vilka grunder, vilket innebär att transkriptionssättet är avhängigt 
forskningsfrågorna (Jewitt, 2006, 2009). I den socialsemiotiska och multi-
modala traditionen används en mängd olika metoder som exempelvis någon 
form av system eller manus, där aktörers handlingar i olika uttrycksformer 
(eng. modes) registreras samt att det visas hur de hänger ihop i tid och rum 
(för exempel se Flewitt, Hampel, Hauck & Lancaster, 2009).   

Intervjuerna i studien är transkriberade ord för ord inklusive upprepning-
ar, stakningar, talspråk och pauser samt är därefter sammanfattade. Gester, 
kroppsspråk, röstkaraktär, betoningar, rytm och tempo är noterade med för-
kortningar i transkriptionerna.11 För att i föreliggande studie kunna möjliggö-
ra en detaljerad musikalisk transkribering som del av den multimodala ana-
lysen är delar av eller hela filmade skolredovisningar transkriberade i form 
av musikpartitur. Partiturens utformning syftar särskilt till att studera ung-
domarnas interaktion och redovisningarnas förlopp samt att synliggöra mu-
sikens funktioner, därtill hur de olika semiotiska resurser ungdomarna an-
vänder förhåller sig till varandra.  

Transkriptioner i form av partitur påbörjades i ett tidigt skede men även 
andra modeller har prövats, eftersom jag upplevde svårigheter med hur parti-
turen skulle utformas. Efter försök med transkriptioner i löpande text, ljud 
och bildmanus samt andra former av system och flödesscheman, återgick jag 
till den ursprungliga idén med partitur. De övriga prövade transkriptionssät-
ten slukade alltför mycket text, fångade inte musiken och framförallt inte 
förloppet i redovisningarna. Dessutom tillförde de obetydlig information 
som skulle kunna bidra till att svara på forskningsfrågorna utöver det som 
redan framgick av filmerna.  

Transkriptioner i form av partitur har tidigare nyttjats i forskningssam-
manhang. Sandberg (1995) noterade klassrumsaktiviteter under musiklektio-
ner i form av för ändamålet särskilt designade partitur. Likaså används parti-
tur i en avhandling rörande kreativa processer i grupp hos bland annat jazz-
musiker (Olsson, 2008).12 Dessutom har notation på annat sätt använts i mu-
sikpedagogisk forskning. Hultberg (2000) har noterat pianisters 
interpretationer då de spelat efter en föredragslös notbild. Mitt val har varit 
att notera två hela redovisningar samt utvalda delar av de andra så detaljerat 
som möjligt, och till skillnad från de två första nämnda exemplen ovan note-
ra den klingande musiken. De detaljerade utsnitten har fungerat som hjälp-
medel för att få svar på specifika frågor, som har uppkommit i vissa partier.  

Förutom att notera de klingande och rytmiska aktiviteterna, som sker med 
instrument eller sång, har jag även använt musikaliska symboler som be-
                                 
11 Den intervju som genomfördes utan videokamera är inte transkriberad eftersom direktnoter-
ingar fördes vid tillfället vilket har inneburit ett underlag som inte räckt till en detaljerad 
transkription. 
12 I Sandberg och Olssons partitur är inte den klingande musiken noterad i traditionell not-
skrift. 
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tecknar register, dynamik, tempo, takt, frasering, artikulation och i viss mån 
klang för det som talas. Därtill är talets rytm och ungefärliga tonhöjd note-
rad. Blickar, ansiktsuttryck, gester samt kroppsposition och åskådarnas ljud 
bildar dessutom i partituren egna ”stämmor”. Leenden, gester, kroppshåll-
ning och blickar beskrivs med förkortningar eller ord. Olika skeenden som 
varit särskilt intressanta att studera beskrivs med färgade symboler och pilar. 
Musikens förlopp fungerar som en tidtagare för det som sker istället för att 
ange klocktid. 

Partituren har gjort det möjligt att studera interaktionen mellan deltagarna 
förhållandevis ingående och dessutom synliggjort samspelet mellan delta-
garna. Transkriptionerna både bekräftar och motsäger det första intrycket av 
vad jag ser och hör i filmerna samt det informanterna säger i intervjuerna, 
eller säger sig inte kunna förklara. De menar till exempel att mycket av sam-
spelet sker intuitivt och inte kan verbaliseras. Även interaktion som jag inte 
har möjlighet att registrera i filmerna blottläggs genom partituren i viss ut-
sträckning. Vidare har förloppet tydligare synliggjorts då partituren läses 
som musikaliska verk. De klingar medan analysarbetet pågår vilket medför 
att kontakten med helheten inte går förlorad under arbetet. 

 
Figur 1. Bilden visar ett exempel ur en redovisning där varje deltagare har en notlin-
je för ansiktsuttryck, blickar och rörelser och stämmor för musik eller tal. Publikens 
ljud är noterat i ytterligare en stämma. Talet är noterat i noter för att fånga den unge-
färliga språkmelodin. Förkortningar används för blickriktningar och kroppsrörelser 
exempelvis: B för blick, V: vänster, L: lutar sig, M: mot. N: ner.  
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Partiturexemplet på föregående sida och de utdrag som finns i resultatkapit-
let, innehåller dock vissa brister i formgivningen, som exempelvis att före-
dragsbeteckningar kan krocka. Det väsentliga har varit att utforma ett an-
vändbart verktyg, inte en layoutmässig perfekt notbild. Exemplen i resultat-
kapitlet syftar till att visualisera skeenden och synliggöra hur elevernas mu-
sik förhåller sig till olika aspekter av det multimodala sammanhanget. 

4.2.2 Musik som utgångspunkt vid analys av redovisningarna 
som multimodala händelser  
Analys och tolkning av data innebär en mängd olika val och ställningstagan-
den. I och med studiens syfte, teoretiska utgångspunkter samt musikpedago-
giska inriktning har fokus riktats mot vad eleverna gör med musik i en mul-
timodal representation. En betydligt mer noggrann analys av hur ungdomar-
na använder musikaliska semiotiska resurser har genomförts jämfört exem-
pelvis med hur de använder semiotiska resurser som möjliggör kroppsliga 
kommunikativa uttryck. Genom att granska och särskilt välja ut en eller flera 
uttrycksformer i en kommunikativ händelse riskeras fragmentering, men här 
har såväl partitur som metafunktioner bidragit till att sätta musiken i sitt mul-
timodala sammanhang i relation till elevernas agerande. En multimodal ana-
lys kan således innebära att ”bryta upp” (eng. prise open) en uttrycksform 
som sätts i förgrunden i studien och undersöka den i förhållande till andra 
uttrycksformer (Jewitt, 2006, s. 40). Musiken som utgångspunkt får således 
konsekvenser för såväl analys som resultat. Med andra utgångspunkter hade 
resultaten blivit annorlunda (Larsson, 1993) exempelvis om ungdomarnas 
texter, relationer eller resultatet av det andra ämnet varit i fokus. Det är in-
tressanta områden, men står i bakgrunden i föreliggande studie.  

Med tanke på analysens utgångspunkter är de metaforer som gärna an-
vänds för att beskriva multimodala händelser träffande som: ”orchestration 
of meaning” (Kress et al., 2001, s. 25) ”ensembles of modes” och ”mul-
timodal orchestration” (Kress, 2010, s. 159). När det gäller ungdomarnas 
redovisningar kan de sägas vara ensembler av semiotiska resurser instrumen-
terade av eleverna. Det handlar om nedskriven text, tal, sång, instrumental-
spel med olika karaktär. I dessa ensembler framkommer även semiotiska 
resurser som ansiktsuttryck, blickriktningar, gester och placering i rummet. 
Hur resurserna hänger ihop som kommunikativa tecken har under analyspro-
cessen försökts lokaliseras och beskrivas.  

En stor del av analysarbetet med redovisningarna har skett under arbetet 
med partituren i växelverkan med filmerna och även med hjälp av utsagorna, 
främst rörande det som sägs om kommunikation och hur eleverna har gått 
tillväga. I och med att musicerande, tal och övriga uttrycksformer har note-
rats i olika stämmor har varje stämma varit möjlig att undersöka gentemot 
andra stämmor samtidigt som helheten varit lättöverskådlig. Analysen av 
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redovisningarna kan sägas ha skett i tre steg: under transkriberingen, med 
utvalda detaljerade delar och med metafunktionerna. 

Under det första steget noterades redovisningarna, varvid det blev någor-
lunda överskådligt hur musikens form, frasering, melodik, tempo, dynamik 
med mera fungerade i förhållande till text, tal, blickar, mimik och gestik. Ett 
försök att pröva och organisera olika musikaliska semiotiska resursers bety-
delse under metafunktionerna gjordes. Resultatet blev dock otydligt då ex-
empelvis dynamik hamnade under samtliga metafunktioner och jag fann det 
svårt att på ett strukturerat sätt beskriva skillnaderna (jfr. van Leeuwen, 
1999). Resultaten organiserades ånyo men under tre övergripande rubriker: 
musikens struktur, musikens relation till texten och musikalisk kunskap.  

Under nästa steg valdes delar ut som förbryllade mig eller som syntes 
vara självklara, det sistnämnda för att undersöka om det förhöll sig så. Bland 
annat detaljgranskades partier rörande elevernas kommunikation. Partituren 
som noterats i Finale flyttades till Pages och inför presentationer även till 
Keynote, för att kunna visualisera elevernas kommunikation med hjälp av 
figurer och animeringar.13 Arbetet med animeringarna visade sig fruktbart. 
Genom att försöka konstruera pedagogiska presentationer av skeenden ökade 
min egen förståelse. På liknande sätt fortsatte arbetet utifrån olika frågeställ-
ningar som: hur förhåller sig blickar gentemot textinnehåll och frasering, den 
språkliga melodin och rytmen emot musiken, reaktioner på publikljud, ges-
tik, blickar mot musikalisk frasering. Resultaten som framkom presenterades 
vid ett delseminarium och därefter inleddes tredje analyssteget.  

En inledningsvis summarisk beskrivning av redovisningarna blev i detta 
senare steg av analysprocessen betydligt mer utvecklad, vilket medförde nya 
upptäckter som delvis förändrade resultaten. Därefter användes metafunktio-
nerna ånyo men denna gång mer medvetet för att förstå och beskriva olika 
aspekter av musikens meningsskapande funktioner i förhållande till andra 
uttrycksformer. Metafunktionerna har använts där de har tyckts tillföra något 
utöver vad som redan framkommit i tidigare resultat. I övrigt har den centra-
la frågan till materialet varit: Vad gör eleverna med musikaliska semiotiska 
resurser i processen och hur blir resultatet (jfr. van Leeuwen, 1999)?    

Även i intervjumaterialet har utgångspunkten i samtalen utgjorts av ung-
domarnas musicerande under redovisningarna, också där samtalen rör sig på 
en övergripande nivå och om utommusikaliska frågor. En första systematise-
ring gjordes av resultaten i samband med transkriptionen av intervjuerna. 
Frågeställningarna som berördes under intervjuerna fick fungera som rubri-
ker och resultaten placerades därunder (frågeställningar se 4.1.4.2). Därefter 
spårades vilka teman som konstituerats i samtalen och en ytterligare sorter-

                                 
13 Finale är ett notationsprogram för musik. Pages är ett layoutprogram och Keynote ett pre-
sentationsprogram. 



 49 

ing genomfördes utifrån dessa teman.14 När samtliga intervjuer genomförts 
skedde ännu en systematisering. Det var då nödvändigt att arbeta med hela 
materialet i växelverkan, det vill säga filmer av intervjuer och redovisningar 
samt transkriptioner, för att kunna göra rimliga tolkningar av informanternas 
utsagor samt gruppera dem under teman, relevanta gentemot studiens syfte. 
Min avsikt har varit att så långt som möjligt låta utsagorna hålla sig på en 
beskrivande nivå där informanternas röster hörs.  

4.3 Etiska överväganden 
Vad gäller ungdomarnas och lärarnas bakgrund är innehållet som redovisas i 
studien endast aspekter som berör skolarbete och musikalisk bakgrund, inte 
deras socio-/ekonomiska situation eller något övrigt som kan tänkas vara 
integritetskränkande. Informanterna har informerats såväl skriftligt som 
muntligt (lärarna endast muntligt) om studiens syfte, vem som är forsknings-
huvudman, hur materialet kan komma att användas och vilka risker som 
följer därav, allt enligt råd om god forskningsetik (SFS 2003:460; Veten-
skapsrådet, 2011). Samtycke har inhämtats från samtliga, samt från de 
målsmän till informanter som är under 15 år enligt riktlinjer och lag (SFS 
2003:460). 

Enligt god forskningsed bör filmkamera endast användas om det är viktigt 
att studera personernas ”mimik eller interaktion/kommunikation” (Veten-
skapsrådet, 2011, s. 43). På grund av studiens multimodala ansats och genom 
att studieobjektet handlar om händelser som sker i tid och rum är videodo-
kumentation en förutsättning (Jewitt, 2009). De filmade redovisningarna, 
som endast kommer att användas i presentationer och utbildningssyfte, har 
inte bedömts som integritetskränkande eller att informanterna på något sätt 
skulle kunna komma till skada av dem. Samtliga deltagare har tagit del av 
inspelningarna och informerats om ändamålet med dem. De filmande inter-
vjuerna kommer inte att visas eller spridas. I föreliggande studie är namnen 
fingerade, dock är anonymiteten satt ur spel då resultatkapitlet innehåller 
bilder av några deltagare. Elevernas uttryck på bilderna har bedömts som 
relevanta och bidrar med information utöver vad text kan göra. Resultatet av 
studien bedöms ändå inte som att följden därav kan påverka informanterna 
negativt. Inför beslutet att publicera bilder i avhandlingen togs ånyo kontakt 
med berörda informanter. Samtliga har tagit del av bilderna och lämnat sitt 
godkännande. 
 
 

                                 
14 Några av de teman som särskilt återkom var: roligt, bra för lärande, musik och känslor, 
reflektion, våga vara sig själv, samarbete, trygghet, balans mellan musiken och skolämnet. 
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5. Musikens roll och mening  

Kapitlet behandlar studiens resultat och är uppdelat i fyra delar. För att läsa-
ren ska kunna göra sig en uppfattning om ungdomarnas redovisningar inleds 
kapitlet med beskrivningar av dem i 5.1. Därefter i 5.2 avhandlas musikens 
meningsskapande funktioner i förhållande till andra uttrycksformer och äm-
nesstoffet. Resultaten i denna del bygger i första hand på de filmade redovis-
ningarna men i några fall även på utsagor baserade på den återberättade re-
dovisningen i historia.  

I 5.3 behandlas ungdomarnas kommunikation under redovisningarna samt 
musikaliskt lärande där resultaten grundar sig på hela materialet. Kapitlet 
avslutas i 5.4 med hur ungdomarna och deras lärare uppfattar olika aspekter 
av redovisningarna. 15  

5.1 Redovisningarna 
En kort presentation av den institutionella inramningen för ungdomarnas 
arbete inleder avsnittet, därefter beskrivs fyra redovisningar transformerade 
till skriven text med inslag av bilder och noter. 5.1 avslutas med en kort re-
flektion som berör min upplevelse av hur redovisningarna uppfattats, ett 
avsnitt som också fungerar som en inledning till följande resultat. 

Beskrivningarna är förhållandevis detaljerade och syftar till att ge läsaren 
en bild av redovisningarnas kommunikativa förlopp, varför olika uttrycks-
former som musik, röst, blickar, rörelser och andra semiotiska tecken upp-
märksammas. Några av beskrivningarna innehåller dock summariska delar 
och den fjärde är mer kortfattat beskriven för att inte ta för mycket plats i 

                                 
15 Eleverna benämns med fingerade namn och lärarna lärare, eller med ett tillägg av en siffra. 
Lärare 1 är lärare i matematik och naturorienterande ämnen och lärare 2 i svenska och sam-
hällsorienterande ämnen. Benämningen med siffror och inte namn används av skälet att det 
ska bli enklare att uppfatta när elev respektive lärare uttalar sig och för att kunna härleda 
lärarna till respektive redovisning. På liknande sätt ska elevernas fingerade namn hjälpa läsa-
ren, då en siffra för varje elev antagligen förvirrar mer och på grund av antalet elever benämns 
de med namn. 
Kortare citat är insprängda i texten, längre eller delar av samtal för sig. När citaten härrörs till 
samma tillfälle som uttalas i en följd står den citerades namn i början, när citaten härrör från 
olika tillfällen eller samma tillfälle men vid olika tidpunkter avslutas citatet med namnet.  
 



 52 

anspråk. Det ska inte uppfattas som en värdering då redovisningens innehåll 
tydligt framgår.  

Ungdomarna benämns med fingerade namn, lärarna benämns kort gott lä-
raren. Elevernas muntliga framställning är insprängd i den löpande texten 
inom citationstecken. I 5.1.6 återges den redovisning som inte är filmad, här 
återberättad av en lärare.   

5.1.1 Elevernas av läraren givna förutsättningar  
Inför samtliga redovisningstillfällen i studien har eleverna givits liknande 
förutsättningar. Under någon eller några veckors tid före redovisningstillfäl-
let har ämnesområdet behandlats i klassrummet i form av genomgångar, 
inläsning och diskussioner. Därefter har eleverna delats in i grupper. Läraren 
har styrt över gruppkonstellationerna och i något fall har eleverna kunnat 
påverka med vilka de vill arbeta. Ett avgränsat område ur ett styrt material 
har valts av eleverna för att sedan förberedas under några lektioner och där-
efter redovisas. I historia och religion har eleverna instruerats att göra en 
gestaltning av stoffet, att utveckla redovisningen till något mer än att bara 
”läsa upp”. Läraren i fysik har lämnat redovisningssättet fritt. Han betonar 
att eleverna inte ska lämna in något skriftligt arbete utan vara noga med hur 
de presenterar sitt arbete för att alla ska få möjlighet att ta del av resultatet. 

Båda lärarna har i sina instruktioner indirekt hänvisat till elevernas kom-
petenser i musik och teater. Idén till travestierna (svenska) kom till när en-
dast halva klassen, musikeleverna, var närvarande och den ordinarie plane-
ringen inte kunde genomföras, dock hade ämnesområdet förberetts. Eleverna 
fick då av läraren (samma lärare som i religion och historia) i uppgift att 
travestera kända svenska populära sånger men utan tvång att de skulle ske i 
klingande form. Samma uppgift genomfördes också med teatereleverna var-
för den ena av svenskaredovisningarna i studien enbart har deltagare från 
musikinriktningen och den andra endast teaterelever. I redovisningen i histo-
ria deltar två musikelever men i resterande både musik- och teaterelever. 
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5.1.2 Finns det liv i rymden? – En redovisning i Fysik, årskurs 7. 
Lektionen i fysik med tjugo elever inleds med en redovisning. Läraren har 
bokat skolans dramasal, eftersom eleverna vill använda salens strålkastare. 
När klassen kommer in och sätter sig längs en kortsida har Axel, Fabian, Leo 
och Jonas redan förberett sig. De sitter på varsin stol bredvid varandra vända 
mot klasskamraterna, de tre förstnämnda med varsin djembe och Jonas en 
altsaxofon. I det helt svartdraperade rummet finns endast lite svag belysning 
från taket. Strålkastarna visade sig vara trasiga vilket pojkarna beklagar. I 
bild ser vi pojkarna mot den mörka bakgrunden. Under redovisningen är det 
alldeles tyst i publiken. 
 
Redovisningen startar 
Jonas, Fabian och Leo har uppmärksamheten riktad mot Axel som i sin tur 
tittar på de andra. Han andas in, markerar ett tydligt inslag och spelar en 
rytmisk signal på djemben. Efter signalen kommer de övriga slagverkarna in 
och alla tre spelar en stadig rytm med stark betoning på första och fjärde 
slaget. Efter fyra takter börjar Jonas spela en av pojkarna komponerad melo-
di. 

 
Figur 2. Saxofonens tema i fysikredovisningen 

 
Axel som har trummor som huvudinstrument är drivande och tydlig i sitt 
spel. Han håller ett öga på framförallt Jonas men riktar ofta blicken mot pu-
bliken eller trumman. Pojkarna ser uppmärksamma men avspända ut. Efter 
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några takter då rytmerna sitter lägger Axel in fill och improviserar allt mer 
över grundrytmen. Fabian tar det lite försiktigare och lyssnar in sig samtidigt 
som han håller ögonen på de andra men också ofta mot publiken eller sin 
djembe. Han spelar den gemensamma rytmen utan utvikningar. Leo håller 
ögonen på både publiken och medmusikanterna och spelar stadigt grundryt-
men med inslag av improvisation och tydliga fill in.  

När det melodiska temat är genomspelat med ett diminuendo i sista frasen 
tittar de på varandra alltmer och alla spelar med svag volym. Fabian visar 
med en nästan omärkbar nickning och blick att han är med på vad som 
komma skall. Han slutar spela och tittar ut mot publiken. Axel och Leo fort-
sätter med samma rytmer à tempo men fortfarande svagt och Jonas spelar 
några korta toner och lägger sig på en längre ton (sista takterna i figur 2). 
Fabian börjar tala med klar och tydlig röst samtidigt som han riktar blicken 
mot publiken. Han betonar andra stavelsen i det första ordet i meningen (fi-
gur 3) och fortsätter sedan med tydlig stämma. ”Besökare har du någonsin 
besökt oss, det är en fråga som är helt omöjlig att svara på.” 

 

 
Figur 3 

 
Under tiden som Fabian talar växlar Jonas långsamt mellan några toner i lågt 
register i pianissimo. Axel och Leo håller stadigt rytmen utan att göra några 
rytmiska utvikningar och fortfarande svagt. ”Du kanske har besökt oss för så 
länge sedan då jorden knappt hade någon befolkning alls och vi inte hade 
någon övervakning runt omkring jorden, eller så är de så högteknologiska att 
de kom på ett sätt utan att synas och höras för att få vara här. Äh” Här viker 
Fabian med blicken från publiken men efter ett uppehåll då han verkar söka i 
sitt minne fortsätter han: ”exempelvis de stora statyerna på Påskön. Pyrami-
derna i Giza som är så avancerat byggda, utomjordingarna kan ha gjort 
dom.” De andra pojkarna som hela tiden har spelat med svag volym à tempo 
har nu börjat vända sig mot Fabian som markerar med en kort fråga att han 
är klar. ”Vem vet?” Samtidigt som frågan ställs höjer han på ögonbrynen 
som följs av en öppen frågande gest (figur 4). 
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Figur 4  
 
Fabian börjar därpå spela igen och pojkarna gör ett snabbt crescendo samt 
vänder sig åter mot publiken. Efter en takt drämmer slagverkarna i med ett 
rejält fill in och Jonas leder över till det melodiska temat, som han nu impro-
viserar över. Pojkarna ser än mer avspända ut och tittar inte lika mycket på 
varandra längre, de riktar sig mot publiken. När Jonas åter igen går ner i 
dynamik och register slutar Leo spela samtidigt som han snabbt sneglar på 
ett papper, som han diskret tar upp på trumman. Han visar genom att titta på 
kamraterna att han är redo. Åter igen spelar de med svag volym och Jonas 
med helnoter i lågt register. Leo talar med klar ljus röst och med ett frågande 
tonfall samtidigt som han riktar sig till publiken. ”Hur ser dom ut egentli-
gen? Har dom verkligen såna här päronformade huvuden och stora svarta 
ögon som i en massa science fiction filmer?” Han tittar snabbt på sin text 
innan han fortsätter: ”Troligen inte, om de nu finns utomjordingar har de 
antagligen anpassat sig efter sin planet, precis som vi har anpassat oss efter 
jorden. De kanske inte alls har armar och ben eller nånting.” Leo fortsätter 
med ett än mer frågande uttryck i såväl röst som gester allt medan rytmerna 
och saxofonens låga toner rullar på: ”Var ska vi då leta efter dessa utomjor-
dingar? Det bästa vore om vi kunde åka runt till alla planeter i hela univer-
sum, det går ju inte.” Leo drar likt spekulerande på orden: ”Man skulle kun-
na titta på de planeter som har störst förutsättningar för liv på. Det lättaste 
sättet att ta reda på information om universum är att låta informationen 
komma till oss i form av teori och sen kan man analysera.” Hans frågeställ-
ningar landar i att möjligheten för liv på någon planet är vatten och för att 
vatten ska finnas måste planeten kretsa kring en stabil stjärna.  
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När Leo är klar börjar han spela igen och som efter Fabians muntliga del 
går de alla upp i dynamik. De markerar på samma sätt med ett fill in över-
ledningen till saxofonens tema. Jonas improviserar åter igen över temat, som 
han nu kortar ner. Han går som tidigare ner i register och dynamik, när nästa 
man ska tala, Axel. Rytmerna rullar på och samma mönster upprepar sig när 
det är Jonas tur. Axel spekulerar om eventuellt liv på Mars och lägger fram 
fakta som stödjer möjligheten för liv där. Han leder över till hur populärt det 
är med marsianer i science-fiction film och därifrån till hur eventuella marsi-
aner kan se ut. Han menar att det snarare handlar om mikroorganismer än 
små gröna gubbar. Jonas i sin tur berättar om Area 51, den mytomspunna 
amerikanska flygbasen som amerikanska regeringen försökte hemlighålla. 
Jonas säger att man tror att där finns utomjordingar och att försök görs att 
kommunicera med dem. Byteshandel försiggår, utomjordingarna delar med 
sig av sin intelligens mot mänskligt DNA. Jonas vänder sig mot sina spelan-
de kamrater och frågar ”Ja, vad tror ni?” 

Frågan blir signalen för att börja spela med full volym och Jonas improvi-
serar åter över det melodiska temat men börjar snart spela stigande helnoter i 
crescendo. Saxofonen landar tillsammans med slagverket med en accent, 
saxofonen på dominanten. Alla slutar spela samtidigt vilket följs av att poj-
karna riktar sig tvärt mot publiken med öppna ansikten och säger starkt med 
frågande röst: ”Vad tror ni?!” Frågan uttalas inte riktigt unisont men det blir 
ändå en effekt som förstärks av en efterföljande konstpaus. De börjar spela 
igen på full volym och Jonas improviserar åter över temat som han leder 
över till att spela allt svagare med korta toner i allt lägre register. Han spelar 
en stigande skala i crescendo med dubbelt uthållna helnoter och landar med 
en kort betoning på grundtonen tillsammans med de andra. Samtidigt som 
deras händer stannar, börjar Axel svara på den ställda frågan. Han riktar sig 
mot publiken och säger att han tror att det finns liv på en planet i varje galax. 
Han får bifall från de andra pojkarna. De enas om att varelserna varken ser ut 
eller är som vi. Det kan handla om helt andra former av levande varelser, 
anpassade efter deras planet. Leo avslutar med att vi kan ”nog inte ens före-
ställa oss hur de kan se ut […] vår fantasi sträcker sig inte så långt.” Ett sista 
slag på trummorna och klasskamraterna applåderar och någon ropar bravo. 

Pojkarna får flera spontana kommentarer ”vad bra det var”. Läraren säger 
med eftertryck ”klart effektfullt” och flera klasskamrater fyller i att det var 
en roligare form av redovisning än vanligt. Läraren leder över samtalet till 
fysikinnehållet genom att kommentera att pojkarna både fick med fakta och 
frågor och fortsätter med att fråga klasskamraterna: ”Vad tror ni andra, finns 
det liv på andra planeter?” Flera i klassen svarar att det måste vara så och 
diskussion utbryter om förutsättningar för liv. Läraren avrundar det hela med 
att återknyta till pojkarnas ämnesinnehåll och tackar. Klasskamraterna ap-
plåderar igen och tillsammans med läraren går de tillbaka till den ordinarie 
lektionssalen.  
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5.1.3 Första Moseboken kap. 6 – En redovisning i Religion, 
årskurs 9  
Det är sista terminen i årskurs 9 och klassen arbetar med Gamla testamentet, 
GT, i religionsundervisningen. I klassrummet är bänkarna möblerade som ett 
U med dubbla bänkar i mitten och längst fram en whiteboard och kateder. 
Det är redovisningstillfälle och lektionen inleds med att några elever med 
fingerdockor gestaltar ett avsnitt ur GT vilket följs av en gemensam diskus-
sion i klassen under lärarens ledning. När filmkameran sätts på är nästa 
grupp, Franz. Olle och Svante, i full färd med att förbereda sig framme vid 
katedern och det är dem och några klasskamrater vi ser i bild. Några kamra-
ter syns bakifrån, en flicka och en pojke som till synes har sin uppmärksam-
het riktad mot vad som komma skall. En flicka sitter alldeles invid katedern 
och tycks skriva eller rita. Ytterligare cirka tjugo elever finns i salen till-
sammans med läraren. Det är en lugn och ganska loj stämning, endast ensta-
ka småprat hörs från klassen. Franz sätter sig på katedern och förbereder sig 
genom att läsa från ett papper. Olle, som stämmer en akustisk gitarr har pla-
cerat sig på en stol lite längre bak vid sidan om katedern. När han har stämt 
färdigt tar han emot Gamla testamentet av Svante som står bredvid, beredd 
med aktuell sida uppslagen.  
 
Redovisningen startar 
Olle som har gitarren i famnen yttrar snabbt några ”okej, okej” för att marke-
ra redovisningens start. Under tiden som han börjar läsa går Svante och sät-
ter sig bredvid Franz på katedern. Svante drar upp benen och sätter sig i 
skräddarställning. Olle tittar stint ner i bibeltexten och läser i ett snabbt tem-
po: ”När jättarna nu började bli talrika på jorden och döttrar föddes åt dem, 
såg gudaväsenden att människornas döttrar var vackra. Och dem de tyckte 
bäst om tog de till sina hustruar. Då sade Herren: min livsande skall inte bli 
kvar i människan för alltid hon är dock av kött, hennes livstid skall vara ett-
hundratjugo år. På den tiden och ännu senare när gudaväsenden låg med 
människornas döttrar och fick barn med dom fanns det jättar på jorden. Detta 
var urtidens hjältar och deras rykte var stort.” Olle lägger ifrån sig Bibeln, 
sträcker på sig och ser med ett lugnt uttryck mot klassen när han börjar spela, 
brutna ackord i trioler |Em | D/F#| C | Em|. Flickan framme vid katedern 
avbryter vad hon har för hand och riktar sig mot Olle och pojkarna på kate-
dern som hon sitter alldeles intill.  

Efter fyra takter av gitarrens introduktion och samtidigt som Olle reprise-
rar de två första takterna för att sedan lägga sig på ett B11-ackord introduce-
rar Franz tolkningen, som han i tre korta fraser presenterar med svag men 
tydlig stämma och med fallande språkmelodi. ”Första Moseboken, sjätte 
kapitlet, 1:a versen.” Pojkarnas något neutrala uttryck som ibland spricker 
upp i ett litet leende ger tillsammans med gitarrens mjuka men taktfasta me-
lodiska tema ett lugnt intryck. Olle repriserar temat och Franz börjar tala 
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med en starkare röst i ett något högre register och väl fraserat till musiken: 
”När det började komma många människor så blev gudarna kåta på personer 
av det kvinnliga könet.” Någon eller några i klassen skrattar till vilket besva-
ras med ett leende från Olle, som under tiden han spelar tittar ut över klassen 
med ett öppet ansiktsuttryck. ”Äh …” Franz hakar upp sig en aning, varefter 
han nästan snubblar över orden ”sen när gudarna våldtog flickor och fick” 
han betonar nästa ord och fortsätter ”barn med dem så föddes jättar.” Olle 
som under tiden landat på ett ackord sätter an ett nytt tema samtidigt som 
Franz säger ”barn” (figur 5).  

 

 
Figur 5  

 
Med något dovare röst och fallande språkmelodi med betoningar i slutet 
fortsätter Franz: ”Att föda dessa varelser kan endast orsakat smärta.” Med 
sina sista ord lyfter han blicken mot klassen som skrattar. Under tiden som 
Franz talar tittar Svante ner, ler ibland och tittar kort på Franz. Han tar papp-
ret med den skrivna texten från Franz och utan att titta upp säger han ganska 
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svagt och lite raljant kommenterande: ”Men Franz så du säger” Franz svarar 
på detta med ett leende, han ser väldigt nöjd ut (figur 6). 

 
Figur 6.  

 
Olle sätter an ett lätt och luftigt tema i tretakt. Samtidigt lyfter Svante blick-
en och riktar den någonstans ovanför klassen, som mot himmelen. Han bör-
jar leende berätta men med en smula ironiskt tonfall, som ligger i ett ganska 
högt talregister: ”Man måste komma ihåg att Bibeln den ska inte tolkas or-
dagrant.” Under det att han uttalar de två sista orden i meningen tittar han 
lite åt Olles och Franz håll och det glimtar till i ögonen på honom. 

Han fortsätter med dramatisk röst med betoningar, korta fraseringar och 
snabba dynamikförändringar till ett nytt musikaliskt tema i tvåtakt: fallande 
skala spelat med kvinter i sextondelar med skarpa accenter på första, fjärde 
och sjunde sextondelen i varje takt. ”Hela stycket kan förvrängas om man 
tolkar det på ett naivt och okristet sätt.” Olle och Svante har snabbt utbytt 
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blickar. Franz tittar fortfarande förnöjt ut över klassen och klasskamrater 
skrattar till. Svante fortsätter med sin dramatiska röst till det accentuerade 
temat i gitarren. Med ett stort leende tittar han ömsom upp mot taket och 
ömsom på sin text, ibland mot publiken. ”Berättelsen berättar helt enkelt på 
ett tänkvärt sätt hur barn blir till.” Olle upprepar det luftiga temat i tretakt 
och Svante går ner i en lite mjukare och rytmiskt jämnare språkmelodi: 
”Tack vare dom framstående gudaväsendena i sagan så föds de ännu idag” 
han tittar leende ut över publiken och talar med ett mjukt men samtidigt iro-
niskt tonfall: ”små jättar.” Olle sätter an sextondelstemat igen och nu stegras 
Svantes intensitet i tonfallet både rytmiskt markerat i korta snärtiga frase-
ringar och dynamiskt, ett crescendo. ”Guds underverk som innerst inne även 
är Guds avbild, hjältar” Svante ökar intensiteten och sträcker på sig ”även 
om det kanske inte alltid märks ty Gud gav människan en fri vilja så genom-
syras jorden alltid av så länge människor lever.” Olle har börjat med en upp-
gång mot dominanten. Svante sjunker tillbaka och riktar blicken lite ovanför 
publiken. Han fortsätter lugnt och med ett lite leende ”av Guds godhet” men 
med ett något ironiskt tonfall (figur 7). 
 

 
Figur 7.  
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Ordet ”Guds” landar exakt på dominanten och ”godhet” får klinga ut till-
sammans med gitarren. Pojkarna håller i frasen och tittar mot klassen som 
skrattar.  

Olle avslutar med en kort rytmisering på tonikan samtidigt som Svante 
vänder sig en aning mot Franz och säger ganska svagt liksom kommenteran-
de: ”eller kanske inte”. En leende Franz tar sig om hakan samtidigt som han 
nästan mumlande svarar: ”Nä jag vet inte”. Klassen applåderar och jublar. 
Pojkarna ombeds kommentera sin tolkning och Svante svarar med en ut-
läggning, som behandlar hur många sätt det finns att tolka Bibeln. Han me-
nar att Bibeln används olika beroende på uttolkarens syfte. Svante fortsätter 
med att de i redovisningen ville ta fram motpoler och ställa dåtid mot nu. 
Här leder läraren in dem på kvinnosynen i Bibeln, då Franz menar att jättar-
na gör kvinnorna illa och Svante fortsätter med att sönerna är gudasönerna. 
Männen är alltså gudomliga inte kvinnorna. Olika klasskamrater bidrar med 
exempel på männens dominerande ställning i Bibeln, vilket vidare diskute-
ras. Lektionen avslutas med att en pojke undrar varför inte Gud skapade 
hermafroditer istället, en fråga som uttalas på ett väldigt roligt sätt varvid 
alla närvarande brister ut i skratt. Det är en munter samling som går ut ur 
klassrummet. 

5.1.4 Stockholm ger mig smärta – En redovisning i Svenska, 
årskurs 8. 
Det är lektion i Svenska och läraren inleder lektionen med att prata om varie-
rade gestaltningsformer och hur olika skolämnen kan berika varandra. Hela 
klassen, 30 elever, är samlad och sitter i bänkar som är traditionellt placerade 
i rader. Läraren leder över till dagens redovisningar, travestier på kända 
svenska sånger och lämnar över till Jonas och Leo. Leo med en gitarr i han-
den tar plats bakom katedern, han lägger ett papper med noterad text och 
ackord framför sig. Även Jonas placerar sina noter på katedern och gör i 
ordning sin klarinett där han står bredvid (båda pojkarna deltog i 
fysikredovisningen men är nu ett år äldre). Pojkarna ser avspända ut och det 
märks att de är vana att prata och spela inför klassen. Klasskamraterna syns 
inte i bild.  
Redovisningen startar 
Jonas markerar inslag och börjar spela. Leo kommer in efter Jonas upptakt. 
De tittar ner i sina noter under det att de rytmiskt lite trevande spelar det 
instrumentala förspelet till Stockholm i mitt hjärta av Lasse Berghagen.16 När 
de börjar sjunga versen har de hittat varandras puls och sjunger unisont med 
tydlig valskänsla. Deras stämmor är frimodiga och klara. Leo som hittills har 

                                 
16  Komponerad av Lasse Berghagen i början på 80-talet. Sången började användes som signa-
turmelodi till det omåttligt populära tv-programmet Allsång på Skansen när Lasse Berghagen  
blev programledare .  
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tittat i sina noter vänder blicken mot Jonas som i sin tur också lyfter blicken 
från noterna men mot klassen. 
  
 ”Huspriser stiger i taket, börsen går ner med ett ras.  
   I Stockholm ligisterna målar, röker och andas in gas.  
   Med stekare från Östermalms gränder med vandaler från Gröndal,  
   en värsting från Söders alléer. Djävulens älskade stad.” 
 

När kamraterna från Gröndal åsyftas vänder sig Leo och Jonas mot varandra 
och särskilt Leo nästan ropar ut texten. De markerar varje stavelse i Gröndal, 
vilket besvaras med ett skratt från publiken (figur 8).  

 

 
Figur 8. 

 
Under tiden som pojkarna sjunger tittar de ofta i sina noter varvat med att 
rikta sig mot publiken. De söker också varandras blickar och då inte bara för 
att vara i ”time”. Det handlar även om att förstärka effekten av enstaka ord. 
Under det att de sjunger behåller de ett öppet och rättframt nästan lite 
oskuldsfullt ansiktsuttryck, som förstärks av deras tydliga röster. Detta utgör 
en kontrast till texten, som utöver att skoja med klasskamraterna refererar till 
aktuella politiska och regionala frågor samt till ett aktuellt tv-program.   
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  ”Stockholm ger mig smärta låt mig berätta för dig nu. 
   Åldringar faller i glömska du bryr dig väl ej, eller hur!? 
   Av hålor jag känner i världen är du den ort som grott fast. 
   I dåtid i förtid, i gyttjan i en blandning av blött och kallt.” 
 
Efter ett ritardando i refrängslutet fortsätter mellanspelet instrumentalt. Jonas 
spelar med dramatisk dynamik och gör något glissando samt tänjer på en och 
annan ton till Leos alltmer markerade 6/8 takt. Till detta ser de något allvar-
liga ut, ett uttryck som förstärks av något mörkare röster i vers två. 
    
 ”Vår hövding ser ut som en baby, statskassan försvann i ett nafs. 
   Kungen han sover och äter, ja där tar hans ämbete slut. 
   Säg, hör du trafiken om natten från Spånga till Ekensberg. 
   Ett bilrace, ett knivmord, en knatte som köper på plattan en hund.    
   Stockholm ger mig smärta…”  

 
Klasskamraterna skrattar ofta och särskilt när de själva åsyftas. Leo och Jo-
nas reagerar vid några tillfällen på klasskamraternas munterhet med små 
leenden. De återgår dock snabbt till sitt mer seriösa uttryck, som ibland för-
ändras till ett något mer upprört uttryck, förstärkt av rynkade ögonbryn och 
betonade stavelser (figur 9). I outrots första fras gör pojkarna ett ritardando, 
och betonar varje ord. Detta kontrasteras av de två följande fraserna, som 
spelas med staccato men i ett långsamt tempo. 
  
  ”I dåtid i förtid i gyttjan 
    I en blandning av blött 
    I en blandning av kallt” 

 
I sista frasen går pojkarna upp i tempo igen och sjunger med eftertryck: 
”I en blandning av blött och kallt.”  
 
Klasskamraterna, som har småskrattat under hela outrot, brister ut i än mer 
skratt, de jublar och applåderar. Någon ropar ”Master”. Leo och Jonas ler 
stort tillbaka. 
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Figur 9.  

 
 
På lärarens uppmaning berättar Jonas och Leo om arbetsuppgiften, som fick 
en trög start. När de väl hade enats om Stockholm i mitt hjärta och att deras 
text skulle ge en negativ bild av Stockholm gick det lättare. De jobbade var 
för sig under en helg, varefter de träffades och satte ihop texten. Strax före 
lektionen repeterade de ihop det hela. Läraren ställer frågan vad man lär sig 
av arbetssättet. Pojkarna svarar att de framförallt har tränat på att samarbeta 
eftersom de har kompromissat mycket. Läraren undrar om de är nöjda, vilket 
de svarar att de är och läraren fortsätter med ”det borde ni vara” och lämnar 
över till klasskamraterna för kommentarer. Pojkarna får positivt gensvar från 
leende kamrater, som applåderar ännu en gång. Därefter är det nästa grupps 
tur att redovisa. 

5.1.5 Fångad av en elstol – En redovisning i Svenska, årskurs 8. 
Filip, Laban och Fabian (den sistnämnde är ett år äldre än då han deltog i 
fysikredovisningen) gör sig beredda. Stämningen i klassrummet är redan 
mycket munter efter Jonas och Leos redovisning. Pojkarna har gjort samma 
redovisning en gång tidigare, men ska på lärarens begäran upprepa presenta-
tionen så att alla i klassen ska få uppleva den. Då flera elever vet vad som 
komma skall blir stämningen alltmer munter. Flera skrattar innan pojkarna 
ens har börjat. 
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Redovisningen startar 
Fabian räknar in och de börjar sjunga ny text till melodin Fångad av en 
stormvind, Carola Häggkvists schlagerhit från 90-talet.17 Med pressade röster 
härmar pojkarna Carolas uttryck i såväl diktion, minspel och rörelser. ”Jag är 
fångad av polisen, fast igen. Ingenting kan fria mig när jag sitter bakom gal-
ler. Jag är fångad av polisen hela dan, här finns bara polisen och jag och det 
bröd som han har lämnat kvar.” Fabian fortsätter solo samtidigt som Laban 
bär iväg med en stol och låtsas sätta fast Filip i den. ”Vi går mot stolen, för-
enade med handklovar på. Mitt hjärta vaknar när jag ser att strömmen slås 
på.” Laban och Filip spelar upp en liten scen samtidigt som de fortsätter med 
överdriven Carolalik mimik och stereotypa schlagerrörelser. ”Jag är fångad i 
en elstol [tonartshöjning], Jag är fångad i en elstol” Fabian brister ut i skratt 
understödd av de alltmer skrattande klasskamraterna. Han försöker ta sig in i 
sången igen då Laban tar vid ”fast igen”. Någon klasskamrat ropar till Fabi-
an att han måste ”waila” vilket han med avsiktliga målbrottstuppar och hjälp 
av vevande armar gör och därmed får klassen att skratta ännu mer. Han fort-
sätter i ett högt pressat läge och håller sig för magen vilt skrattande med 
rinnande tårar: ”Ingenting kan hindra den när strömmen når mitt hjärta […].” 
  Laban bryter av med Carolas klassiska slutgest, armarna upp i taket samti-
digt som han sjunger sluttonerna. Klassen applåderar och jublar vilt. Sedan 
munterheten har lagt sig något berättar pojkarna om arbetet och samtal tar 
vid i klassrummet om arbetssättet och hur viktigt det är att få skratta. 

 
Figur 10. Fångad av en elstol 
                                 
17 Fångad av en stormvind är komponerad av Stephan Berg. 
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5.1.6 Grekiska sagor och myter – En redovisning i Historia, 
årskurs 7.  
Denna redovisning finns inte dokumenterad på video varför jag låter läraren 
berätta. Följande är ett utdrag ur sammanfattningen av intervjun med läraren, 
där de direkt citerade partierna står inom citationstecken: 

Uppgiften som var ett pararbete handlade om grekiska gudavärlden, sagor 
och myter. Josefin och Måns gjorde det som ett barnprogram. ”Och då sitter 
alltså killen då Måns med sin gitarr, också väldigt duktig gitarrist, precis som 
Olle. Han sitter då och plinkar lite grand, någon melodisk slinga och Josefin 
börjar då berätta och inleder. Hon ger ramen till det hela, välkomnar åhörar-
na och dom här små sjuorna sitter och” [läraren härmar deras nyfikna uttryck 
och sträcker på halsen] ”När hon har givit ramen så jag vill minnas att hon 
berättade om någon Gud, grekisk Gud, och sen så bollade hon över till Måns 
och säger ’Måns kan inte du fortsätta här och berätta om’ vad det nu va för 
någonting. ’Jovisst’ säger Måns och har fortfarande gitarren, å, han har alltså 
haft ögonkontakt med Josefin och inte suttit så här [läraren låtsas spela gitarr 
och tittar i golvet] nerböjd och blyg på något sätt och sen då är han tvungen 
och släppa lite grand å, alltså högerhanden då eller om det är vänster eller 
båda och börjar berätta, han tjuvtittar lite grand i sina anteckningar och det 
märks inte att han läser dom. Men han har dem som stöd”  

Läraren fortsätter med att berätta hur Måns obehindrat talar samtidigt som 
han börjar spela igen: ”Hur han väver ihop sina toner med de myter han be-
rättar. Kamraterna lyssnade med stora öron [läraren härmar dem], det var 
dödstyst i rummet. […] och så avslutade dom då på samma sätt som dom 
hade inlett. med att ’ja nu var den här stunden klar nu hoppas vi’. Det var 
ungefär som man pratar till småbarn och det är synd att det inte är inspelat.” 

Lärarens berättelse stämmer väl överens med Josefins och Måns 
klasskamraters version. Läraren är dock något mer målande i sin beskrivning 
än klasskamraterna vilka framförallt talade om att Josefin och Måns skapade 
en mysig stämning, likt en ”sagostund”. 

5.1.7 Musik som stämningsskapare  
Den omedelbara upplevelsen av de videodokumenterade redovisningarna är 
att eleverna under några minuter har fångat uppmärksamheten och berört 
oss. Publikens (det vill säga klasskamraterna och läraren samt jag själv) 
skratt, glada tillrop samt avslutande applåder vittnar om att redovisningarna 
inte gått spårlöst förbi. Eleverna har skapat en stämning, som hänger kvar 
även efter redovisningarnas slut, då efterföljande kommentarer eller samtal 
avslutas med skratt och/eller applåder. Med leenden och värme i rösterna 
berättas det också om Josefins och Måns redovisning i historia.  

Det finns ett förgivettagande om musikens emotiva funktion hos deltagar-
na, vilket på olika sätt avspeglas i deras agerande och val av musik. Varför 
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redovisningarna berör handlar även i lika hög grad om kontexten (jfr. Gabri-
elsson, 2008; Small, 1993). Resultaten som redovisas i 5.4 visar att deltagar-
na tycker att det är roligt att se och höra kamrater eller elever spela och age-
ra. Tillika att det händer något mindre vanligt förekommande i klassrummet. 
Musik framfört av just dessa elever markerar på förhand vissa förväntade 
musikaliska kvalitéer och genrer. Detta korsas med en förväntan om skolre-
dovisningar i ett så kallat teoretiskt ämne. I själva redovisningarna skapar 
eleverna genom sitt agerande stämningslägen, som på olika sätt berör. Inte 
minst diskursiva krockar verkar roa och leda till eftertanke.  

Hur stämningar förmedlas och diskursiva krockar uppstår synliggörs till 
viss del i elevernas konstruktion av redovisningarna och det är i redovisning-
arnas struktur som följande resultatdel tar sin början.  
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5.2 Musikens funktioner i redovisningarna 
Förutom i presentationer och Olles inledning av Bibeltexten i religionsredo-
visningen musiceras det genom hela redovisningarna. Det innebär att redo-
visningarna kan betraktas som musikaliska verk. Eleverna använder en 
mängd av de potentialer som musik erbjuder för att skapa mening i sina ar-
beten; exempelvis att understryka eller kontrastera mot textinnehållet, att 
genom musikalisk form skapa sammanhang och genom musikaliskt uttryck 
skapa relationer till åskådarna. Detta behandlas ur olika perspektiv i 5.2.1 - 
5.2.4 för att sammanfattas i 5.2.5. 

5.2.1 Musik som ram och motor  
På vilket sätt ungdomarna skapar textuell mening genom musik verkar vara 
väsentligt för upplevelsen av händelserna som en helhet. Det handlar särskilt 
om att redovisningarna genom musiken blir tydligt inramade, får styrfart och 
ges ett dynamiskt förlopp som förmedlar sammanhang. 

I samtliga dokumenterade redovisningar ramar den musikaliska formen in 
redovisningarna, såväl avgränsar delar som strukturerar till en helhet. I fysik-
redovisningen presenteras ett musikaliskt tema, som sedan återkommer i 
varierad form mellan elevernas talade partier. De olika långa talade partierna 
knyts ihop av temat med variationer, vilket bidrar till att redovisningen kan 
uppfattas som en sammanhängande helhet. I religionsredovisningen används 
fyra olika teman som framförs enligt formen; A (intro), A, B, C, D, C, D, 
coda. Här fungerar formen snarare som genomkomponerad. Den ramar in 
olika skeenden på ett effektivt sätt samt möjliggör en dramaturgisk upp-
byggnad genom att formdelarna har olika karaktär. I travestierna faller det 
sig naturligt att använda sig av förlagans musikaliska form men som i samt-
liga redovisningar är tempo, puls, rytm, frasering och dynamik viktiga poten-
tialer som åstadkommer textuell mening. 

I Fångad av en elstol intonerar inte pojkarna alltid enligt förlagan men är 
rytmiskt säkra vilket bidrar till att hålla ihop helheten. Trots att Fabians 
skrattsalvor orsakar ett ganska långt avbrott är det Laban, som genom sång-
ens rytm leder Fabian tillbaka. Den något svajiga intonationen men det ryt-
miskt korrekta framförandet bidrar dessutom till att förstärka det komiska 
intrycket, som präglar hela redovisningen. I fysikredovisningen skapar djem-
berytmerna kontinuitet, som trots de olika långa talade partierna och dyna-
miska förändringarna behåller sin grundrytm och sitt tempo. Rytmiska effek-
ter som fill in samt de plötsliga dynamiska förändringarna knyter ihop 
delarna och en plötslig paus skapar direkt textuell mening för att möjliggöra 
en effekt.  

I religionsredovisningen byggs ett långsamt crescendo upp, såväl i den 
klingande musiken som i talet, för att kulminera och sedan plötsligt gå till-
baka. Dynamiken bildar här en storform, vilkens delar i sin tur ger dynamis-
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ka effekter, men genom såväl gitarristens som de talandes fraseringar förlo-
ras inte känslan av det övergripande dynamiska förloppet. Musikens 
temporala funktion för att skapa textuell mening är således central för att 
såväl skapa som uppleva sammanhang i redovisningarna. 

5.2.2 Musiken i relation till redovisningarnas texter  
I travestierna faller det sig naturligt att använda de kända sångernas musika-
liska och textliga form. Ungdomarna avviker inte ifrån den givna musikalis-
ka formen och använder i stort sett samma tempi och dynamik som i förla-
gan. Detsamma gäller den nya texten i vilken de använder samma uppbygg-
nad som originalet i form av upprepningar och rim samt leker med de ur-
sprungliga orden. Musikens ideationella mening är att berätta vilken sång 
och genre som travesteras. Musiken motsäger och kontrasteras mot innehål-
let i texterna och därmed skapas interpersonell mening, något som redan 
finns inbyggt i genrens karaktär. I Stockholm ger mig smärta understryker 
Jonas och Leo musikens motsägande funktion gentemot texten genom att 
utnyttja formdelarnas harmoniska förlopp. Delarna i dur sjungs och spelas 
med luftig och lätt frasering samt ibland i staccato. I mollpartierna är de dy-
namiska övergångarna mer dramatiska vilket ger ett tyngre intryck. I Fångad 
av en elstol förstärks kontrasten mot texten av pojkarnas överdrivna hurtig-
het och parodierande lek med originalmusiken och artisten. De nya texterna i 
travestierna, som ackompanjeras av elevernas tolkningar av originalmusiken, 
etablerar således flera interpersonella relationer. Dels genom elevernas inter-
na skämt, att publiken känner pojkarna, dels det faktum att alla i lektionssa-
len har någon form av relation till originalen. De flesta läsare av denna text 
torde knappast vara obekanta med musikens original Stockholm i mitt hjärta 
eller Fångad av en stormvind för att förstå vari motsägelsen ligger, likaså 
vilka associationer till originalens text och tillika kontext som ryms däri.  

Som tidigare berörts är musikens form i fysikredovisningen central för att 
skapa textuell mening gentemot den talade texten. Däremot är det inte lika 
tydligt hur musiken skapar ideationell och interpersonell mening i samma 
redovisning. Musiken saknar direkta referenser, som kan associeras till text-
innehållet. Pojkarnas egen komponerade musik varken refererar till ljud eller 
musik, som kan förknippas med konventionellt bruk av musik i gestaltningar 
om rymden.18 I de talade partierna fungerar rytmerna och saxofonens uthåll-
na toner som ett ackompanjemang, vilket inte drar uppmärksamhet från tex-
ten. Den ideationella meningen kan uppfattas vara neutral, då musikens emo-
tiva funktion inte är att förmedla något direkt känsloläge. Detta innebär in-
terpersonellt att lyssnaren positioneras till att förhålla sig neutral. De pulse-
rande rytmerna kan också beskrivas som kontrasterande mot elevernas 
filosoferande. När det klingande temat spelas, står musiken i centrum och 
                                 
18 som artificiella syntljud utan puls och soundtracks i film. 
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fungerar interpunkterande eller möjligtvis kommenterande till texten genom 
att Jonas aldrig upprepar temat utan istället varierar det. Musiken styr inte 
tankarna åt något bestämt håll utan ger deltagarna och lyssnarna utrymme för 
egna spekulationer. Det understryks av pojkarnas rättframma frågande voka-
la uttryck som kan sägas förmedla en ljus och nyfiken stämning. Upplevel-
sen av redovisningen genererade ett engagerat samtal i klassen om rymd-
gubbar och hur lite vi egentligen vet. Man kan uttrycka det så att redovis-
ningens stämning etablerade en sublim känsla – människans litenhet i förhål-
lande till det ofattbara.  

I samtalen med samtliga ungdomar i undersökningen hävdar de att musi-
kens främsta uppgift i förhållande till texten är att skapa stämning, vilket de 
menar görs genom ackompanjemang och musikaliska illustrationer. Det är 
dock inte alltid lätt att förstå vad de menar, då fysikredovisningens elever 
beskrev sin musik som flummig och Svante beskrev religionsredovisningen 
som: ”Det skulle va lite glatt och hej hej i slutet och i början, lite mer så 
där… okristet.” Olle fyller direkt i med ”power”.  

Utan att känna till gruppens Tenacious D:s musik och deras låt Wonder-
boy, som Olle lånade teman från, eller det klassiska tv-spelet med samma 
namn, är det svårt att förstå hur ”hej hej” och ”okristet” kan utgöra en be-
skrivning av hur det som spelades hänger ihop med texten. Möjligtvis går det 
att förstå ”power” och med kännedom om originalmusiken och spelet är 
deras uttalande något begripligare. I det tidiga TV-spelet från 80-talet är 
Wonderboy en liten pojke med magiska krafter som rår på otäcka monster. 
Tenacious D:s musik är långt ifrån den ”klassiska” tidiga datorspelsmusiken 
som används i spelet eftersom gruppens musik snarare kan klassificeras som 
melodiös rock, ofta med komiska inslag med referenser till olika företeel-
ser.19 Detta i sig att det redan finns flera intertextuella relationer i gruppens 
musik och en motsägande funktion i tv-spelets musik, förklarar pojkarnas 
uttalanden bättre eller deras som de själva uttrycker ”twistade” tolkning. 
Musikens tänkta ideationella mening är att understryka tolkningen av 6.e 
kapitlet i 1:a Moseboken, som något förvridet och absurt. Bibeln är som en 
saga eller ett spel och får inte, precis som pojkarna antyder i redovisningen, 
tas på allvar. För dem som är bekanta med musiken innebär det olika inter-
textuella associationer, vilket skapar interpersonell mening. Igenkännandet 
kan upplevas som komiskt och inte minst retoriskt när musiken kontrasterar 
mot Bibeltexten. Olle modifierade dock mycket av originalmusiken, efter-
som den fick nya tempi och större dynamikförändringar. Det är inte säkert 
att klasskamraterna riktigt vet varifrån de ska härröra musiken, vilket i sig 

                                 
19 Gruppen går också under namnet The D. Bildat av två musiker och tillika skådespelare 
Black Jack och Kyle Gass. Deras musik och texter är en blandning av olika stilar som rock 
och visor och lånar ofta känd musik som t.ex. Für Elise och Eine Kleine Nachtmusik (dock 
inte dessa i redovisningen). Därtill innehåller gruppens texter och videor referenser till kända 
spel, film etc. och då ofta på ett komiskt sätt samt med ett grovt språk. Under tiden som redo-
visningen skedde var gruppen mycket populär hos flera av eleverna. 



 71 

skapar interpersonell mening, att uppleva stämningar och känslor som känns 
igen men inte riktigt veta varför. För lyssnaren som likt undertecknad inte 
kände till originalmusiken vid framförandet förefaller Olles spel enbart fun-
gera som ett snyggt och fungerande ackompanjemang, vars mening är att i 
första hand kontrastera mot texten för att understryka pojkarnas ironi. 

5.2.3 Musiken i relation till kroppsliga och vokala 
representationer 
Elevernas musicerande och den klingande musiken samt texten samspelar på 
olika sätt med deltagarnas rörelser, ansiktsuttryck och vokala uttryck. Ut-
gångspunkten för detta skiljer sig i Fångad av en elstol från de andra redo-
visningarna på tre väsentliga punkter; Pojkarna framför sången a cappella, 
rörelserna är en del av deras förberedda framförande och delar av texten 
illustreras av en dramatisering.  

Fabian, Filip och Laban pressar sina röster i ett högt läge, vilket avspeglas 
särskilt i Labans ansikte. Han fullkomligt ger sig hän i sitt uttryck. De sjung-
er utantill vilket innebär att inget papper eller texttittande hindrar dem från 
såväl ögonkontakt med publiken som rörelser. Pojkarnas överdrivna stereo-
typa rörelser, vilka även fortsätter under den korta scenen med stolen, för-
medlar att vi befinner oss i schlagerns obekymrade glittriga värld här perso-
nifierad av artisten Carola. Samtidigt som pojkarna genom sitt uttryck paro-
dierar genren, gör de detsamma över sin egen sång. Fabian utnyttjar hela sitt 
register av målbrottstuppar för att gestalta artisten Carolas wailningar. Ingen 
kan undgå hur roligt de själva har vilket inte minst påverkas av klasskamra-
ternas jubel och skratt. Sångens rytm i högre grad än melodi och text funge-
rar som utgångspunkt för pojkarnas agerande men rörelserna har en viktig 
textuell funktion i redovisningen. När Fabian skrattande har svårt att sjunga 
fortsätter Laban och Filip med rörelserna, vilket håller schlagerstämningen 
vid liv. I slutet räddar dessutom Laban hela redovisningen från att enbart 
sluta med skrattsalvor genom att härma Carolas klassiska avslutningsgest, 
uppsträckta armar i takt med att han sjunger sluttonerna. 

Jonas och Leo använder sig också av originalets uttryck. De ser visserli-
gen något allvarliga ut men deras sträckta ryggar och öppna ansiktsuttryck 
leder ändå tanken till Skansen och Lasse Berghagen. Det vokala uttrycket 
har dock inte Berghagens luftiga och kanske något högtidliga karaktär. När 
kamrater åsyftas i texten blir rösterna lite skarpare och då särskilt på symbo-
liska ord. Trots det faktum att pojkarna håller ögonen på noterna och mindre 
på publiken ges intrycket att de har god ögonkontakt med publiken. Upple-
velsen av den nära publikkontakten beror delvis på att de i början av varje 
fras riktar sig mot varandra eller publiken för att i slutet återvända till noter-
na och då förbereda nästa fras. Något som inte är helt ovanligt vid innantil-
läsning av text eller noter inför publik. Det händer också att någon av dem 
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söker den andres blick men att den andre är riktad mot publiken, varvid de 
snabbt anpassar sig efter varandra (figur 11). 

  

 
Figur 11. Notexemplet visualiserar hur Leo och Jonas blickrikningar förhåller sig till 
musiken. De lodräta pilarna visar när Jonas (lila) och Leo (blå) börjar rikta blicken 
mot publiken eller varandra. De vågräta linjerna visar hur länge blicken hålls kvar, 
förkortningen no innebär att de tittar på noterna. 

 
Leo och Jonas håller i sina instrument varför de av naturliga skäl inte gesti-
kulerar men helt stilla är de inte, de rör sig knappt märkbart med musiken. 
Överkropparna och deras huvuden reser sig mjukt i en knappt märkbar båg-
lik form när toner hålls ut. Pojkarnas kroppar är med sina små mjuka rörelser 
en del av musiken. I inledningen tittar båda ner i noterna och rörelserna hjäl-
per de dem att hitta en gemensam timing. Leo gör en liten gungande rörelse 
med överkroppen när han med gitarren försöker markera valskänsla (figur 
12).  
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Figur 12. I notexemplet visualiseras pojkarnas kroppsliga rörelser i form av bågar 
som har samma riktning som deras rörelser. Pilarna visar från vilka toner rörelserna 
börjar. Leo håller blicken på noterna och Jonas likaså men han tittar även på Leo vid 
frassluten.  

 

Religionsredovisningen innehåller inte heller några stora gester men liksom i 
exemplet ovan går det att följa särskilt Franz knappt märkbara rörelser och 
då framförallt när han inte pratar själv. Under det att Svante har ordet rör sig 
Franz överkropp stilla åt sidan fram och tillbaka i jämn takt gentemot gitar-
rens frasering. Han ler ofta och ibland rycker leendet till samtidigt som 
Svante betonar och rytmiskt accentuerar något ord. Svante som sitter i 
skräddarställning använder särskilt sin blick, minspel och röstklang i gestalt-
ningen av texten men förhåller detta till musiken. Vid sin första insats spelar 
Olle ett luftigt tretaktstema och Svante riktar sig mot himlen med ett litet 
leende vars ironiska innebörd stryks under av det tillika ironiska men lätta 
tonfallet. När Olle spelar det jämna temat med sextondelar i tvåtakt med 
accenter på första, fjärde och sjunde sextondelen blir Svantes språkmelodi, 
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dynamik och rytmik allt mer växlande och intensiv. Trots att han mest tittar 
på sin text och sitter stilla avspeglas intensiteten i hans ansiktsuttryck som 
sedan slätas ut i slutrepliken.  

När Svante och Franz under redovisningens gång går ifrån den förberedda 
texten för att kommentera varandra, som i bytet av talare eller vid redovis-
ningens sluttoner, använder de ett helt annat uttryck. De talar då svagare och 
snabbt i ett lågt register. När Svante kommenterar Franz inledning, gör han 
det samtidigt som han tar texten från Franz. Han tittar under tiden ner och 
väntar ut gitarrens pågående tema. När Olle sätter an nästa tema, börjar 
Svante sin berättelse och riktar sig då utåt. Liksom Svante tycks använda den 
dramaturgi som erbjuds av Olles musikaliska teman, förfaller det vara det-
samma med Franz.  

Franz börjar tala efter Olles inledande fyra takter och Franz har då ett ne-
utralt och lugnt tonfall. Hans frasering och fallande språkmelodi fungerar 
som en presentation. När berättelsen börjar, direkt efter att Olle spelat första 
tonen i första temats repris, talar Franz i ett högre register något starkare och 
mer tydlig diktion (figur 13).  

 
Figur 13. Notbilden visar Franz språkmelodi och frasering i förhållande till text och 
musik i religionsredovisningens inledning. 

5.2.4 Musiken i relation till skolämnet 
Förutom i travestierna som med sin givna form förhåller sig till förlagan är 
det ett litet urval av det andra ämnets stoff som återfinns i de andra redovis-
ningarna. Texterna är inte faktaspäckade och det finns luft mellan det som 
sägs. Ungdomarna har gjort ett medvetet urval för att balansera fakta och 
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musik där vare sig ämnesstoff eller musik har fått dominera. I historiaredo-
visningen har Josefin och Måns valt att återge stoffet om antika gudar, sagor 
och myter i form av berättelser. I religions- och fysikredovisningen har ung-
domarna valt en fördjupning inom det av läraren givna området som tillåter 
samt förutsätter spekulation och reflektion. Pojkarna i religionsredovisning-
en uttrycker att de valde en text ur första Moseboken som de menade var 
obegriplig och förvriden i sin kvinnosyn, en kort text som sedan tolkas. Det 
medför ett reflekterande förhållningssätt till valet av text, både till innehållet 
och hur den ska anpassas till musiken och vice versa. Lärare 1 menar att 
fysikredovisningens deltagare har varit smarta och valt ett område som det är 
möjligt att spekulera om, för att slippa förhålla sig till en mångfald fakta.  

Dom är så pass klipska en del av dom här så att dom valde ju lite grand där-
för. Att inte behöva ägna så mycket åt faktasök, vilket man kan drunkna i 
ibland utan faktiskt sätta sig ner och prata tillsammans. Det märker man ju 
här också, när de avslutar ” Vad tror vi”. (Lärare 1) 

 
Pojkarna använde musiken som en möjlighet att filosofera utifrån och för att 
kunna ställa öppna frågor, vilket kan ha bidragit till det till synes öppna sam-
talsklimat som rådde efter redovisningen i klassrummet. Ett samtal öppet för 
frågor och spekulation. 

Religionsredovisningens modalitetsanspråk, att bibeln är som en saga 
med förvrängd kvinnosyn, genererade en engagerad diskussion om bibel-
tolkning, kvinnans ställning och maktförhållanden. Det är möjligt att pojkar-
nas direkta anspelningar på sexualitet och makt bidrog till engagemanget.  
Det kan också vara så att pojkarnas ordval, som mycket direkt berättar att 
gudarna våldförde sig på kvinnor, inte skulle ha uttalats om redovisnings-
formen varit en annan.  

Konklusionen av religions- och fysikredovisningen blir således att när 
ungdomarnas väljer att använda musik i sina redovisningar gör de ett snävt 
urval av det andra ämnets stoff. Ett innehåll som de har reflekterat över och 
bearbetat till ett litet format för att göra det möjligt att framföra med musik. 
Redovisningsformen understryker det ungdomarna tar upp och öppnar möj-
ligheter vilket väcker frågor som diskuteras vidare.  

Musiken är integrerad med ämnesstoffet till en helhet i elevernas redovis-
ningar. Några av ungdomarna är medvetna om detta faktum och när jag frå-
gar om en planerad redovisning i geografi då de avser musicera menar de att 
den redovisningen blir annorlunda. De ska redovisa muntligt om Tyskland 
och spela ett stycke av Brahms.  

Det blir inte som det här, det blir berätta och spela och berätta. (Jonas) 
 

Det förefaller således att det finns en medvetenhet om vilka meningspotenti-
aler musik erbjuder. 
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5.2.5 Sammanfattning av 5.2 
I samtliga redovisningar är musikens temporala funktioner centrala för att 
skapa textuell mening. Det gäller inte minst hur eleverna använder musika-
lisk form för att rama in delar och helhet. I fysikredovisningen är det särskilt 
utmärkande hur formen innebär att de olika textdelarna ramas in av ett åter-
kommande musikaliskt tema som varieras. I religionsredovisningen är det 
påfallande hur formen möjliggör uppbyggnaden redovisningens dramaturgi. 
Tempo, puls och rytm håller igång flödet i samtliga redovisningar samt ska-
par kontinuitet. Frasering samt dynamiska förlopp ramar in olika skeenden. 
De temporala funktionerna möjliggör också plötsliga effekter i redovisning-
arna. 

Elevernas musik i förhållande till deras texter i redovisningarna visar både 
likheter och olikheter. I travestierna håller sig eleverna till originalets musi-
kaliska och textliga form. Musiken skapar ideationell mening genom att 
berätta för oss vilka originalsånger som avses, vilket i sin tur skapar interper-
sonell mening. Vi refererar till originalen, deras sammanhang och vårt för-
hållande till dem. Musiken kontrasterar och motsäger de nya texterna, vilket 
i sin tur skapar interpersonell mening. Texterna ironiserar över originalet 
eller refererar till platser eller händelser, som ligger eleverna nära. I fysikre-
dovisningen saknar musiken direkta referenser, som är möjliga att koppla till 
ämnet. Musikens ideationella mening kan sägas vara neutral och upprättar 
inte interpersonell mening i någon bestämd riktning, vilket lämnar utrymme 
för egen spekulation. Religionsredovisningens musik bygger på känd musik 
som i sin tur refererar till ett tv-spel om en pojke med superkrafter. Mellan 
originalmusiken och tv-spelet och dess musik är det stora kontraster, i religi-
onsredovisningen har dessutom gitarristen modifierat musiken. Det innebär 
att de kontrasterande intertextuella referenserna och den bearbetade musiken 
ideationellt understryker det absurda och komiska i elevernas tolkning av 
Bibeltexten. Om åhörarna är bekanta med originalmusiken skapas interper-
sonella relationer i flera lager. För den som inte tidigare är bekant med mu-
siken förefaller den fungera som ett snyggt ackompanjemang, som kontraste-
rar mot textens ironi. 

När det gäller hur elevernas musicerande förhåller sig till deras kroppsliga 
och vokala representationer skiljer sig travestin Fångad av en elstol mot de 
övriga. I redovisningen sjunger pojkarna a cappella och utantill samt använ-
der sig av inrepeterade rörelser som direkt anknyter till originalet. Pressade 
röster och och stereotypa ansiktsuttryck samt rörelser får både pojkarna själ-
va och klasskamraterna att brista ut i skratt. Pojkarnas rytmiska säkerhet i 
sången och rörelserna innebär att redovisningen inte tappar styrfart trots 
skratt och något osäker intonation. I de övriga redovisningarna sitter eller 
står eleverna mer eller mindre stilla. Ibland rör sig kropparna med musikens 
frasering eller för att hitta en gemensam puls. I redovisningarna sjunger eller 
läser eleverna innantill men vid musikaliska frasslut tittar de upp. Det ger 
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intryck av att de är riktade mot publiken under hela redovisningarna. Med 
små gester, ett frågande uttryck eller ögonkast markeras något som betonas i 
texten eller i musiken. Elevernas vokala uttryck är berättande med antingen 
en tydlig markerad rytmisk start eller ett neutralt tonfall, vilka förhåller sig 
till musikens frasering. Under berättelsens gång förhåller eleverna sina ton-
fall efter såväl musikens som textens karaktär – ett lite nyfiket, frågande 
uttryck i fysikredovisningen och teatraliskt i religionsredovisningen. Sista 
frasen markerar eleverna tydligt med ett frågande tonfall, med en accent eller 
med ett ritardando och diminuendo. Elevernas vokala uttryck och kroppsliga 
rörelser är intimt sammanlänkade med den musikaliska fraseringen, musi-
kens rytmik och dynamik (se figur 11-13). 

Förutom i travestierna, som följer sin givna form har eleverna i de andra 
redovisningarna gjort ett snävt urval av det andra skolämnets stoff. De har 
bearbetat ämnesstoffet till ett format som är möjligt att redovisa i integration 
med musiken. Ämnesområden som valts är inte är faktatunga men inbjuder 
till såväl reflektion som diskussion.  

5.3 Musikalisk kommunikation och musikaliskt lärande 
Olika aspekter av elevernas musikaliska kunskap däribland deras kommuni-
kativa förmåga avspeglas tidigare i kapitlet. Resultaten i detta avsnitt syftar 
dock till att belysa ämnet tydligare och lyfter fram både observerad represen-
tation av kunskap och hur deltagarna uppfattar det. Avsnittet är uppdelat i 
två delar; 5.3.1 belyser musikalisk kommunikation. Texten kan här tyckas gå 
ifrån redovisningarna något, då två elevers reflektioner kring en helt annan 
händelse beskrivs. Det berättar dock något om pojkarnas kunskap som är 
relevant för sammanhanget. I 5.3.2 behandlas mer övergripande aspekter av 
musikalisk kunskap som synliggjorts genom redovisningarna och samtalen. 

5.3.1 ”Det bara fungerar” 
Hur de agerande ungdomarna kommunicerar under själva redovisningarna 
kan bara delvis besvaras. Det som syns och hörs i filmerna, informanternas 
verbala utsagor samt transkriberingar av redovisningarna visar hur komplex 
ungdomarnas kommunikation är. I de videodokumenterade redovisningarna 
är det möjligt att uppfatta en mängd av tecken på kommunikation mellan 
deltagarna som akustiska signaler, ord, blickar, små rörelser och leenden. På 
frågorna om hur de kommunicerar och vem som följer vem ställs svarar de 
att samspelet ”bara fungerar”. Det förklaras med att de är musik- och teater-
elever och att de är så pass vana att spela med varandra att de inte ens behö-
ver titta på varandra. Det handlar om timing och att våga lita på varandras 
förmåga.  
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Leo och Jonas kommenterar dock något utförligare än övriga deltagare 
hur de kommunicerar under tiden som de tittar på inspelningen av Stockholm 
ger mig smärta. De reflekterar över att de uppfattar att de söker varandras 
blickar vid ritardandon och dynamikförändringar samt hur Leo på sin gitarr 
följde Jonas ”time” i klarinetten. De kommenterar också hur någon av dem 
söker den andres blick men att det inte alltid blir kontakt. Jonas förklarar att 
de inte hade repeterat tillräckligt och att han hade fullt upp med att titta i sina 
noter, varför han inte alltid håller ögonkontakt med Leo (se figur 11, s. 72 
och figur 12, s. 73). De understryker att kommunikation inte är något de 
tänker på under tiden de spelar, utan något de har lärt sig genom åren. Poj-
karna ger exempel på hur det fungerar när de spelar med kamrater som de 
musicerat med i många år, hur de kommunicerar genom miner och blickar 
men framförallt att de har utvecklat ett samspel som känns, men inte syns. 
De tillägger dock att det ändå syns om kamraten ser glad eller sur ut vilket i 
sin tur betyder mycket för det fortsatta samspelet. På min fråga hur det 
kommer sig att de gör gemensamma betoningar och ritardandon trots att de 
inte har repeterat, menar de att det där är något ”man kan” efter att ha tränat 
på sina instrument och lyssnat på musik i många år. De uttrycker, men med 
andra ord, att de är väl bekanta med musikaliska konventioner.  

Vem som följer vem i religionsredovisningen besvaras direkt av Olle, att 
det var han som följde Svante som i sin tur svarar:  

Jamen alltså när jag läste, jag vet inte hur Frans tänkte för jag är inte du, jag 
tänkte jag följer gitarrens rytm sen fick väl Olle typ följa efter min röst på nåt 
sätt. Jag följde efter Olle det var lite sådär. 

 
Svante visar med gester och blickar att det handlar om samspel mellan Olle 
och honom och Olle fortsätter: 

Det lät bra typ när det blev refräng eller nånting och så hade han nån sån där 
power i rösten så det blev liksom så där. 

 
och blir avbruten av Svante: 

Vi körde några gånger innan och det gick bra nån gång och nån gång gick det 
helt dåligt. Jag kände att vi måste ha lite tur. Det var inte så att jag hade tränat 
in hela låten och visste hur jag skulle läsa upp det. Jag kände innan – Jag ska 
ha lite tur det är typ det är lite större chans än 50 % chans att jag sätter slutet 
på ett bra ställe. Så gjorde vi det och så kan Olle bara… 

 
Svante låtsas härma Olle när han spelar gitarr och visar att Olle är så skicklig 
att han sätter slutackordet perfekt. På det svarar Olle skrattande att det ”typ” 
gick till så och hade det inte fungerat hade han ”fixat det på något sätt”. Efter 
en stunds fortsatt samtal rörande samma tema då Olle suttit tyst, utbrister han 
med mycket bestämd röst: ”Jag lovar att alla följer musiken”. Under denna 
intervju är det Svante som pratar mest men här blir Olle väldigt ivrig, avbry-
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ter de andra och höjer rösten medan Svante håller lite lägre profil samtidigt 
som han håller med Olle. 

Svante: Men samtidigt går det inte att läsa upp om man inte följer musiken 
någorlunda.  

Olle: Men musik innehåller så mycket. Asså kolla om säg teater t. ex. Då kan 
du rabbla den hur som helst men om du sätter dit musik i teatern då följer du 
på nåt sätt både känslor, takt vad som helst i musiken med texten.  

Svante: T.ex. igår när vi hade teaterföreställning följde ju ändå teatrarna mu-
siken. 

Annika: Ni uppfattade det så? 

Olle: Jag tänkte [upprepar sig och överröstar Svante som försöker svara] Jag 
tänkte på Come clarity igår när vi körde. Då skulle ju vi följa dom men på nåt 
sätt blev det tvärtom att Daniel när han sa det där så blev exakt när refrängen 
skulle komma, så det blev ändå såhär… 

 
Här gör Olle en långsam rörelse med händerna, en båge för att gestalta för-
loppet att det inte blev några avbrott, några form- eller taktförändringar. 
Svante refererar till en annan scen ur samma pjäs, där en klasskamrat kom-
mit in på gitarr exakt på de stick regissören angivit. ”När t. ex. Ludvig, hans 
uppgift var ju bara att följa teatern, det var ju liksom förutbestämt” säger 
Svante och knyter an till deras religionsredovisning genom ”Jag tror ändå 
båda följer varandra; man samspelar”.20  

Svante och Olles reflektioner över vem av dem som följde vem i religi-
onsredovisningen stämmer väl med min analys. Förloppet går att följa i par-
tituret vad gäller hur tät deras kommunikation är, där Olles gitarrspel är upp-
hov till Svantes accentueringar och dynamikförändringar och hur de bekräf-
tar att de förstår varandras intentioner genom snabba blickar eller leenden 
(figur 14). 

                                 
20 Olles reflektioner angående deras föreställning var så intressanta att jag studerade videoin-
spelningar från föreställningarna, samtalade med teaterläraren och reflekterade över hur jag 
själv upplevt repetitioner till föreställningar. Det jag uppfattar bekräftar Olles reflektion över 
att skådespelarna förändrade vartefter starten på sina repliker efter musikens form. Instruktio-
nen från regissören var att musikerna skulle börja spela refräng på vissa ord. De skådespelan-
de kamraterna levererar i föreställningen sina repliker så att musikerna aldrig behöver föränd-
ra formen eller hoppa över någon takt, vilket inte var fallet under repetitionerna. Liknande 
reflektion av Svante att det handlar om samspel bekräftas av exemplet där Svante påpekar att 
Ludvig på sin gitarr skulle följa skådespelarna. Under repetitionens gång utvecklas ett sam-
spel såtillvida att Ludvig kommer in på sina stick och skådespelarna anpassar sina repliker så 
att sticken fungerar väl med musiken. 
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Figure 14. ur religionsredovisningen 
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Mellan Olle och Franz är kommunikationen inte lika tydlig. Franz tittar ald-
rig på Olle men att döma av hans muntliga frasering, som passar väl till fra-
seringen i musiken, förhåller sig Franz till Olles spel. Denne spelar mycket 
rytmiskt med stabil puls samt fraserar tydligt men introduktionen, reprise-
ringen och nästkommande tema består av sju takter mot förväntade åtta. Det 
är endast dessa teman Olle spelar med ojämnt antal takter och han håller här 
konsekvent ut sluttonen något. Det är således svårt att avgöra om hans inten-
tion är att spela åtta takter och är för tidigt med nästa etta eller om avsikten 
är att spela som han faktiskt gör. Det kan vara så, efter Franz inledande ord, 
att Olle uppfattar att Franz intention är att fortsätta eller att han tycker uppe-
hållet blir för långt varför han börjar spela igen. Vid nästa tillfälle håller Olle 
ut sluttonen aningen lite längre ändå. Där förefaller det som Olle väntar in 
Franz som snubblar en aning över orden. Olle börjar nästa fras på ordet 
”barn” vilken Franz med en betoning landar på (figur 5, s. 58).  

När det gäller fysikredovisningen pratar pojkarna om samspelet och hur 
mycket de har tränat på att (som de säger) ”tona ner” när någon ska prata. De 
pekar inte ut att någon följer någon. Deras utsaga stämmer till viss del med 
vad som syns och hörs i filmen. I de helt musikaliska partierna håller de ofta 
ögonkontakt, Axel och Leo som sitter i utkanterna är snett vända mot var-
andra och de andra sitter i mitten med uppsikt åt båda hållen. Framförallt 
Leo tittar ofta åt både Axels och Jonas håll samt på Fabians händer. Jag upp-
fattar det som om Leo hör Axel väldigt tydligt men inte Fabian i samma 
utsträckning varför han tittar på Fabians händer så att de ska vara ”synkade”. 

Det är framförallt Axels stabila djemberytm som fungerar som en motor 
och som håller redovisningens tempo igång. Leo är också stadig i sitt spel 
och när det blir tydligt passar Axel på att göra rytmiska utvikningar, vilket 
också Leo gör mot Axels grundrytm. Samtidigt som Axel håller sin stabila 
grundrytm signalerar han dynamiskt och med rytmiska accenter när något 
nytt ska hända. I början tittar han på de andra pojkarna men allt eftersom 
rytmerna rullar på riktar han sig mer mot publiken. I fortsättningen vänder 
han sig mot medmusikanterna främst när någon förväntas börja eller sluta 
tala. Axel förhåller sig dessutom till Jonas fraseringar, som signalerar när det 
är dags för honom att markera. Fabian och Leo som också spelar djembe 
tittar framförallt på Axels händer. Axel ger akt på Jonas som i sin tur är 
mycket uppmärksam på framförallt Axel.  

Pojkarnas utsaga om hur mycket de hade repeterat de helt musikaliska 
partierna stämmer väl med den observerade filmen. Förutom med accenter i 
rytmen fungerar vissa inrepeterade ord som markörer (stick) för start, stopp, 
dynamikförändringar och att temat ska återkomma. När pojkarna en efter en 
talar i redovisningen verkar de inte bry sig om varken puls eller rytm, det 
kan uppfattas som att de pratar som om inte musiken fanns där. Det är endast 
i starterna och i sluten som talet förhåller sig rytmiskt till musiken. Några av 
dem avslutar med en öppen frågeställning som förhåller sig rytmiskt till mu-
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siken och får effekten av en naturlig paus för eftertanke, innan de går upp i 
styrka igen och temat återkommer. De som spelar är mycket noga med att 
titta på den som ”har ordet” och jag uppfattar det som att det delvis beror på 
att det inte finns någon markerad rytm i talet som rimmar med musiken. De 
måste vara uppmärksamma för att höra sticken, på vilka ord de ska förändra 
tonstrykan.  

I travestin Fångad av en elstol är pojkarnas snabba att svara på varandras 
infall som både är vokala och i form av rörelser. När någon faller ur melodi 
eller rytm tar någon annan vid och styr in dem i den gemensamma rytmen 
med tillhörande rörelser 

5.3.2 Representation av musikaliskt lärande  
Även om det är i fysik, historia, religion och svenska som eleverna ska exa-
mineras representeras dock ungdomarnas musikaliska kunskaper och utveck-
ling ur olika perspektiv. 

I sina val av den musik ungdomarna spelar i redovisningarna visar de nå-
gon form av medvetenhet om vad de har valt och hur vill framföra den. Nå-
gon form av medvetenhet syftar på att ungdomarna i viss utsträckning kan 
verbalisera vad de menar men att de i sitt musicerande visar musikalisk 
medvetenhet som inte alla har ett verbalt språk för. Därtill visar de med-
vetenhet om musikaliska konventioner om hur musik skapar olika stämning-
ar och till vilka känslor och stämningar de refererar till i exempelvis film, 
reklam och spel (jfr. Wingstedt, 2008). Materialet tyder på att det vanligaste 
är att ungdomarna visar både medvetenhet i handling och i viss mån när de 
reflekterar över vad de har gjort och verbaliserar sina val och handlingar. 
Här skiljer det sig också mellan deltagarna i olika redovisningar. I högre 
utsträckning är det eleverna i musikinriktningen, än eleverna i teaterinrikt-
ningen, som har tillägnat sig termer för att språkligt begreppsliggöra sitt 
kunnande ju äldre de är.  

När de berättar om sina musikaliska val, förefaller det som om de två gi-
tarristerna, Måns och Olle, har valt musik de själva tycker om och kan spela 
sedan tidigare. De spelar delar av låtars ackompanjemang, riff eller melodis-
ka teman. De har förhållit sig till situationen, spelat något de kan och anpas-
sat och satt ihop olika riff, ackompanjemang och melodier till nya former. 
De uttrycker sig dock ganska obestämt om vad de spelade. Måns säger att 
han improviserade och spelade ”nåt som passade bara” och Olle att de skrev 
texten ”och så spelade jag bara”. Olle byggde sitt spel på ”Wonderboy” av 
Tenacious D. Valet berodde troligen inte bara på att Olle tyckte om och var 
välbekant med gruppens musik. Tenacious D framför ofta sin musik till-
sammans med någon liten scen eller som en saga, berättelse och skojar med 
olika genrer och stilar i musik, film och annan media. 

Måns säger sig inte alls komma ihåg vad han spelade men Josefin säger 
att Måns spelade så att det skulle bli en ”mysig stämning” och att ” det var så 



 83 

där soft melodi”. Både Josefin och Lärare 2 berättar hur Måns spelade ”lite 
läskig musik” när det var lite otäckt och att det han spelade hela tiden ”pas-
sade väldigt bra”. Josefin är också noga med att påpeka att Måns inte spelade 
det bästa han kunde, underförstått virtuost och starkt, och Måns kommente-
rar försiktigt: ”Nej, jag tror inte det skulle blivit intressant om jag satt och 
typ solade liksom”. Måns och Josefin berättar att Lärare 2 hade frågat dem 
varför de inte spelade något grekiskt men det var inte deras avsikt. Måns 
skulle spela så att det skulle bli ”som ett barnprogram liksom”.  

I redovisningarna i svenska har ungdomarna medvetet valt kända svenska 
låtar som kan sägas vara folkkära men som ungdomarna själva tycker mindre 
bra om, eftersom det då enligt dem går att skoja och driva med dem. Pojkar-
na, som travesterade Fångad av en stormvind, säger sig ha gjort valet för att 
låten och artisten är så hemsk och att det blir extra kul att göra något (som de 
uttrycker sig) ”sjukt” på den.21  

Valet av musik till fysikredovisningen skiljer sig från de andra. Pojkarna 
har improviserat fram musiken tillsammans och den refererar inte till vad 
som brukar förknippas som ”rymdmusik” och särskilt då musik i filmer vilka 
handlar om rymdvarelser eller liknande.22 Pojkarna menar att frågan huruvi-
da det finns liv i rymden inte har något definitivt svar, den omständigheten 
öppnade upp för att göra vilken musik som helst: ”Utomjordingar det är lik-
som såhär ganska abstrakt ämne så man ändå kan göra nåt så här”. Uppgiften 
gav dem inspiration att ”jamma” och ”improvisera” fram musiken tillsam-
mans. Pojkarna provade sig fram med olika instrument och försökte använda 
en didgeridoo men vilket visade sig vara för svårt. De menar att när de väl 
kommit igång, med djembetrummorna och Jonas improviserade fram melo-
dier på saxofonen, gav sig resten. De planerade att fortsätta bygga ut musi-
ken och spela upp den på någon konsert framöver.  

Vi hade ju nån tanke alltså om vi skulle köra det längre fram bara så här för 
det var ett ganska skönt jam som vi höll på med så att man skulle uppträda 
med det alltså på nånting. (Leo) 

 
Resultaten visar att ungdomarnas förmåga att använda musikaliska paramet-
rar som dynamik, frasering, tempo och artikulation gör avtryck i deras hand-
lingar. Liksom förhållandet med timing är det handlingar som enligt eleverna 
sker intuitivt. De säger att de vet hur det ska vara, det är inget de funderar 
över, ungdomarna har övat så mycket under musiktimmarna i skolan, sina 
instrumentallektioner och på fritiden. De menar att hur de fraserar, gör cre-
scendon, diminuendon och accentuerar beror på både träning och musikalis-
ka konventioner. Flera av ungdomarna uttrycker att de i arbetet med redo-
visningarna har jobbat med dynamik. Fysikredovisningens deltagare säger 

                                 
21 en travesti brukar normalt inte göra sig rolig eller driva med den eller det travesteras men så 
noga höll sig inte pojkarna till formen som framförallt parodierade Carola Häggkvist. 
22  Som soundtracket till ET, Star Wars etc. eller artificiella syntljud utan beat. 
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att de repeterade mycket med crescendon och diminuendon samt att spela 
med lagom ljudnivå, när det samtidigt talades. De använder dock en annan 
vokabulär och berättar ivrigt i mun på varandra hur de tränade på att markera 
hur de ”skulle tona upp och ner” och att de tränade ”väldans mycket” på 
dynamik. När Jonas och Leo nästan två år senare kommenterar sitt arbete 
med travestin, Stockholm ger mig smärta, använder de korrekta musikaliska 
benämningar. De har tillgodogjort sig musikaliska språkliga termer under 
den tid som har förflutit sedan intervjun angående fysikredovisningen.  

Ungdomarna återkommer ofta till att det viktigaste i arbetet är timing och 
några av dem att de i arbetet med redovisningarna tränar på samspel och att 
samarbeta. Timing är något man känner i kroppen menar Leo och Jonas och 
när de förklarar vad det innebär visar de med kropparna en gemensam puls. 
”Man känner in varandras takt” säger Jonas. Begreppet timing tycks för de 
flesta deltagare innebära att komma in rätt, hitta ett gemensamt sväng men 
också att vara lyhörd och att anpassa sitt spel efter situationen. Måns uttryck-
te det så att det inte hade fungerat om han bara ”satt och solade”. Det är 
framförallt fysikredovisningens deltagare som diskuterar vad de har tränat på 
och hur de förhåller sig till varandra samt till det andra ämnet. För att sam-
spelet ska fungera är det viktigt att vara lyhörd, ge varandra utrymme men 
också själv få ta plats och att de kan lita på varandras skicklighet. 

Axel: Det man mest lär sig är väl samarbete, samspel och liksom såna grejer. 
Och sen så att Jonas liksom bara, det är liksom en självklarhet för du är lik-
som så duktig så du kan bara köra nånting.  

Jonas: Hur läckert det kan va, asså det är så enkelt men ändå så häftigt. 
 

Flera av ungdomarna diskuterar hur musiken skapar stämningar och effekter 
men också hur viktigt det är att det är enkelt och inte för komplicerat när 
musik används på det här sättet.  

Axel: Ja men det hade varit väldigt dåligt om jag hade tagit för svårt för då 
kan man inte hålla det så här som vi gjorde. 

Leo: Det var väldigt bra tempo […] Om vi hade gjort sådär sambasession så 
hade det blivit… 

Axel: helt galet! 
 

Ungdomarna visar således att de har förmåga att anpassa sina musikaliska 
kunskaper till ett sammanhang där ett annat skolämne än musik är i fokus. 
De har därtill använt sina kunskaper i ett nytt sammanhang vilket i sin tur 
generar ny musikalisk kunskap. 
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5.3.3 Sammanfattning av 5.3 
Analysen av ungdomarnas utsagor samt observationer och transkriptioner 
visar att musikens textuella funktion i form av tempo, rytm, frasering ofta 
fungerar som utgångspunkt för hur och när kommunikation sker och när 
såväl musikaliska som verbala insatser görs. Ungdomarna förhåller sina re-
pliker och talade texter till musikens förlopp. Den eller de som spelar håller 
igång tempot och flödet, rubaterar ibland när den som talar inte riktigt är i 
”time” och som kanske stakar sig eller kommer av sig. Musikens flöde är 
den gemensamma utgångspunkten och fungerar som motor som både musi-
ker och de som talar förhåller sig till. Vid avvikelser är det i första hand de 
som spelar som anpassar sig efter den talande och söker genom att rubatera 
eller med rytmiska markeringar hålla igång eller återskapa flödet. Alternativt 
som i fysikredovisningen att musikens puls hålls stadig igenom hela redo-
visningen vilket innebär att talet ändå upplevs hänga ihop. Elevernas förtro-
genhet med musikalisk form medför att den ibland synliga interaktionen sker 
framförallt vid de olika musikaliska formdelarnas början och slut. Några av 
eleverna söker exempelvis varandras blickar vid ett frasslut för att göra ett 
gemensamt ritardando och sätta ett gemensamt slut.  

Den synliga interaktionen skiljer sig mycket mellan de olika redovisning-
arna. I de redovisningar där fler än en spelar instrument eller sjunger är den 
synliga kommunikationen, blickar och kroppsliga rörelser, vanligare än i den 
där bara en spelar. Här handlar det dock troligen mer om de enskilda perso-
nerna än att det skulle vara något allmänt fenomen.  

Med en blick eller ett leende visar ungdomarna också att de uppfattar var-
andras intentioner. Det kan vara en blick av samförstånd, ett leende av upp-
skattning eller bekräftelse. Interaktionen med publiken, som endast hörs eller 
syns i form av en blick eller leende från dem som redovisar, påverkar den 
allmänna stämningen i rummet. 

Ungdomarna visar medvetenhet om sina val av musik i de olika redovis-
ningarna. I historia- och religionsredovisningen är intentionen att gitarrspelet 
ska ackompanjera och illustrera det som sägs. I svenskaredovisningarna föl-
jer de instruktionerna av vad en travesti innebär och härmar musikaliskt för-
lagorna till en totalt motsägande text som i sin tur anspelar på originaltexten. 
I fysikredovisningen är syftet att musiken ska vara både självständig och 
fungera som ackompanjemang. Valen av vad som ska spelas prövas fram 
med instrumentet i handen och i mindre omfattning varvas det med diskus-
sioner och förhandlingar deltagarna emellan. Ungdomarna visar förmåga, 
och framhåller det också som viktigt, att det som spelas inte ska vara för 
komplicerat för då blir det svårt att koncentrera sig på det andra ämnet. Det 
måste finnas en balans mellan det som redovisas och det som spelas, det här 
är inte som en ”vanlig konsert” menar de. Det ska också vara så enkelt att 
spela att alla kan improvisera utan att de andra tappar bort sig.  
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Ungdomarna visar också förmåga att improvisera i den bemärkelsen att 
anpassa sig, att följa någons impulser utan att det är repeterat. Stor uppmärk-
samhet riktas mot att samarbeta, känna varandras ”time” och att ge varandra 
utrymme och det både hörs och syns. Eller som Lärare 2 säger om ungdo-
marna i religionsredovisningen: ”De lyssnade in varandra […] en av dom var 
ju inte musikelev”. Ungdomarnas musikaliska kunnande visar sig således i 
de olika redovisningarna och att de har förmåga att använda och anpassa 
kunskaperna till ett sammanhang, där ett annat ämne än musik är i fokus.  

5.4 Samtal om musikens funktioner i redovisningarna 
I samtalen med både ungdomar och lärare kretsar åtskilligt kring hur lärande 
upplevs som meningsfullt, vilket det talas om ur olika perspektiv. I samtalen 
diskuteras frågeställningar som att det ska vara roligt för att lära sig, att våga 
vara sig själv, att känna sig trygg samt att bli sedd och sätta avtryck. Ung-
domarna återkommer ofta till att de går i en profilklass där speciella förut-
sättningar finns för att detta ska vara möjligt. Ofta förklarar de olika företeel-
ser endast med ”att det är för att vi går i en musik- och teaterklass”. Under 
samtalen och den tid de tittar på de filmade redovisningarna är det flera som 
ofta ler och skrattar. När den första blygheten har lagt sig över att se sig själv 
på film, skrattar de åt sig själva och varandra, någon retas en aning men mest 
ger de varandra uppskattande kommentarer. De båda lärarna ler, skrattar och 
visar uppskattning när de ser filmerna och kommenterar ofta hur mycket mer 
de lägger märke till när de får se sina elevers redovisningar på nytt. Gemen-
samt för dem alla är att de ser ganska glada ut och verkar aningen belåtna 
under samtalen. I samtalen konstitueras också en diskurs, som behandlar på 
ett mer övergripande plan, vad det innebär att vara musik- eller teaterelev. 
Resultaten redovisas i den följande texten efter ett antal teman som fram-
kommit under samtalen och tar sin utgångspunkt i skillnaden mellan deras 
redovisningar och vanliga dito, därefter om att vara musik och teaterelev, att 
vara lärare i klasserna och hur de har arbetat fram redovisningarna. Avsnittet 
avslutas med hur elever och lärare talar om att uppleva trygghet i arbetet 
med redovisningarna 

5.4.1 Varför redovisa med musik? 
”Så händer det nåt!” säger Lärare 2 när han ser filmen av religionsredovis-
ningen. I bild syns de som redovisar tillsammans med ryggarna på några 
klasskamrater. En flicka sitter nedböjd och skriver eller ritar något när Olle 
börjar redovisningen med att läsa innantill ur 1:a Mosebok. När Olle lägger 
ifrån sig Bibeln och börjar spela gitarr reagerar hon med att rikta uppmärk-
samheten åt de redovisande. Läraren syftar på att redovisningen bröt av mot 
vardagens normala lunk vilket fick klassen att vakna till och bli engagerade.  
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Samtliga i studien, inklusive lärarna, har en mycket bestämd uppfattning 
om vad som är skillnaden mellan deras redovisningar och, som de uttrycker 
det, ”vanliga”. Vanliga redovisningar är när någon ”rabblar” från ett papper 
och ”kanske pekar på en bild” och ”ingen lyssnar eller kommer ihåg vad som 
sagts”. Eller som Svante beskriver: ”Att man typ läser nån text typ och visar 
upp nån bild bara” han låtsas hålla upp något och säger med förställd röst ”ja 
här har vi, hur vi har tolkat.” Och i värsta fall, vilket inte är ovanligt enligt 
Lärare 2 är arbetets förberedelse och resultat ett ”skräckscenario […] elever i 
grupparbeten ”forskar” och producerar avskrifter från nätet som sedan läses 
upp”.  

Vad är då skillnaden mellan informanternas redovisningar och redovis-
ningar de benämner som vanliga samt varför gör de som de gör i studiens 
redovisningar? Det här är ”kul” och ”roligt” eller som Axel säger: ”musik är 
lika med roligt, alltså blir det roligt” och följden av det roliga blir att de har 
kul själva, resten av klassen blir uppmärksamma och lyssnar samt att ”man 
kommer ihåg bättre”. När det sistnämnda ifrågasätts av mig menar både 
ungdomar och lärare att de här kommer de ”i alla fall ihåg någonting av” till 
skillnad mot vanliga redovisningar. Det är informanternas övertygelse att får 
de göra någonting, som de tycker är roligt och som i skolans värld upplevs 
som annorlunda blir det mer intressant och lättare att minnas, både för dem 
själva och för dem som lyssnar.  

Om jag gör på ett annorlunda sätt, kanske de kommer ihåg mig då och kom-
mer ihåg det jag sa. Det som sticker ut från mängden det som inte händer 
vardagligen kommer man ju lättare ihåg. (Laban) 

[…] om man gör nåt minnesvärt så lär vi oss, lär man sig bättre. (Leo) 
 

På frågan om det inte bara är själva presentationsformen som blir kvar i 
minnet svarar Lärare 2, att presentationen blir något att hänga upp ämnesin-
nehållet på, en krok, som hjälper minnet. Lärare 1 svarar att det är hans över-
tygelse att eleverna kommer att komma ihåg mera, när de jobbar aktivt med 
redovisningsformen. Om det inte stämmer, menar han att eleverna i alla fall 
har fått en upplevelse och erfarenhet av en bra redovisning. När eleverna 
som i dessa arbeten får välja en inriktning att fördjupa sig i, är det viktigt  
med presentationen, att den kommer alla andra till del anser Lärare 1. Hade 
eleverna skrivit något med avsikt att endast läsas upp skulle varken de eller 
kamraterna komma ihåg något menar han: ”Det här tror jag ingen glömmer 
egentligen, utan alla kommer att komma ihåg det”. Lärare 2 ser arbetssättet 
som en metod, att använda musik och teater är i de här elevernas fall lämpli-
ga metoder som kan användas för att lära sig ämnesstoffet. Det skulle lika 
gärna kunna vara något annat som intresserar eleverna som fungerar som 
krokar menar han. ”Metoden lockar fram tankar som annars inte skulle ha 
skett.” Några av eleverna menar att det handlar om mer än att ha kul och 
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göra något annorlunda och antyder att musik och teater har specifika egen-
skaper:  

Jag tror man kommer ihåg en redovisning mer om det är någonting mer som 
en teater eller musik i bakgrunden än om några bara sitter och pratar. (Måns) 

Det är ju liksom lättare och lyssna på om det är mera en rytm i det som det 
ofta blir i teater och särskilt i musik om man har det. (Josefin) 

Typ gör det intressant, det blir mycket mer liksom [kort paus] känslobetonat 
om man har musik i. (Olle) 

Det gör det andra ämnet mer intressant, det blir ett annat driv liksom. (Leo) 
 

Eleverna lyfter med andra ord musikens textuella funktioner som hjälp för 
lärandet men syftar också på interpersonella funktioner, hur känslor som 
förmedlas av musiken väcker intresse.  

Både lärarna och eleverna framhåller att om eleverna får göra det de själ-
va tycker är roligt i skolan, smittar det av sig på dem som är åskådare, eller 
som Jonas uttrycker det: ”Då tycker nog de som tittar att det är kul ”. Lärar-
na anser också att det inspirerar andra att våga prova olika redovisningssätt. 

Det blir en tyngd i det, det blir för övriga då som inte framgår på filmen som 
sitter och lyssnar så blir det ju jättehäftigt och det sätter ju nivå för övriga 
också som inte hade redovisat. Det tog ju en annan sväng liksom efter dom 
här hade redovisat. […] att dom andra börja tänka till också ”jamen vänta nu 
vi kan göra så här också” Så det blev lite teater och det blev även lite mer 
musik. (Lärare 1) 

 
Resultaten visar dock att det primära för eleverna inte är att minnas det andra 
ämnet bättre, vilket snarare ses som en effekt som erhålls på köpet, dock en 
effekt som gärna framhålls. Det viktigaste för ungdomarna är att ha kul 
och/eller för många av dem att få möjlighet att spela. Det är också viktigt för 
dem att bli uppmärksammade, ”sätta avtryck” och ungdomarna är tydliga 
med att när de eller andra redovisar på ett mer vanligt förekommande sätt är 
det ingen förutom lärarna som bryr sig om vad de gör: 

Då hade folk kollat ner i bänken och tyckt, jaha, som allt annat. (Svante) 

Leo: Man kanske skulle få fram mer om man bara ställde sig och pratade.  

Jonas: Samtidigt kanske alla glömmer bort det om man håller en torr presen-
tation. 

 
Som det antyds av Leos uttalande ovan finns det en viss osäkerhet bland 
ungdomarna huruvida de presenterar tillräckligt med fakta i det andra ämnet 
men det ”roliga” och att få uppmärksamhet är viktigare för många av dem.  
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Laban: Vi var törstiga efter skratt. 

Filip: Det är sjukt kul att göra bort sig. 
 

Av utsagorna att döma kan uppmärksamhet erövras genom att vara en duktig 
musiker, göra något annorlunda eller att inte uppfylla normen om hur en 
högstadieelev ska bete sig. 

5.4.2 Att vara musik- och teaterelev  
I svaren om vad som är möjligt och varför eleverna gör som de gör konstitu-
eras en diskurs om det gemensamma intresset, som möjliggör att vara ”sig 
själv”, att vara och våga göra annorlunda, acceptera varandra samt att kunna 
samarbeta:  

Man har sökt sig till den här skolan för att man gillar teater eller musik och 
på scen måste man kunna samarbeta. (Laban) 

 
Ungdomarna menar att det finns en gemensam vilja i klasserna att samarbeta 
vilket de också säger tränas under musik- och teaterlektioner, där de även får 
möjlighet att öva på att våga uppträda samt att använda olika känslouttryck. 
Om redovisningarna och arbetssättet skulle vara möjligt i vilken klass som 
helst beror på hur sammanhållningen i klassen är, anser samtliga. God sam-
manhållning är avgörande. Några menar trots allt, att det skulle kännas löj-
ligt att redovisa med musik i en vanlig klass, men i och med att de så ofta 
gör ”annorlunda saker” är det inget, som upplevs särskilt utmanande i de här 
klasserna.  

Jag tror kanske i den klassen som vi går i nu. Ja då gör vi ju så mycket sånt 
men i andra klasser utan att nån någonsin har sagt det tidigare skulle kännas 
lite löjligt att helt plötsligt göra så. (Josefin) 

 
Det är skillnad på informanternas svar beroende på ålder. Ju äldre desto vik-
tigare att visa självständighet, det vill säga det de benämner ”våga vara sig 
själv” eller ”sticka av från mängden”. 

Fabian: Vågar man skämma ut sig visar man liksom självsäkerhet. Det är 
väldigt få som vågar, förutom i den här klassen. 

Filip: Om vi vill va på ett sätt då är vi det. Om det är nån som är en cooling 
så skiter vi i det.  

Annika: Hade ni vågat göra det här höstterminen i sjuan? 

Filip: Höstterminen i sjuan hade vi inte utvecklat det här, att det är coolare att 
vara sig själv. 
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Pojkarna ovan säger att de har påverkat varandra ju längre tid de har gått 
tillsammans. De framhåller också att det är bra att musik- och teaterelever 
går i samma klass. Musikeleverna anser de ständigt vara upptagna med att 
öva medan teatereleverna vågar vara ”teatraliska”, spela ut, vara impulsiva 
och ”sjuka i huvudet” (några av pojkarna använder ofta uttrycket ”sjuk”, 
vilket står för att vara impulsiv, tokig och inte vara rädd för att göra bort sig). 
De är övertygade om att detta är bra för musikeleverna men uttrycker också 
att det är skönt att det inte går trettio teaterelever tillsammans, som alla är 
”sjuka” i huvudet. Intervjutillfället med pojkarna (Fabian, Filip och Laban) 
är det enda tillfället bland samtliga studiens intervjuer som aktualiserar frå-
gan om genus samt om ”sjukheten” är nedärvd från deras föräldrar. Pojkarna 
menar att det ”nog” är lättare för dem än flickor att vara ”sjuka” i huvudet, 
vilket förklaras med att flickor alltid måste ha kontroll och vara duktiga. 
Laban säger att flickor har det inlärt sedan de var små, medan han aldrig har 
behövt ta ansvar. Jag nämner några flickor i deras klass och de svarar med 
”ja dom ja” som syftar på att de flickorna utgör undantag, de är lika ”sjuka” 
som pojkarna själva. Filips föräldrar och andra släktingar har definitivt på-
verkat hur han är, medan de andra två pojkarna anser, att de har utvecklat sin 
identitet i den här klassen. De senare menar att deras föräldrar tycker att de 
är roliga men skulle gärna se pojkarna uppträda mer ”normalt”. Men för att 
vara annorlunda måste de också finnas något som är normalt. 

För att våga vara så här annorlunda behöver man nån utifrån som är så kallad 
normal annars skulle de ju inte vara något särskilt. (Filip) 

Vi borde göra en riktigt seriös uppgift som ingen förväntar sig. (Laban) 
 

Pojkarna kommer överens om att de ska göra en helt ”normal” redovisning 
innan de slutar nian, för att se vad det får för effekt.23 

Ungdomarna markerar tydligt att det är betydelsefullt för dem att gå i sina 
respektive klasser, oavsett om de är musik- eller teaterelever. Känslan av en 
gemensam syn på vad det innebär att vara musik- och teaterelev är central. 
De markerar sin tillhörighet men också sitt utanförskap gentemot ”normala 
klasser”. Ingen av dem uttalar ett avstånd till skolans övriga klasser, men de 
exemplifierar gärna sin situation med hur deras tidigare skolgång varit och 
hur mycket bättre de har det nu.  

                                 
23 Det sista uttalandet föregås av att pojkarna ger sig hän åt en mycket teatralisk beskrivning 
av hur Fångad av en elstol hade blivit om temat varit kärlek istället. Laban: - Då hade vi klätt 
ut oss tillsåna här [visar med kroppen att de skulle föreställa Amor eller keruber] med pilar 
och så och med hjärtan och så [låtsas måla hjärtan i ansiktet] åååååh och börjat ååååh kramats 
och så. Fabian: - Kanske hade kastat konfetti på publiken (kastar låtsatskonfetti). Laban: - Vi 
borde göra en riktigt seriös uppgift som ingen förväntar sig.  
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5.4.3 Ge och ta ansvar samt bedöma elevernas arbete  
Lärarna menar liksom ungdomarna att det gemensamma intresset hos ele-
verna är viktigt för sammanhållningen och för vad som är möjligt att göra i 
klassrummet. En tillåtande stämning innebär inte bara att eleverna får vara 
”sig själva” utan också att det tillåtet att vara duktig och ambitiös, enligt 
lärarna.  

Det handlar om hur klassen hur gruppen fungerar, hur tillåtande det är att 
sticka ut, att göra nåt. Dom här har engagerat sig jättemycket och övriga ock-
så. (Lärare 1) 

 
Lärarna framför också att det finns många elever i andra klasser som är duk-
tiga på något, till exempel att spela instrument, men att det ofta saknas posi-
tiva drivkrafter samt mod. Det kan också bero på engagemang och kunskap 
hos lärarna för att det ska vara möjligt för eleverna att använda sin kompe-
tens. Trygghet, driftiga kamrater och engagerade lärare, som vågar lita på 
elevernas förmågor, är avhängigt för att ”annorlunda arbetssätt” ska fungera. 

Engagemang, att man vågar släppa. Alltså jag vet ju själv, alltså jag skulle ha 
väldigt svårt att sväva ut i någon musik så om jag inte haft någon med mig 
som liksom drar. (Lärare 1) 

 
Båda lärarna talar om vikten av att visa förtroende för eleverna och att kunna 
lita på att de gör vad de ska, när de hämtar instrument. 

Annika:  Hur kommer det sig då att du litar på att dom jobbar när dom spring-
er upp till musiksalen? 

Lärare 1: Dom tycker det är så jäkla kul. 

Annika: Men det måste ju vara nånting hos dig som gör att du litar på att dom 
kommer att göra det? 

Lärare 1: Joo, men de är att ge ansvar, visa att dom kan ta det ansvaret, det är 
att växa också. 

 
Lärarna menar att de själva har lärt sig mycket genom att delta under andra 
lärares lektioner eller i olika konstellationer av samarbete. Därtill betonar de 
hur viktigt det är att se sina elever i olika sammanhang inte minst för be-
dömningens skull. När eleverna får visa flera sidor av sig själva får det åter-
verkningar i lärarnas pedagogik. Båda anser också att elevernas musiklärare 
borde ha fått möjlighet att se elevernas redovisningar. Uppgiften kunde även 
ha utgjort ett kollegialt samarbete av flera skäl, både för bedömning och för 
att olika ämnen kan berika varandra. Eleverna arbetar ofta med samma tema 
i olika ämnen men utan koppling till varandra, ett förhållande som också 



 92 

utgör motiv för samarbete. Bedömningen de initierade lärarna har gjort i de 
här fallen menar de bygger på vad ungdomarna har presterat i deras ämnen. 
Lärare 2 menar dock att han som lärare i flera ämnen, både samhällsoriente-
rande ämnen samt svenska ofta bedömer samma material men utifrån de 
olika ämnenas perspektiv, han ”byter glasögon”. Båda lärarna beklagar hur 
svårt det är att få tiden att räcka till i skolan för samplanering och schema-
läggning som kunde underlätta för samarbete, bedömning och inte minst 
göra det meningsfullt och underlätta arbetet för eleverna. Lärare 1 uttrycker 
med skärpa att det finns en fara när eleverna, som i fysikredovisningen, har 
för höga ambitioner, att det kan få återverkningar under senare år i form av 
utmattade elever.  

Tittar man genom åren, finns det en risk att nivån blir för hög för tidigt att 
man nästan spränger sig. Dom är så himla ambitiösa väldigt många. Alltså 
det finns ingen gräns för hur mycket man kan lägga ner. Alltså där måste man 
ju titta till att dom har sexton ämnen […] och i åttan kommer betygen, det 
blir mer krav, dom har krav på sig själva. Är det då många ämnen som kör 
redovisningar samtidigt, då kanske de inte har så mycket annat för sig att 
jobba med redovisningar, redovisningar, redovisningar. (Lärare 1) 

 
Att eleverna har roligt i skolan är något som lärarna ofta återkommer till. Ha 
roligt genererar ”lust och mening” vilket även innebär att de själva som lära-
re har kul. Lärare 2 strålar när han uttrycker hur roligt det är att arbeta ihop 
med andra lärare och inte minst de tillfällen, då han i samverkansprojekt med 
musikämnet dessutom fått spela själv tillsammans med eleverna. 

De är så kul och när man har hittat det här med tillfällen med samspelet med 
ungarna det är ju guld! Det är ju det som gör att man fortfarande tycker det är 
kul efter så många år. Dom känner ju det, det blir en återverkan. […] å jobbar 
man sen ihop lärare å ger nån form av signaler att man också tycker det är kul 
ja då, det kan utvecklas och nå hur långt som helst. Ja det är jävligt kul helt 
enkelt. […] att man inte har fler möjligheter. (Lärare 2) 

 
Att Lärare 2 tycker det kul och att det inverkar på eleverna att våga prova 
olika sätt att redovisa är eleverna medvetna om och flera kommenterar det. 
Leo och Jonas vittnar om att det aldrig är problem med att gå iväg och öva 
och att Lärare 2 blir särskilt förtjust, när de ska spela. ”Han blir såhär helt 
lyrisk typ” säger Jonas. 

5.4.4 Att förbereda en redovisning och förhålla sig till skolämnet  
Lärarnas instruktioner ger eleverna möjligheter att styra över vad de vill 
fördjupa sig i inom det givna området samt hur det skall redovisas. Ungdo-
marna visar olika beteenden och strategier vad gäller hur de har förberett 
sina redovisningar.  
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Så snart utrymme gavs för gruppernas eget arbete beskriver Franz hur 
”vissa” (med syftning på Olle) genast sprang till musiksalarna för att hämta 
en gitarr och Olle håller skrattande med. Pojkarna skrattar mycket, när de 
beskriver hur de gick till väga.  

Olle: Hä … asså va fan vi typ. Först gjorde vi ingenting två tre lektioner, sen 
sista lektionen så typ skrev vi upp… eh.. en text ... typ hur vi tolkade, men vi 
skrev upp en text i alla fall eh… 

Svante: Två texter 

Olle: Två texter? Nej just det vi läste först upp originalet och sen läste vi den 
som vi hade skrivit, typ som var en liten sån där… extrem twistad. 

 
Eftersom Olle satt och spelade hela tiden och Lärare 2 förmedlade entusiasm 
över att de skulle använda gitarren i redovisningen blev det på det sättet. 

Svante: När vi sa att vi kanske ska ha gitarr blev (han säger namnet) så här 
[Svante härmar Lärare 2 och med entusiastisk röst] ”Jamen så klart ni ska ha 
gitarr”. 

Annika: Okej, om han inte hade sagt så hade ni kommit på att ni skulle ha gi-
tarr då? 

Franz: Eftersom Olle satt med gitarr hela tiden [Olle och Svante skrattar]. 

Svante: Det var en del av det att Olle typ [låtsas spela och härmar Olle] ja nu 
kan man spela gitarr.  

 
Fysikredovisningens deltagare tog också tillfället i akt att spela men visar på 
en annan strategi. Pojkarna bestämmer direkt att de ska spela samt kompone-
ra egen musik. De väljer avsiktligt ett område inom astronomi som de anser 
kan fungera med deras planer. 

Vi hade i alla fall bestämt att vi skulle göra något med musik, utomjordingar 
det är liksom såhär ganska abstrakt ämne så man ändå kan göra nåt så här. 
(Axel)  

[…] asså inte så att vi tänkte att om vi ska göra nånting en flummig redovis-
ning, asså vi har ett flummigt ämne och vi vill ha mus… det är inte så att vi 
tänkte flummigt lika med musik utan ” Musik är roligt och vi gör nåt flum-
migt av musiken,” det var så vi gjorde. (Axel) 

 
Lärare 1 beskriver hur pojkarna ”blixtsnabbt” valde ämne och hur imponerad 
han blev över deras strukturerade metoder. 
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Och Jonas står framme vid tavlan, och de börjar liksom spåna direkt ”ja vad 
ska vi ha med” och kör liksom mind-map då ”de här sakerna tar vi med”. 
(Lärare 1) 

 
Pojkarna beskriver själva hur de gick till datasalen för att söka fakta, hur de 
delade upp olika frågor mellan sig vilka förbereddes av var och en delvis 
hemma. Under lektionerna och en hel del fritid övade de i musiksalarna. Att 
de ägnade mycket fritid åt att repetera i musiksalarna till sin fysikuppgift 
menar de berodde på att det var så roligt att ”jamma” och att de hade ”så 
sköna jam”. Dock är pojkarna noga med att framhålla att musiken inte fick ta 
för stor plats i redovisningen. 

Det gäller att inte musiken får för stor… man får ju inte bara tänka på musi-
ken, det måste ju liksom [försöker hitta orden] […] det måste ju vara fakta 
och grejer i. (Jonas) 

 
Att musiken inte fick ta för stor plats är också Josefin och Måns noga med 
att framhålla. I samtalet med mig tonar de ner betydelsen av både gitarrspelet 
och deras arbete samt varför Josefin inte spelade:  

[…] fiol är så jobbigt att liksom spela och att det inte skulle vara så märkvär-
digt, det skulle kanske inte riktigt kretsa runt musik, det skulle va bara en li-
ten idé typ. (Josefin) 

 
Måns tillägger att de ”hade inte så många idéer”. Eftersom ämnet handlade 
om sagor passade det bra att berätta och ”göra en liten mysig sagostund”. De 
förberedde sig endast några gånger enligt Josefin: 

Ja alltså det var ju inte så jätte mycket. Vi hade ju papper framför oss med 
stödord och texter och sånt där. 

 
Hur ungdomarna arbetade med Fångad av en elstol respektive Stockholm 
ger mig smärta bygger på helt olika strategier. En av pojkarna sa ”fångad av 
en elstol” vilket blev signalen för att i snabb takt improvisera fram resten. De 
la inte ner särskilt mycket tid på texten utan mest på att sjunga, sätta rörelser 
och härma ”Carola”. De menar att de inte hade några som helst funderingar 
eller avsikter med ämnesinnehållet, varken elektriska stolen eller dödsstraff, 
när de gjorde texten. När de reagerar på filmen i efterhand däremot säger de 
sig reflektera över hur deras text kan tolkas som ett inlägg mot dödsstraff, 
vilket de framhåller inte var deras avsikt vid redovisningstillfället. Jonas och 
Leo berättar att de hade oerhört svårt att komma på någon text, hur de till 
slut enades om ett tema och om melodi. De skrev färdigt texten var för sig 
under en helg och stämde av med varandra några gånger per telefon för att 
sedan sammanstråla och sätta ihop det hela. 
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5.4.5 Instrument skapar trygghet som ger självförtroende vilket 
leder till … 
Under tiden som de båda lärarna tittar på filmen reagerar de spontant på hur 
några av deras elever visar andra sidor än de normalt gör under lärarnas lek-
tioner. De är dock inte obekanta med detta faktum då de har sett och hört 
samma elever uppträda under konserter och teaterföreställningar. De menar 
att några av eleverna är förhållandevis blyga eller har svårt att uttrycka sig 
verbalt. De är inte muntligt aktiva rörande lektionsinnehållet i någon högre 
utsträckning men blir helt andra personer när de får sina instrument i hän-
derna. Eller som Lärare 2 leende uttrycker sig när han tittar på filmen där 
Olle slutar läsa ur Bibeln och börjar spela gitarr. 

Då blir han en annan människa […] han lyfter blicken han pejlar in publiken 
han är mycket mycket säkrare. 

 
Lärare 2 menar att om det varit en ”normal” redovisning hade Olle stått 
bredvid de andra två och varit tyst. Trots att inte Olle säger mer än det han 
läser innantill, anser läraren att Olle verkligen deltar aktivt i redovisningen. 

[…] han är tvungen att förhålla sig, han sitter inte bara och spelar en blues el-
ler nåt klassiskt stycke eller vad som helst för att lägga en ljudmatta som man 
ser i tv, utan det finns en tanke med det. 

 
När Lärare 2 kommenterar filmen där Olle spelar, återkommer han till ”han 
tänker ju” och att Olle känner sig så pass bekväm med gitarren att den hjäl-
per honom att reflektera, vilket läraren säger sig ha fått ”kvitto på” i skriftli-
ga redovisningar. Han menar också att Olles gitarrspel har inverkan på Franz 
vilkens röst når ut bättre än vanligt. Liknande förhåller det sig med Måns 
som Lärare 2 beskriver som en mycket duktig gitarrist men som inte är sär-
skilt motiverad för att anpassa sig till skolans krav när det gäller ordning och 
koncentration. Som det framgick tidigare i berättelsen om Måns och Josefins 
redovisning berättar Lärare 2 hur Måns visar en helt annan sida under redo-
visningen. Måns är medveten om detta då han menar att gitarren gav honom 
trygghet och att det underlättade för honom att prata, vilket han tycker är 
svårt att förklara men får hjälp av Josefin. 

Måns: Jag tycker nästan att det var lät … Det var lättare för mig. 

Annika: Varför då? 

Måns: Jag vet inte, det kändes tryggare då. 

Josefin: Jo men jag tror väl också det att liksom när man spelar, när man har 
nånting att hålla på med blir man ju typ mer avslappnad och så är det så här.  
Jamen jag tror att det är lättare också. 
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Måns: Det flyter på bättre […] det var ju liksom nåt jag kan liksom, så jag 
slipper tänka på det kanske. 

 
Lärare 2 menar att även i historiaredovisningen, liksom i religionsredovis-
ningen där Franz påverkades av Olles gitarrspel, påverkas Josefin av Måns 
gitarrspel. Lärare 2 berättar att Josefin är oerhört duktig i hans ämnen, vilket 
han också vet att hon är på fiol, men att hon inte har behov av att använda 
sitt instrument som stöd. Hon, liksom Svante i religionsredovisningen, skulle 
göra en bra redovisning oavsett form, men läraren menar att denna gång 
kunde Josefin verkligen ”glänsa” med stöd av Måns gitarrspel. Som framgår 
av förra avsnittet uttrycker Josefin själv att fiolen snarare skulle vara ett hin-
der för henne och ta fokus från det andra ämnet. Att eleverna får använda 
”ett språk som de känner sig otvungna med” som Lärare 2 uttrycker det, är 
en av styrkorna i arbetssättet vilket betonas av båda lärarna. 

5.4.6 Sammanfattning av 5.4 
Ungdomarna och lärarna markerar att det är skillnad på studiens redovis-
ningar och ”vanliga” redovisningsformer. De sistnämnda anses vara tråkiga. 
Det måste vara roligt i arbetet och under redovisningarna för att de själva 
och resten av klassen ska kunna komma ihåg innehållet, betonar de intervju-
ade. För att studiens redovisningar ska vara möjliga att genomföra krävs 
mod, drivkrafter och god sammanhållning. Det är också viktigt med engage-
rade, uppmuntrande lärare, som visar förtroende inför sina elevers kapacitet 
samt arbetsmoral. Lärarna ser i första hand arbetssättet som en metod, vilken 
ger eleverna tillfälle att visa sina starka sidor och ha roligt. Det medför in-
tressanta och minnesvärda resultat. Lärarna menar också att det är bra för 
dem att få se sina elever med ”nya ögon”. Några av eleverna menar att just 
musik till skillnad mot andra sätt att uttrycka sig gör det lättare att lära sig 
och lyfter särskilt rytm, musikens flöde samt musikens emotiva funktion som 
viktiga. Något samtliga elever dock framhåller är att det viktigaste är att ha 
roligt och få spela. De förhåller sig till det andra ämnet, försöker balansera 
det med musiken. De visar medvetenhet om att det andra ämnet är i fokus 
och markerar skillnad på om det skulle vara ett musikframträdande.  

Att få ”vara sig själv” och sticka av mot det normala samt att bli ihåg-
kommen är viktigt för ungdomarna. Detta är något som möjliggörs genom 
att de valt att gå i en musik/teaterklass, vilket kan medföra en tillåtande 
stämning och vilja till samarbete. 

För några av eleverna fungerar deras eget instrument eller att någon annan 
spelar som en trygghet, vilket innebär att de känner sig avspända när de re-
dovisar. För elever som är duktiga i ämnet och/eller har lätt för att uttrycka 
sig verbalt innebär eget, kamratens eller kamraternas musicerande att de 
vågar ”spela ut” mer än de normalt brukar göra. Ungdomarna tycks vila sig i 
varandra och luta sig mot varandra.   
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Musiken skapar för ungdomarna, möjlighet att ha roligt, att göra något 
annorlunda, locka fram intresse, få visa vem ”man är och vad man kan”, 
skänka ett självförtroende och upplevelser av att arbetet känns meningsfullt, 
vilket skapar förutsättningar för lärande. 
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6. Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras resultaten i förhållande till syfte och 
forskningsfrågor med anknytning till den litteratur som företrädesvis be-
handlades i tredje kapitlet samt studiens teoretiska och metodologiska ut-
gångspunkter. Studiens syfte är enligt min mening uppfyllt och jag har be-
svarat forskningsfrågorna genom att undersöka och beskriva: 
 
• Hur elevernas musik har fungerat som en meningsskapande resurs i re-

dovisningarna  
• Hur elevernas musikaliska kunskaper representeras  
• Hur eleverna och lärarna har uppfattat arbetet och vilka funktioner sär-

skilt musiken har tillskrivits för elevernas meningsskapande.  
 
Resultaten diskuteras i kapitlets första del och därefter följer avsnitt som 
behandlar eventuella utvecklingsvägar för fortsatt forskning och musikdidak-
tik. Jag har inte genomfört en normativ studie men tillåter mig i följande 
kapitel att göra vissa spekulativa jämförelser, med stöd av litteratur. 

6.1 Musik – en resurs i vardagligt skolarbete 
Ett tydligt tema som framkom tidigt i studien var hur elevernas redovisning-
ar strukturerats som musikaliska verk, samt hur lusten hos eleverna att musi-
cera fungerat som en utgångspunkt för deras handlingar. Resultaten har be-
lyst hur eleverna med musik och olika semiotiska resurser skapat mening i 
sina representationer av ett ämnesstoff. Elevernas gestaltningar har resulterat 
i redovisningar som både manat till skratt och eftertanke hos klasskamrater-
na och arbetet har uppfattats som meningsfullt av de medverkande eleverna 
och deras lärare. Musiken visade sig utgöra en väsentlig resurs för menings-
skapande i ett vardagligt skolsammanhang. 

Det finns således anledning att diskutera såväl musikens narrativa funk-
tioner som estetiska och sociala dimensioner av elevernas arbete. Det visade 
sig också att flera resultat är intressanta både ur ett musikpedagogiskt- och 
allmänpedagogiskt perspektiv. För att nämna något av det sistnämnda, är det 
bland annat intressant vilket urval eleverna har valt av ämnesstoffet, samt 
vilken förståelse av stoffet som representerats genom de uttrycksformer ele-
verna använde. Ur ett musikpedagogiskt perspektiv är det särskilt tänkvärt 
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att eleverna har utforskat musikens möjligheter, i ett sammanhang där musik 
inte var lärandeobjektet. I de följande avsnitten diskuteras musikens narrati-
va, sociala och estetiska funktioner utifrån olika utgångspunkter. Elevernas 
lärande diskuteras särskilt i 6.1.2, men representationer av deras kunskaper 
återfinns även under andra rubriker. I de avslutande delarna förs en diskus-
sion huruvida studiens resultat är relevanta för skolklasser med en mer hete-
rogen sammansättning av elever, än vad som föreligger i studien.   

6.1.1 Musikaliska semiotiska resurser att skapa mening med  
Studiens teoretiska och metodologiska ansats (Jewitt, 2009; Kress, 2010; van 
Leeuwen, 2005) och den multimodala transkriptionen i form av partitur har 
möjliggjort en ingående analys av musikens funktioner i fyra korta elevredo-
visningar. Metafunktionerna har fungerat som ett analytiskt verktyg (Halli-
day, 1978; Halliday & Matthiessen, 2004; Kress, 2010; Wingstedt, 2008) för 
att synliggöra olika dimensioner av hur eleverna skapat mening med musi-
ken i gestaltningar av det representerade aktuella ämnesstoffet.  

I resultaten har det framgått hur eleverna har satt musikaliska semiotiska 
resurser i bruk i samspel med andra uttrycksformer och på så sätt skapat 
kommunikativa representationer av ett ämnesstoff. Musikaliska intertextuel-
la referenser, eller frånvaron av referenser, har bidragit med att skapa stäm-
ningar och därmed både interpersonella relationer och ideationell mening. 
Elevernas hantering av musikalisk form, har på ett avgörande sätt bidragit 
till att redovisningarna hänger ihop som en helhet. Musikens form har också 
möjliggjort redovisningarnas dramaturgi och skeenden, utan att den röda 
tråden i varje redovisning gått förlorad. Frasering, dynamiska och rytmiska 
förlopp har spelat väsentliga roller som textuella funktioner i förhållande till 
andra semiotiska resurser. 

Att musik kan fungera såväl som ramverk som för att etablera stämningar, 
har ungdomarna visat i sina handlingar att de är medvetna om. När barn och 
ungdomar arbetar med film i skolan är även musik, som stämningsskapare 
eller för att rama in filmsekvenser, mer eller mindre ett förgivet tagande (jfr. 
Lindstrand, 2006; Wingstedt, 2008; Öhman-Gullberg, 2006, 2008). Möjligt 
är dock att musik som ram inte är lika självklar i en skolredovisning med 
musik. Det är troligen överlag vanligare med ett illustrativt musikstycke, 
som en enstaka programpunkt i en redovisning eller under en lektion. Där-
med är det inte sagt att ett illustrativt musikstycke skulle vara mindre intres-
sant, vilket berörs vidare i 6.1.3.  

Genom att musiksätta ett ämnesinnehåll har det, för eleverna i studien, vi-
sat sig innebära en möjlighet att ironisera och kanske använda en del språk-
liga termer (se religionsredovisningen) som möjligtvis inte skulle uttalas i 
andra motsvarande fall. Eleverna har pendlat mellan komik och allvar samt 
”skolboksfakta” och filosoferande, i förhållande till ämnesstoffet. Detta skul-
le troligen även andra uttrycksformer kunna möjliggöra, men musik har uni-
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ka förutsättningar att kontrastera mot eller understödja det som uttalas, inte 
minst genom musikaliska etablerade kulturella referenser. Dessutom när det 
sker inom en musikalisk form eller inom en musikalisk period, med till ex-
empel rytmiska upprepningar, kontraster eller med stora dynamikförändring-
ar, kan både allvar och komik förstärkas. Temporala funktioner som tempo, 
puls, rytm och dynamiska förändringar kan möjliggöra och bidra till upple-
velsen av såväl flöde som ett varande i tiden, eller för att tala med med Ga-
damers ord spelrörelse och fylld tid (1986, 1997) vilket knyts an vidare i 
6.1.4.  

Det är inte ovanligt att använda musikmetaforer för att bland annat illu-
strera formens betydelse för verksamheter (Bresler, 2005). Musikmetaforer 
används även för att beskriva det ”multimodala” (Kress et al., 2001; Kress, 
2010) vilket belyser komplexiteten i såväl kommunikativa händelser som 
musik. Med metaforen ”orchestration of meaning” (Kress et al., 2001, s. 25) 
vill jag således betona vilka rika och varierade möjligheter musik kan erbju-
da för att skapa mening i vardagliga skolsammanhang, såväl i musiksalen 
som utanför. Metaforen belyser också, vilket den har till syfte att göra, hur 
en mängd av uttrycksformer är meningsskapande under en lektion i skolan 
(ibid.). 

6.1.2 Representation av lärande  
I resultaten har olika aspekter av elevernas musikaliska kompetenser fram-
trätt, såväl rent tekniska dito som musikaliskt uttryck. Kunskaper har också 
representerats genom visad medvetenhet om musikaliska konventioner, vilka 
eleverna både utnyttjat och brutit emot. Det är ett resultat som kan jämföras 
med Wingstedts studie (2008), där eleverna med något mer uttalade musika-
liska kunskaper än övriga i hans studie, visar benägenhet att gå utanför mu-
sikaliska konventioner. (jfr. Hultberg, 2006). Flera av eleverna i föreliggande 
studie visade att de var förhållandevis duktiga musiker, vilket även innebar 
att det musikaliska förloppet flöt utan några egentliga avbrott i redovisning-
arna. Det är förvisso föga förvånande att musikeleverna använde sina musi-
kaliska kunskaper eller att de teaterelever som inte var lika säkra kunde luta 
sig mot sina kamrater. Några resultat överraskar mer vilka anknyter till ele-
vernas förhållningssätt till det andra skolämnet.  

Den dynamiska balansen mellan tal/sång och instrument har varit väl an-
passad, vilket gäller samtliga observerade redovisningar. Textinnehållet har i 
samtliga fall gått fram och vad gäller de redovisningar där det spelas på in-
strument, har texten framförts i samklang eller medvetet i kontrast till det 
som spelas. Eleverna har i samtalen visat en hög grad av medvetenhet om 
hur viktigt det dynamiska förhållandet är. Det gäller både ljudstyrka och att 
musicerandet under redovisningarna inte får ta fokus från det andra ämnet. 
De har framhållit vikten av att ge varandra plats och att vara lyhörda, för att 
det hela ska fungera. De kompetenser eleverna visat och uttryckt, är inte lika 
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självklara vad gäller motsvarande elevgrupper när de befinner sig i musiksa-
len. Det faller sig till viss del naturligt att eleverna i musikundervisningen 
vill sätta musicerandet i centrum och inte minst höja sin egen ljudvolym. 
Bland eleverna, i musikklasserna, finns i allmänhet i samtal om musicerande, 
en väl uttalad medvetenhet om vikten av balans, angående såväl ljudstyrka 
som samarbete. Min erfarenhet är dock att dessa, under musicerande i mu-
sikundervisningen, är områden som behöver tränas och uppmärksammas. I 
studiens fall, när ett annat ämne är i fokus, har det verkat fullkomligt natur-
ligt för eleverna att balansera till exempel ljudvolymen.  

Vidare har resultaten visat musikaliska kvalitéer i elevernas muntliga 
framställningar. I religionsredovisningen har särskilt Franz och Svante ge-
nom sin språkliga framställning visat förmåga att använda och utnyttja såväl 
Olles frasering som musikaliska temata. Deras frasering, språkmelodi och 
rytmisering förhåller sig mycket väl, eller medvetet inte väl, till såväl Olles 
gitarrspel som den text de läser. Överlag är det intressant att se hur eleverna 
förhållit sig till ämnesstoffet kontra musiken, eftersom inte det klingande 
resultatet stått i förgrunden, och vilka övriga förmågor som i de samman-
hangen synliggjorts,  

Eleverna har i de redovisningar där de komponerat eller satt ihop musiken 
själva, skapat en form av kompositioner, eller verk, som troligen inte annars 
skulle ha uppstått. De har transformerat ett ämnesstoff till en musikalisk 
representation, utifrån sitt intresse och med tillgängliga medel. Förutsätt-
ningarna har inneburit att eleverna inte riktigt har spelat den musik som de 
förmodligen skulle ha gjort, om de hade haft full tillgång till en musiksal. 
Väsentligt är i sammanhanget att det inte heller finns egentliga förebilder för 
hur en dylik redovisning ska gestaltas. Gitarristerna, Olle och Måns, har i 
sina redovisningar bearbetat befintlig musik som därmed inte längre befinner 
sig i sin ursprungliga musikstil. Fysikredovisningens deltagare har tillsam-
mans improviserat fram musik på instrument, som de med något undantag 
normalt inte spelar på. Pojkarnas berättelser om hur de har arbetat, tyder på 
en experimentlusta, att pröva sig fram, då det ”flummiga rymdinnehållet” 
inte har styrt pojkarna mot en bestämd musikstil eller bestämt formspråk. 
Med undantag för Josefin och Måns, som uttalar att de ville uppnå en känsla 
av sagostund med sin redovisning, innebär detta att fysik- och religionsredo-
visningarna inte riktigt kan genrebestämmas. Det gäller varken formen för 
redovisning eller musikstil. När ungdomar exempelvis använder filmmedier i 
skolan blir det mycket tydligare hur de använder sig av gängse filmgenrer 
(Lindstrand, 2006; Öhman-Gullberg, 2008).  

Med grund i ovanstående resonemang hade elevernas redovisningar för-
modligen sett annorlunda ut om en musiklärare och mer avancerad musikut-
rustning varit tillgängliga, möjligen mer musikgenreinriktade. Troligtvis 
hade genrer som lyfter fram texten varit vanligare, exempelvis hip hop eller 
visor. Arbetet skulle eventuellt även ha uppfattats som mer prestigefullt av 
eleverna, då det kan medföra ett uttalat eller outtalat krav på musikalisk pre-
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station, om en musiklärare finns närvarande. Därmed inte sagt att elevers 
resultat blir mer innovativa eller når högre kvalité, om de förväntas genom-
föra ett arbete utan medel eller på egen hand. Förutsättningarna kan dock ha 
spelat viss roll i de här fallen.  

Resultaten tyder på att tydliga ramar men med ett stort friutrymme för att 
utforma redovisningarna har haft betydelse i de här fallen. Lärarna har såväl 
avgränsat arbetet som skapat utrymme för eleverna, vilket är väsentliga fak-
torer i all undervisning. Ferm (2004) beskriver hur musiklärarna i hennes 
studie överraskas av elevernas resultat, när eleverna arbetar och utformar 
arbetet själva. Det framgår dock hur lärarna i hennes studie, liksom lärarna i 
föreliggande studie, har skapat möjligheter samt visat förtroende för eleverna 
och deras kapacitet.    

Hade föreliggande studies redovisningar varit en del av ett ämnesintegre-
rat arbete med musik, skulle troligen inte elevernas entusiasm ha varit lika 
stor som den nu var. Motivationen för att skapa och träna in musik, som 
uppfattats syfta till lärande i ett annat ämne, hade möjligen varit mindre eller 
uteblivit om det skett under lektionstid i musik. Dels är musiktimmarna få 
och dels är eleverna vana vid att i viss utsträckning få styra över det musika-
liska innehållet, vilket primärt uppmuntrar eleverna till att ”planka” och öva 
in musik inom framförallt pop och rockgenrer. Det är verksamheter och gen-
rer vilka inte är unika för skolan i studien (jfr. Bergman, 2009; Georgii-
Hemming, 2005; Sandberg, 2006; Scheid, 2009).24 Möjligt är, att extra chan-
ser till musicerande i andra skolämnen kan vara betydelsefullt för elevernas 
musikaliska uppfinningsrikedom. Det förda resonemanget indikerar således 
att ämnesintegrering kan hämma elevernas kreativa sidor, samt minska deras 
engagemang. Ämnesintegrering kan och bör naturligtvis även bidra till det 
motsatta, vilket jag har rika erfarenheter av. Vad jag vill uppmärksamma är 
att det finns anledning att reflektera över hur ämnen samverkar.  

Det är dock inte troligt att travestierna skulle ha blivit särskilt annorlunda 
till sin utformning i ett ämnesintegrerat arbete, då genren är mer given. Tex-
terna är väl bearbetade och eventuellt hade även musiken blivit mer genom-
arbetad och repeterad än som nu var fallet, vilket även gäller de andra redo-
visningarna. I travestierna har eleverna visat hur väl de kan förhålla sig till 
en genre och utnyttja dess fulla potential, inom ramarna för vad eleverna för 
tillfället har tillgång och möjlighet till.  

                                 
24 Jag sällar mig dock inte till dem som kritiserar att elevernas val och rockbandsuppsättning i 
musiksalarna är så pass dominerande i svensk musikundervisning (Bergman, 2009; Georgii-
Hemming & Westvall, 2009) då jag menar att det har inneburit att väldigt många barn och 
ungdomar har inkluderats i engagerat musicerande och därmed lärande som annars inte skulle 
vara möjligt (jfr. Green, 2002, 2008). Jag håller dock med om att en begränsad repertoar och 
en bestämd instrumentuppsättning utestänger och inte bejakar alla intressen samt att elevernas 
utmanas för lite. Dessutom ges inte deras eget skapande tillräckligt utrymme. Det behövs 
dock betydligt mer resurser, tid och lärarfortbildning för en framgångsrik förändring ska 
komma till stånd utan att förlora det som redan är vunnet. 
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I travestierna synliggörs dessutom en större skillnad mellan musik- och 
teatereleverna än i de andra redovisningarna. Med klarinett och gitarr i 
Stockholm ger mig smärta har Jonas och Leo utnyttjat det musikaliska origi-
nalet för att kontrastera mot den väl bearbetade ironiska texten. Komiken 
förstärktes av deras rättframma men ändå återhållna uttryck samt stilförtro-
genhet med originalmusiken, vilket i sin tur lyfte fram texten. Teatereleverna 
Fabian, Filip och Laban tog till ett betydligt större dramatiskt utspel i Fång-
ad av en elstol än övriga, vilket måhända inte är märkligt med tanke på ori-
ginalmusiken.  

Oavsett sammansättning av elever tyder resultaten på att ungdomarna har 
kunnat ”luta sig” mot varandras kompetenser, vilket har medfört att flera har 
framträtt med större säkerhet än de normalt visar under lärarnas lektioner 
eller till och med fått möjlighet att ”glänsa” mer än vanligt. Som resultaten 
visar har det också haft stor betydelse för elevernas självkänsla och resultat 
att de har fått visa lärarna vad de kan, kunskaper som inte hör till lärarnas 
områden. Det har även visat sig vara viktigt för lärarna att uppleva nya sidor 
av eleverna. Resultatet belyser hur väsentligt det kan vara för lärare att ta del 
av elevers intressen och kompetenser, för elevernas möjlighet att utvecklas 
inom fler områden (jfr. Thörnquist, 2006). Liksom elevernas performativa 
förmågor blir väldigt tydliga i resultaten blir även deras kommunikativa 
förmågor. 

Resultaten indikerar hur multimodal elevernas inbördes kommunikation 
var under redovisningarna. Eleverna har framhållit att kommunikationen 
framförallt ”känns” genom musiken. Resultaten visar i viss utsträckning hur 
”känslan” av kommunikation tog sig uttryck. Dels skedde detta genom 
blickar och kroppsliga rörelser, men framförallt responderade och signalera-
rade eleverna med instrumenten eller rösterna. Resultaten visar även hur 
kommunikationen skedde i förhållande till elevernas frasering och dynamis-
ka förändringar vilket tyder på hur väl bekanta eleverna var med musikaliska 
konventioner (jfr. Hultberg, 2006, 2009). 

I denna studie har inte elevernas arbetsprocess studerats, men transforma-
tioner av ett representerat ämnesinnehåll har utvecklats till nya representa-
tioner – elevernas redovisningar. Ur ett semiotiskt perspektiv har sålunda 
nya tecken utvecklats av eleverna, vilket kan ses som bevis för att lärande 
har skett (Kress, 2010; Selander & Kress, 2010). 

6.1.3 Modest eller Radikal estetik 
Efter observationerna men innan det att ungdomarna och lärarna tog del av 
de inspelade redovisningarna har samtliga, med undantag av deltagarna i 
Finns det liv i rymden, tonat ned betydelsen av sitt arbete vad det gäller mu-
siken. Eleverna såg arbetet som roligt och annorlunda, men inte som något 
särskilt märkvärdigt. Troligen jämförde eleverna och lärarna med en presta-
tion tänkt för en musikredovisning eller konsert. Samtliga utom i viss mån 
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Måns och Josefin, vars redovisning inte är filmad, förmedlade dock något 
annat under intervjutillfällena.  

Särskilt lärarna underströk och diskuterade hur mycket mer de uppfattat 
av elevernas kunnande, när de såg redovisningarna igen. I intervjuerna med 
eleverna öppnade sig också en förståelse för hur ungdomarna tänkte samt att 
deras agerande och kunskaper blev synliga även för dem själva. Utan den 
uppmärksamhet som redovisningarna har fått, i och med genomförandet av 
föreliggande studie, kunde elevernas arbete mycket väl endast ha uppfattats 
som något trevligt eller roligt som bröt av mot vardagen, vilket i sig inte är 
att förakta. Att döma av lärarnas utsagor menar de, att eleverna har visat ett 
kunnande som eventuellt inte varit möjligt i ett mer traditionellt skolarbete. 
Mina egna erfarenheter av elevers redovisningar av ett ämnesstoff i musik-
ämnet som representeras i bild, dans eller exempelvis teater, är dock att min 
första reaktion brukar vara just, att det är roligt med något annorlunda. Det 
skulle kunna stanna vid att se elevernas arbete som något roligt och annor-
lunda, vilket det också kan göra ibland. Vid närmare analys och inte minst i 
samtal med elever om deras arbeten, framkommer intressanta aspekter av 
representationerna, då inte minst jag själv lär mig om elevernas olika sätt att 
tänka, strukturera, minnas, samt vad de kan se som väsentligt att lyfta fram i 
ett skolarbete. Det medför erfarenheter som skapar större medvetenhet såväl 
hos elever som lärare om elevernas eget lärande (jfr. med lärstilar i Calissen-
dorff, 2005, 2010). Det är dock så att mina kunskaper inte alltid är de bästa i 
de uttrycksformer som används för representation i elevernas arbeten, vilket 
troligen inte är unikt för mig som lärare i ett skolämne. Följaktligen kan det 
vara så att en mängd skolarbeten inte får den uppmärksamhet de förtjänar 
och att en mängd kunskaper som elever visar inte uppmärksammas. Följden 
blir troligen att eleven heller inte värderar det den kan som kunskap, med 
olika tänkbara konsekvenser som följd.  

Den estetiska verksamhet i skolan som Thavenius rubricerar modest 
(2004a), som han menar inte utmanar, utan mest fyller dekorativa syften, 
skulle eventuellt kunna vara utmanande och tankeväckande. Högre kompe-
tens hos lärare i olika uttrycksformer skulle möjliggöra att fler kvalitéer i 
elevernas arbeten blev synliga, samt förmåga att utmana eleverna för vidare 
utveckling. I Saars studie (2005) framkommer exempel där elevernas idéer 
begränsas av lärarna då de arbetar med estetiska uttrycksformer. Elevernas 
infall tycks vara för riskabla för att få möjlighet att utvecklas inom ramen för 
uppsatta kunskapsmål. Saar benämner detta som svag estetik. Om elevernas 
handlingsutrymme varit större och om idéerna utmanats av lärarna skulle de 
vara möjliga att utvecklas till vad Saar benämner som stark estetik. Således 
är det möjligt att mycket av arbetet i skolan skulle kunna vara, tankeväckan-
de, utvecklande, utmanande och generera det som Thavenius (2004b) be-
tecknar som radikal estetik eller Saar stark estetik. Studiens redovisningar 
kan vid ett första påseende vara ett exempel på svag eller modest estetik men 
vid närmare betraktelse verkar det inte förhålla sig så. Resultatet förtäljer 
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dock inte vad det faktiskt innebär för eleverna med det till synes dekorativa 
eller roande, det som inte följs upp eller vidare utvecklas. Det kan vara bety-
delsefulla upplevelser för eleverna som genererar viktiga erfarenheter.  

Svag eller modest estetik kan jämföras med hur lärarna i engelska klass-
rum i första hand använder ny teknologi för att eleverna ska uppleva under-
visningen som lustfylld, inte för att det på något sätt skulle generera någon 
ny egentlig kunskap (Jewitt, 2006). Underökningars resultat, om hur ny tek-
nologi kan generera kunskaper, borde ge konsekvenser för hur skolans kur-
ser utformas (Jewitt, 2006; Kress, 2010). 

6.1.4 Upplevelse – erfarenhet – kunskap 
Som framkommit i resultaten har elevernas redovisningar bemötts med posi-
tiva reaktioner från såväl deras klasskamrater som lärare. Samtalen efter 
redovisningarna i klassrummet var engagerade och livfulla, då stora och små 
frågeställningar behandlades som pendlade mellan komik och allvar. Lärarna 
var idel leende under intervjuerna och deltagande elever var överlag smått 
förtjusta, när de såg sig själva i gestaltningarna, samt talade om dem. Vad 
innebar och vad låg bakom den till synes positiva upplevelsen av arbetet och 
kan de förstås som erfarenheter och kunskaper som kan vara viktiga i sko-
lan?  

För att kunna diskutera upplevelser som kunskap, tar jag hjälp av Gada-
mers (1986, 1997) resonemang om konstupplevelser, vilka han söker på 
antropologisk grund. Inledningsvis beskriver jag hur upplevelserna kan för-
stås genom Gadamers begrepp spel/lek, symbol och fest.  

I resultaten framkommer hur musicerandet inneburit trygghet för flera av 
studiens elever. Musik är en uttrycks- och kommunikationsform som de 
visade att de kände sig bekväma med och dessutom ett intresse som de har 
gemensamt. Musicera tillsammans innebar för eleverna att ha roligt och att 
få utvecklas tillsammans samt att erfara känslan av gemensamma upplevel-
ser. Musikintresset medförde drivkrafter hos eleverna att vilja utvecklas mu-
sikaliskt. Genom åren har eleverna i olika hög utsträckning övat på sina in-
strument, enskilt och tillsammans med andra. Musik symboliserar för ele-
verna fest och spel/lek ”det roliga” som inkluderar effekter av övning, driv-
kraft, gemenskap och musikaliska upplevelser, erfarenheter de tagit med sig 
in i arbetet med redovisningarna. För ungdomarna har det i olika grad inne-
burit en ansträngning att komponera ihop ämnesinnehåll och musik samt öva 
in detta till kommunicerbara redovisningar. De elever som inte känt sig lika 
hemma musikaliskt, har kanske på grund av att det inte förväntas några mu-
sikaliska storverk ryckts med och hittat sin plats i sammanhanget, vilket 
inneburit ett gemensamt spelutrymme. Elevernas arbete vittnar om hur de 
inom spelets regler lekt och arbetat sig fram till det färdiga resultatet. Det 
handlar om ett spel där gränsen för vad som är lek och arbete har suddats ut. 
Eleverna antog en utmaning att gestalta ett ämnesinnehåll med något ”ro-
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ligt”. Ämnesinnehållet i sin tur väckte frågor och engagerade ungdomarna 
och även deras klasskamrater. Under arbetet, framförandet och i mötet med 
klasskamraternas och lärarnas reaktioner har erfarenhet lagts till erfarenhet. 

För klasskamraterna och lärarna i sin tur, innebar det ”roliga” att de fick 
höra och se sina kamrater/elever musicera och agera, samtidigt som ett äm-
nesinnehåll redovisades. Kamraterna hade kännedom om agerande elevers 
musik- och teaterkunskaper, detta i kombination med ett ämnesinnehåll med-
förde att klasskamraterna inte riktigt visste vad de kunde förvänta sig, vilket 
i sig troligen skapade viss spänning. I redovisningarna blev klasskamraterna 
också delaktiga genom de symboler för dylikt som de direkt kände igen eller 
genom att de erfor en kroppslig (icke språklig) känsla av igenkännande. I 
upplevelserna av redovisningarna kunde klasskamraterna således erfara olika 
dimensioner av det bekanta och obekanta. Av reaktionerna att döma har de 
och lärarna blivit berörda och engagerade. Redovisningarna har genererat 
nya erfarenheter om de agerande kamraterna, om ämnesinnehållet, om musik 
och andra sätt att uttrycka sig samt erfarenheter av egna reaktioner.  

Således innebär redovisningarna nya erfarenheter som kan jämföras med 
konstnärliga erfarenheter, enligt Gadamer (1986, 1997). Olika dimensioner 
av elevernas musicerande har i hög grad bidragit till upplevelsen av spel/lek, 
symbol och fest, vilket i sin tur har inneburit engagerad tid - fylld tid för de 
inblandade. 

Uppfattningen om att musik kan lära oss om emotioner och allmänmänsk-
liga frågor samt att detta borde få större plats i skolan (Pio, 2009; Varkøy, 
2009; Vist, 2009), är något jag instämmer med. Med hjälp av beskrivningen 
ovan och tidigare avsnitt, skulle jag vilja påstå att studiens resultat visar ett 
praktiskt exempel på hur detta kan gå till. 

De ”konstupplevelser” som redovisningarna kan sägas ha medfört är 
grundade i elevernas tidigare erfarenheter, i igenkännandet, vilket innebär att 
det är möjligt att ta till sig nya erfarenheter. Upplevelser är subjektiva (Ga-
damer, 1986) och i mötet med andras förmedlade upplevelser ökar vi vår 
kunskap om såväl oss själva som andra. Genom att konsten inte har de ”rätta 
svaren” (Thavenius, 2004b) möjliggör upplevelsen ett friutrymme för egna 
reflektioner och tolkningar som på ett någorlunda fritt sätt kan möta andras 
tankar (Aulin-Gråhamn, 2003). Som resultaten av studien tyder på har ele-
verna upplevt, både i själva redovisningarna och i diskussionerna efteråt, att 
de har kunnat uttrycka såväl spontana reaktioner och frågeställningar som att 
föra intellektuella resonemang. Jag menar att den gemensamma ”konstupp-
levelsen” kan vara en förutsättning för att detta ska vara möjligt. Det ”emo-
tionella”, ”praktiska” och det ”intellektuella” har så att säga jämställts och är 
varandras förutsättningar för att kunna samspela med världen (Aulin-
Gråhamn, 2003; Dewey, 1934; Molander, 2009; Thavenius, 2004b).  
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6.1.5 Profilerade klasser en förutsättning? 
Då studien under arbetets gång presenterats, vid olika konferenser eller lik-
nande, har det ett flertal gånger påpekats att deltagande elever inte är ”vanli-
ga elever” i ”vanliga klasser”. Det förfaller vara en eventuell antydan om att 
studiens resultat endast berör ytterst få och saknar relevans på ett musikpe-
dagogiskt plan. Förvisso har flera deltagande elever visat förhållandevis hög 
musikalisk kompetens och alla att de är vana vid att framträda, kvalitéer som 
är väsentliga för föreliggande studies resultat. Elever med ett specialintresse 
inom musik eller teater finns dock i alla skolor och det går att ställa sig 
frågande till om det finns ”vanliga” elever. Det handlar troligen i högre grad 
om den sociala miljön än kunskapsnivån, huruvida redovisningsformen är 
genomförbar i ett klassrum. 

Eleverna och lärarna i denna studie har uttryckt att det handlar om elever-
nas gemensamma intresse, om arbetssättet är möjligt. Eleverna har sökt sig 
till klasserna och det finns en gemensam vilja att samarbeta, något som ele-
verna även har tränats extra i under den utökade tiden för musik- respektive 
teaterlektioner. Det handlar även om vilket utrymme och drivkrafter det 
finns bland såväl elever som lärare för att möjliggöra ”annorlunda” arbets-
metoder. Eleverna uttalade att det är viktigt att synas, vara annorlunda och 
att göra saker som bryter av mot normen (jfr. Drotner, 2006). Detta uppnås i 
första hand genom beteende, som att våga spela ut även utanför teaterlektio-
nerna eller att musicera i korridorer. Något som deltagande elever inte har 
talat om eller visat, är huruvida det är viktigt att klä sig eller se ut på något 
särskilt sätt. Det förefaller inte ha haft särskilt stor betydelse för studiens 
elever jämfört med ”annorlunda” beteende. Resultaten skiljer sig ifrån vad 
som framkommer i andra undersökningar, där ungdomar till synes visar stör-
re behov, än studiens deltagande ungdomar, av att identifiera sig med en viss 
musikstil eller kulturyttring (Bergman, 2009; Drotner, 2006; Scheid, 2009; 
Tarrant et al., 2002).  

Studiens deltagare har under tiden de gått i klasserna utvecklat ett socialt 
spel som förstås av de medverkande (Goffman, 1959/2009), det gemensam-
ma intresset har inneburit social gemenskap (jfr. Drotner, 2006). Eleverna 
har sporrat varandra att utveckla sina färdigheter inom respektive område där 
särskilt skicklighet, personligt uttryck och mod har värderats högt. Hos flera 
av informanterna har det framgått hur deras medvetenhet eller tro på att 
samarbete innebär utveckling för samtliga – en sund form av konkurrens.25 

En viktig sida av redovisningsformens möjlighet handlar om lärarnas di-
daktiska kompetens. De båda lärarna har, som jag tidigare berört, anpassat 
uppgifterna efter elevernas intresse och tidigare kunskaper, samt givit ele-
verna handlingsutrymme vilket också inneburit utmaningar för eleverna (jfr. 
                                 
25 Resultaten visar en mycket positiv sida av elevernas möjliga spelrum, det finns naturligtvis 
de elever som inte upplever detta men diskuteras inte här då det inte framkommer i denna 
studie.  
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Ferm, 2004). Lärarna har förmedlat att de är trygga med att aktiviteterna 
leder till ett resultat även om eleverna till synes inte arbetar hela tiden. Det är 
troligen inte oväsentligt att den ena läraren visat eleverna hur entusiastisk 
han blir när eleverna vill musicera under hans lektioner. Genom att båda 
lärarna i sina instruktioner av uppgifterna lämnat redovisningssättet fritt, 
men betonar att det ska vara en ”gestaltning” eller ”komma andra till del” 
har de indirekt förmedlat till eleverna att kunskap kan genereras på mångfa-
cetterade sätt och att de här lärarna värderar det högt. 

Det sociala spelet och lärarnas didaktiska kompetens är således viktigt el-
ler kanske den viktigaste förutsättningen för vad som är möjligt att iscensätta 
i undervisningen. Icke att förglömma är att eleverna i studien har en musika-
lisk verktygslåda att ta med sig in i klassrummet. I en ”vanlig klass” är mu-
sikintresset stort men kompetenserna mer varierade (Bergman, 2009) vilket 
torde ställa högre krav på att läraren själv har hög kompetens inom området 
än vad som är nödvändigt i studiens fall. Frågan bör ställas om skolan i all-
mänhet erbjuder eleverna tillräcklig undervisning där deras verktygslådor för 
olika uttrycksformer kan utvecklas (jfr. Marner & Örtengren, 2003). Min 
personliga mening är att arbetsformen är fullt möjlig i alla klasser där läran-
demiljön är god. För att utveckling ska ske och arbetssättet inte enbart stanna 
vid ett enstaka tillfälle eller i upprepningar, behöver dock eleverna ges möj-
lighet, att i högre grad än vad som sker idag, utveckla sina förmågor i musik 
liksom i andra uttrycksformer. 

Något lärarna i studien har uttryckt, är att det bland profilelever råder en 
kultur där det är ”tillåtet” att plugga och vara duktig skolan. Det kan dock 
medföra att elever arbetar för hårt och försöker överträffa sig själva, vilket är 
något en av lärarna tar upp. Det här ser jag som väsentligt att beakta när lära-
re initierar ett arbetsområde och andra uttrycksformer än läsning och skrift är 
aktuella. Musik, bild eller inte minst film tar tid att arbeta med. Fysikredo-
visningens deltagare la till exempel ned mycket fritid på att komponera och 
repetera sin musik, något som inte skulle vara möjligt om det skedde i flera 
skolämnen samtidigt. Det är därför väsentligt med dels tydliga avgränsningar 
av ett arbetsområde, dels med samverkan mellan skolämnen. 

Något jag tidigare nämnt, är att det kan tyckas att jag har talat mot mitt 
eget resonemang, vad det gäller samverkan och ämnesintegrering. Vad jag 
menar är att det alltid finns anledning att reflektera över arbetsformer och att 
det inte finns någon ”sanning” som förtäljer hur det är bäst att designa sko-
lans undervisning. I studiens resultat framgår det hur lärarna visar exempel 
på hur det går att utmana gängse arbetsmetoder i skolan. De har visat att de 
är villiga att ta risker och ta ansvar, de har också i samtalen förmedlat att 
samverkan och integrering är väsentligt för såväl elevernas som sin egen 
utveckling. 
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6.1.6 Konsekvenser  
Föreliggande studies redovisningar är hämtade från ett vardagligt samman-
hang vilket föranleder mig att tro att det finns motsvarande verksamheter i 
skolor på andra håll. Jag har med grund i studiens resultat och med stöd av 
litteratur försökt diskutera förutsättningar för såväl dylika verksamheter som 
för att upptäcka och utveckla det som redan finns i skolans verksamhet (jfr. 
Lind, 2010).26 Resultatet av denna studie visar hur det är möjligt att använda 
musik under vanliga lektioner och hur elever med musik kan skapa mening. 

Jag har med stöd av litteratur dock visat att det finns implikationer som 
kan motverka ovannämnda aktiviteter. Med grund i det resonemanget torde 
det finnas ett behov av att utveckla högre kompetens, bland såväl lärare som 
elever, i olika uttrycksformer. Kunskaper som hamnar ”mellan” skolämnena, 
behöver dessutom diskuteras och begreppsliggöras för att kunna förstås som 
kunskap (Kress, 2010; Molander, 2009; Selander & Kress, 2010). 

I Thorgersens studie (2007) uttrycker lärare att de vill arbeta mer ”este-
tiskt” men att de inte riktigt vet hur. Möjligen beror det både på bristen av 
hantverksmässiga kunskaper och att det roliga, lustfyllda, spännande, subli-
ma, sorgliga eller komiska kan ta krokiga vägar långt ifrån formulerade kun-
skapsmål. Det handlar om erfarenheter som troligtvis lärare anser vara vikti-
ga men som inte riktigt kan formuleras som intellektuella eller mätbara kun-
skaper och därför inte värderas som kunskap (Molander, 2009). Liknande 
problematik har initieras av Pio (2009), Vist (2009) och Varkøy (2009). Mu-
sik liksom andra konstarter skulle kunna hjälpa oss att förstå och bearbeta 
existentiella frågor (ibid.) eller som Thavenius uttrycker sig om radikal 
estetik: ”Den radikala estetiken förvaltar de många sanningarna, öppenheten 
inför världens gång, den osäkerhet och kluvenhet som är grundläggande 
mänsklig” (Thavenius, 2004b, s. 122).  

6.2 Vägar vidare   
Föreliggande studie har bidragit med kunskap om vad musik kan erbjuda, i 
ett vardagligt skolsammanhang, när musik inte är det primära lärandeobjek-
tet. Studien har också bidragit med metoder för hur detta kan undersökas. I 
den avslutande delen diskuteras studiens transkriptionssätt och analytiska 
verktyg samt hur de skulle kunna utvecklas och användas vidare. Avsnittet 
avslutas med förslag på vidare forskning i anslutning till studiens resultat 
samt kort reflektion huruvida det går att skilja på mänskliga behov och in-
strumentella syften i elevernas arbete. 
  

                                 
26 Lind beskriver hur lärarna, på en av de förskolor hon genomförde sin undersökning på, var 
så ivriga att utveckla estetiska lärprocesser att de tidvis inte såg vad som redan fanns där. 
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6.2.1 Partitur  
Den transkriptionsmetod, musikaliska partitur, som använts i studien med 
syfte att undersöka hur elevernas musicerande förhåller sig till andra ut-
trycksformer har inneburit ett tidsödande arbete. Multimodala transkriptioner 
är dock i allmänhet detaljerade och tar mycket tid att utföra (Jewitt, 2006, 
2009). Med ett något mindre detaljerat transkriptionssätt hade det varit möj-
ligt att använda ett högre antal elevarbeten som empiriskt material. Ett mer 
jämförande material kunde vara intressant, med större spridning på elevernas 
åldrar, deras kunskapsnivå samt arbetssätt. Transkriptionerna har dock visat 
sig väl fungerande då det gäller att visualisera och förstå redovisningarnas 
kommunikativa skeenden. Tidvis har arbetet också tett sig överflödigt då det 
inte alltid har tillfört något utöver vad som direkt varit möjligt att observera i 
filmerna. Jag ser dock att redskapet, musikalisk notation, som ligger den 
musikpedagogiska forskningen så nära men ändå är tämligen outnyttjat inom 
fältet, har rika utvecklingspotentialer för att studera framförallt musikalisk 
kommunikation, interpretation och musik i multimodala sammanhang. Verk-
tyget skulle kunna förfinas med komplement av bättre programvaror än vad 
som använts för studien. Partituren har noterats i Finale 2004 och sedan flyt-
tats till Pages för att kompletteras med bilder och figurer. Finale 2010 och 
2011 samt Sibelius27 senare versioner hade varit betydligt lättare att använda 
då det i de programmen till exempel är möjligt att lägga in bilder direkt.  

6.2.2 Metafunktionerna som didaktiska verktyg 
Metafunktionerna (Kress & van Leeuwen, 1996; Kress, 2010; Wingstedt, 
2008, in press) har i studien erbjudit vägar framförallt för att förstå hur ele-
verna har satt olika musikaliska semiotiska resurser i bruk och hur dessa 
fungerar och skapar mening. Funktionerna kunde även i högre grad, än vad 
som skett inom ramen för studien, använts för att förstå och ge möjlighet att 
beskriva olika meningsdimensioner av exempelvis elevernas texter. I studien 
har dock musikens funktioner varit centrala, i första hand för utforskning av 
hur musiken fungerat i elevernas arbeten. Därtill har de använts för att visa 
vilka meningspotentialer musikaliska semiotiska resurser kan få, samt vilka 
möjligheter de kan skapa i ett skolarbete.  

Med hjälp av metafunktionerna kan dels olika uttrycksformers specifika 
meningserbjudanden synliggöras, dels blir det möjligt att studera hur olika 
kombinationer av uttrycksformer kan erbjuda mening. Som föreslås av Je-
witt (2006) kan metafunktionerna vara till hjälp när innehåll och metoder ska 
skrivas in i undervisningsplaner. 

Musikens olika dimensioner av mening är ett centralt ämne inom såväl 
musikforskning som musikutbildning på alla nivåer. Ur ett didaktiskt per-

                                 
27 Sibelius är liksom Finale ett datorbaserat program för musiknotation. 
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spektiv kan analys med hjälp av metafunktionerna tillföra något för musik-
ämnet i skolan och på andra nivåer av musikutbildning. Det kan innebära att 
i en lyssnarsituation analysera verket med hjälp av metafunktionernas tre 
dimensioner av mening, vilket inte behöver göras i den ordning eller med de 
begränsade frågeställningar som här får utgöra exempel: Den interpersonella 
funktionen – Hur upplever jag musiken, hur känns det, får jag några associa-
tioner, vad är det i musiken som gör att jag känner som jag gör? Den idea-
tionella funktionen – vad berättar musiken, för vem är den tänkt att spelas, 
finns det något möjligt syfte att beröra, vad? Och slutligen textuell funktion 
– vilka musikaliska beståndsdelar gör att jag upplever verket som en helhet 
(eller inte) och vilka musikaliska beståndsdelar möjliggör ideationell och 
interpersonell mening?  

Vid ett lyssnartillfälle då även de musicerande är synliga, som exempelvis 
vid ett liveframträdande, kan även funktionerna fungera som ett verktyg för 
att analysera både hur vi påverkas av den visuella representationen samt hur 
musicerandet och resultatet därav påverkas av olika semiotiska resurser. 
Genom att vända på frågeställningarna kan funktionerna användas som verk-
tyg vid komposition, vid en musikalisk instudering eller när musik utgör en 
uttrycksform bland flera så som i film eller varför inte likt studiens redovis-
ningar; Vilket innehåll vill jag förmedla? Vad vill jag att lyssnarna ska upp-
leva och hur gör jag då? Resonemanget ovan kan jämföras med hur Ferm 
Thorgersen (2009) diskuterar möjligheter för hur barn och unga görs med-
vetna om sitt musikaliska kunnande, för att de ska kunna uttrycka sig och 
kommunicera med musik, själva och tillsammans med andra.  

Analys med hjälp av metafunktionerna möjliggör analys på detaljnivå 
utan att förlora det musikaliska helhetsperspektivet av ett verk. Detta skulle 
kunna bidra till att öka förmågan hos såväl lärare som elever och studenter 
vad gäller att medvetandegöra och verbalisera olika dimensioner av musika-
liskt meningsskapande, vilket inte minst är intressant vid bedömningssitua-
tioner.  

Olle Zandén (2009) betonar i sina studier att musiklärare, i samtal om 
elevers musicerande, snarare diskuterar synliga faktorer än rent musikaliska 
kvalitéer: om eleven visar engagemang, har spelglädje, fysisk uttrycksför-
måga och visar självständighet. Därmed inte sagt att det är synonymt med att 
lärare inte gör relevanta bedömningar. Om det är så som Zandén menar, att 
musiklärare saknar ett professionellt språk, skulle som nämnts metafunktio-
nerna kunna vara till hjälp för att strukturera och länka ihop olika menings-
dimensioner samt bidra med att verbalisera musikaliska kvalitéer. Dessutom 
kan analys med hjälp av metafunktionerna möjliggöra förståelse för hur den 
synliga spelglädjen eller fysiska uttrycksförmågan hänger ihop med det 
klingande resultatet. Det här ser jag som ett viktigt område att utveckla, där 
den socialsemiotiska multimodala teoribildningen kan bidra med verktyg. 
Wingstedts (2008, in press) beskrivningar av hur musikens narrativa funk-
tioner kan struktureras genom metafunktionerna är en hjälp på vägen. 
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6.2.3 Vidare forskning 
Föreliggande studies resultat föranleder vidare granskning av hur musikakti-
viteter fungerar i skolan utanför den formella musikundervisningen. Dels blir 
ytterligare forskning om hur musik används och fungerar i andra skolämnen 
relevanta att genomföra, dels forskning om musik i ämnesintegrerande akti-
viteter. Jag ser det som väsenligt att öka kunskapen om vad musik erbjuder 
och hur musik kan fungera i skolarbeten, inte minst för att öka medvetenhe-
ten om och ge utrymme för komplexiteten i begreppen ”estetiskt lärande” 
eller ”estetiska lärprocesser”.  

Den socialsemiotiska multimodala teorin erbjuder goda möjligheter för att 
undersöka eller så att säga ”bryta upp” (eng. prise open) (Jewitt, 2006, s. 40) 
och förstå en uttrycksforms potentialer samt hur dessa förhåller sig i multi-
modala sammanhang. I framtida forskning skulle jag dock i högre grad, än 
vad som nu har skett, föreslå att ansatsen kombineras med andra teorier. 
Teorier om estetik, musiksemiotik och hermeneutik kan möjliggöra att i 
högre grad försöka förstå och kunna verbalisera olika meningsdimensioner 
av musik och knyta an till världens beskaffenhet och kunskapsutveckling. 

6.2.4 Avslutande reflektion  
Lusten hos eleverna att arbeta med uttrycksformer i skolan som upplevs som 
roliga, behovet av att synas och uttrycka sig samt behovet av gemenskap 
framkommer i resultaten. Behovet av att nå målet i det representerade skol-
ämnet och att klara uppgiften framkommer också i materialet. Således har 
elevernas redovisningar både innefattat instrumentella syften och existentiel-
la behov, vilka i de här fallen visar sig omöjliga att separera. Mänskliga be-
hov är också att vilja utvecklas, känna sig duktig och få uppmärksamhet. 
Lärarna i studien har genom sina instruktioner till eleverna förmedlat att 
kunskap kan erövras och representeras på olika sätt och att arbetet fram till 
målet kan och får ta olika vägar. Balansgången mellan skolans kunskapsmål 
och ungas intressen och behov behöver alltså inte vara disparata. Linds 
(2010) begrepp, målrelationell, skulle kunna fungera som en utgångspunkt 
för fortsatta diskussioner om arbetssätt i skolan. 

Musiken har för deltagande elevers redovisningar fungerat som en väg att 
konstruera sammanhållande kommunicerbara representationer av ett ämnes-
stoff och på så sätt givit eleverna möjligheten till och bekräftelsen av att få 
använda och utveckla musik i samspel med andra. Musiken har utgjort navet 
i deras arbeten.  
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Summary  

Music as a hub in school presentations  
The paper is a licentiate thesis implemented within the framework of the 
National School of Research in Music Education, Royal College of Music in 
Stockholm. 

1. Introduction and background  
The study is about lower secondary pupils’ playing of music when making 
presentations in other school subjects than music. Their teachers had left the 
method of accounting open and the pupils themselves chose to play or sing 
when making a presentation of a subject’s content. The studied presentations 
were taken from ordinary lessons in a lower secondary school and were not 
planned for this study. The pupils participating in the study attend classes 
specialising in music or theatre. This means that several of the pupils’ musi-
cal skills are relatively good and that they play music in school to a great 
extent. Music is highly noticeable in their school environment and for seve-
ral of the young people music is also their greatest leisure interest. 

When music is discussed in other school subjects the most frequent view 
is that music may have good effects on the learning of other knowledge areas 
than music and on the quality of life. There is no lack of literature in the 
area, but it seldom elucidates the music itself (Bamford, 2006; Catterall, 
Chapleau & Iwanaga 1999; Bresler, 2002; Mark, 2002). There are also many 
studies dealing with social aspects of music activities, which however do not 
investigate the music in itself more closely either (Olsson, 2007). The same 
is true of literature dealing with culture in schools, or aesthetic learning pro-
cesses, since what is medium specific to an artistic expression is seldom 
investigated (Marner & Örtengren, 2003). My intention is that this study 
should examine what the young people in the study do with music when 
without the guidance of a music teacher they tackle a non-musical subject 
area that is expected to be presented musically. An examination of the music 
implies visualising what is medium specific in its social context. 

The study is thus a contribution to a neglected activity in research on both 
music education and general education with the aim of visualising both the 
music and the social context. The aim of the study is to elucidate how the 
creation of meaning is constituted within the framework of the events that 
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consist of school accounts in other subjects than music. In order to fulfil the 
aim the following questions were constructed: 

 
• What functions does the music have in the young people’s presentations? 
• How is the pupils’ musical learning represented through the presentations 

and the participants’ statements? 
• What functions are ascribed to the young people’s presentations in their 

contexts? 

2. Theoretical and methodological points of departure 
Social semiotic multimodality constitutes the study’s theoretical and metho-
dological points of departure (Jewitt, 2009; Kress, 2010; van Leeuwen, 
2005). The perspective enables investigation of the pupils’ playing of music 
and music in its multimodal context, and how different dimensions of mea-
ning are constructed. It is both about meaning in the sense of how different 
semiotic resources are linked together to enable a communicative representa-
tion of a subject content, and how the representation is characterised by the 
pupils’ interest and scope of action in the school context. Three different 
categories of meaning, ideational, interpersonal and textual meaning (Halli-
day, 1978; Jewitt, 2006; Kress, 2010; Kress & van Leeuwen, 1996; van Lee-
uwen, 2005), are used in the study as a basis for analysis. The dimensions of 
meaning make it possible to study how music relates to other modes of 
communication in the multimodal context. To enable a discussion of the 
results in relation to aesthetic experiences, the theory is complemented with 
Gadamer’s (1986, 1997) view of the concept of art. Gadamer investigates art 
on an anthropological basis and discusses art in terms of the concepts play, 
symbol and festival. Gadamer emphasises three fundamental needs of human 
beings that generate experiences and commitment and lead to experiences 
that may be compared to experiences of art. 

3. Literature survey 
The chapter deals with studies of both general education and music educa-
tion based on social semiotic multimodality. Lindstrand’s (2006) and Öh-
man-Gullberg’s (2008) studies describe how important music is in young 
people’s film narrative. The music turns out to function both textually and 
emotionally. The narrative functions of music have been pointed out by 
Wingstedt (2008) and categorised under ideational, interpersonal and textual 
meaning, a work that is essential for the present study’s analysis of the ac-
counts. Literature is also dealt with that is about how music can affect and 
provide experiences that generate both emotional and intellectual knowledge 
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(Pio, 2009; Varkøy, 2009; Vist, 2009). The pupils in the present study show 
that they are familiar with musical conventions and have musical experien-
ces that they use in their work, for which reason studies are referred to that 
in various ways are about musical knowledge (Calissendorff, 2005, 2010, 
Ferm, 2004, Ferm Thorgersen, 2009, 2010a, 2010b; Hultberg, 2000, 2009, in 
press). 

The accounts of the study may be categorised as aesthetic learning or aes-
thetic learning processes. A problemization is dealt with in the chapter of the 
aesthetic subjects’ status, marginalisation and use in schools (Bruner 
1996/2002; Lind, 2010; Lindgren, 2006; Skolverket, 2005b; Thavenius, 
2004a; Thorgersen, 2007) and of how the concepts are used and what they 
can imply (Aulin-Gråhamn, 2003; Marner & Örtengren, 2003; Molander, 
2009; Saar, 2005; Selander, 2009; Thavenius, 2004a, 2004b).  

4. Design and implementation 
The study’s empirical data consists of four presentations in the subjects of 
physics, religion and Swedish, which were filmed during ordinary lessons in 
a lower secondary school. It is thus a matter of naturalistic cases that were 
not arranged for this study and do not include any music teacher. In addition 
the data consists of nine video-recorded interviews, organised as stimulated 
recall, with the pupils and teachers involved. The data was collected during 
two years in a school in a big city. The participating informants were study-
ing within the framework of one of the school’s local profiles, where the 
pupils had extended time for music or theatre. The participating eleven pu-
pils in the study consist of ten boys and only one girl aged 13-16 years. The 
boys were in a majority in the classes’ music profile, which explains the 
study’s gender distribution. Two teachers took part in the study; one of them 
is a teacher of mathematics and science subjects, and the other is a teacher of 
Swedish and social subjects. Both are men and have long experience of tea-
ching. The implementation may be regarded as a semiotician’s working pro-
cess as it is described by van Leeuwen (2005). 

1 collect, document and systematically catalogue semiotic resources – inclu-
ding their history 

2 investigate how these resources are used in specific historical, cultural and 
institutional contexts, and how people talk about them in these contexts – 
plan them, teach them, justify them, critique them, etc. 

3 contribute to the discovery and development of new semiotic resources and 
new use of existing semiotic resources. (van Leeuwen, 2005, p. 3) 

 



 118 

The filmed presentations were transcribed into music scores. In addition to 
noting down the sounding and rhythmic activities produced with instruments 
or song, musical symbols denoting register, dynamics, tempo, time, phra-
sing, articulation and to some extent sound were also used to describe what 
was spoken. The rhythm and approximate pitch of the speech were also no-
ted down. In addition, looks, facial expressions, gestures and body positions 
and the audience’s sounds form parts of their own in the scores. Smiles, ges-
tures, carriage and looks are described with abbreviations or words. Diffe-
rent events and connections that were particularly interesting to study are 
described with differently coloured symbols and arrows. The course of the 
music functions as a timekeeper instead of clock time. 

In order to be able to conduct a multimodal analysis three different cate-
gories of meaning were used, ideational, interpersonal and textual meaning 
(see Ch. 2). The method enables the researcher to pinpoint descriptive levels, 
social interaction as well as how these are interconnected in a communicati-
ve event. As regards the informants’ views of the work, the intention was to 
keep the statements as far as possible on a descriptive level where the infor-
mants’ voices are heard. 

5. The role and meaning of the music  
The results chapter is divided into four parts: a description of the presenta-
tions, the functions of the music in the accounts, musical communication and 
musical learning, and talks about the functions of the music in the accounts. 

5.1 The presentations in brief  
Is there life in space? A presentation in the 7th form. The presentation starts 
with a boy playing a theme composed by himself on the saxophone together 
with three other boys on djembe drums. When the theme has been presented 
the rhythms go on and the saxophonist plays long tones. A boy starts narra-
ting and philosophizing about whether there is life in space. The theme now 
recurs with variations and then the next boy starts narrating and the volume 
of the music goes down again etc. 
The 1th Book of Moses, Ch. 6, verse 1. A presentation in religion in the 9th 
form. Three boys present their interpretation of the Bible text while one of 
them plays both calm and more intense themes on the guitar. The text, which 
is spoken with theatrical voices, is about how the gods rape women and have 
children with them. The pupils emphasise, however, that the Bible should 
not be interpreted literally, since God’s goodness is great. The message of 
the account is that is really only about how children come into existence. 
Stockholm gives me pain. A presentation in Swedish in the 8th form. Two 
boys sing and play the guitar and clarinet when presenting new lyrics for the 
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tune Stockholm i mitt hjärta [‘Stockholm in my heart’]28 In the boys’ new 
lyrics Stockholm is a grey, cold and noisy city and the lyrics allude to class-
mates and political issues. The class laugh at the mischievous lines and ap-
plaud and shout with joy afterwards. 
Caught by an electric chair. A presentation in Swedish in the 8th form. Three 
boys present new lyrics for the hit Fångad av en stormvind [‘Caught by a 
gale]29. The boys’ new lyrics are about how they are caught by the electric 
chair and are on their way to the death cell. They sing with broken teenage 
voices and parody the artiste Carola with wailings, facial expressions and 
movements. They cannot help laughing while making their presentation sup-
ported by the class who laugh loudly and shout with joy. 
Greek fairy tales and myths in antiquity. A presentation in history in the 7th 
form. (The presentation was not video documented.) A girl talks about Greek 
gods in antiquity and a boy plays the guitar. After a while the boy also narra-
tes while continuing to play. They speak in soft voices and conduct the pre-
sentation as if it were a story time for children. 

5.2 The functions of the music in the presentations  
In all the presentations the temporal functions of the music are central to 
creating textual meaning. This applies not least to how the pupils use musi-
cal form to frame parts and the whole. In the physics presentation it is parti-
cularly characteristic how the form implies that the different parts of the text 
are framed by a recurring musical theme that is varied. In the presentation of 
religion it is striking how the form enables the structure of the account’s 
dramaturgy. Tempo, pulse and rhythm keep the flow going in all the presen-
tations and create continuity. Phrasing and dynamic courses frame different 
events. The temporal functions also enable sudden effects in the presenta-
tions. 

The pupils’ music in relation to their texts in the presentations shows both 
similarities and differences. In the travesties the pupils stick to the musical 
and textual form of the original. The music creates ideational meaning by 
telling us what original songs they are based on, which in turn creates 
interpersonal meaning. We refer to the originals, their contexts and our 
relation to them. The music contrasts with and contradicts the new texts, 
which in turn creates interpersonal meaning. The texts speak ironically of the 
original or refer to places or events that are close to the pupils. In the physics 
presentation the music lacks direct references that can be connected to the 
subject. The ideational meaning may be said to be neutral and does not 
establish interpersonal meaning in any definite direction, which leaves scope 
                                 
28 Stockholm i mitt hjärta is a well-known Swedish song, composed by Lars Berghagen, 
which is about how wonderful the city is.  
29 Carola is a well-known artiste in Sweden. Fångad av en stormvind was written by Stephan 
Berg. 
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interpersonal meaning in any definite direction, which leaves scope for liste-
ners’ own speculation. The music of the religion presentation is based on 
well-known music, which in turn refers to a TV game about a boy with su-
perpowers. There are great contrasts between the original music and the TV 
game and its music, and in the religion account the guitarist had also modifi-
ed the music. This means that the contrasting intertextual references and the 
arranged music emphasises ideationally what is absurd and comic in the 
pupils’ interpretation of the Bible text. If the audience are familiar with the 
original music, multi-layered interpersonal relations are created. To those 
who were not previously familiar with the music, it seems to function as a 
nice accompaniment contrasting with the irony of the text. 

As regards how the pupils’ playing of music relates to their bodily and 
vocal representations, the travesty Fångad av en elstol differs from the 
others. In the presentation the boys sing a cappella and by heart, and use 
rehearsed movements that refer directly to the original. Strained voices and 
stereotyped facial expressions and movements make both the boys themsel-
ves and their classmates burst into laughter. The boys’ rhythmic poise in the 
song and the movements means that the presentation does not lose pace in 
spite of laughs and somewhat uncertain intonation. In the other presentations 
the pupils sit or stand more or less still. Sometimes their bodies move with 
the phrasing of the music or in order to find a joint pulse. In the presenta-
tions the pupils sing or read from the text, but at musical phrase ends they 
look up. This gives the impression that they address themselves to the audi-
ence throughout the presentations. Small gestures, a questioning expression 
or glance mark something that is stressed in the text or the music. The pu-
pils’ vocal expressions are narrative with either a clearly marked rhythmic 
start or a neutral intonation, which relates to the phrasing of the music. In the 
course of the narrative the pupils relate their intonation to the character of 
both the music and the text, a somewhat curious, questioning expression in 
the physics presentation and a theatrical expression in the religion presenta-
tion. The pupils mark the last phrase clearly with a questioning intonation, 
with an accent or with a ritardando and diminuendo. The pupils’ vocal ex-
pressions and bodily movements are intimately linked together with the mu-
sical phrasing and the music’s rhythmics and dynamics (see figures 11-13). 

Except for the travesties that followed their given form, the pupils made a 
narrow selection in the accounts of the content of the other school subject. 
They reshaped the subject content into a format that was possible to account 
for in integration with the music. The subject areas that were chosen are not 
factually heavy but invite both reflection and discussion. 

5.3 Musical communication and musical learning  
The analysis of the young people’s statements and observations and transc-
riptions show that the textual function of music in the form of tempo, rhythm 
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and phrasing often serves as a basis for how and when communication takes 
place, and when both musical and verbal contributions are made. The young 
people relate their lines and spoken texts to the course of the music. The 
person or persons who play(s) keeps the tempo and the flow going, someti-
mes playing rubato, when the person who speaks is not in time, or maybe 
stumble(s) or get(s) stuck. The pupils’ familiarity with musical form results 
in the sometimes visible interaction above all taking place at the beginning 
and end of the different musical form parts. Some of the pupils for example 
look at each other at a phrase end in order to make a joint ritardando a make 
a joint finish. With a glance or a smile the young people also show that they 
understand each other’s intentions. It may be a look of agreement, a smile 
filled with appreciation or confirmation. The interaction with the audience, 
which is only heard or seen in the form of a glance or a smile from those 
making the presentation, influences the general atmosphere in the room.  

The young people show awareness of their choice of music in the diffe-
rent presentations. In the history and religion presentations the intention is 
that the guitar music should accompany or illustrate what is spoken. In the 
accounts in Swedish they follow the instructions for what a travesty implies 
and imitate musically the originals into totally contradictory lyrics, which in 
turn allude to the original lyrics. In the physics account the aim is that the 
music should be both independent and serve as accompaniment. The choices 
of what should be played are tried out with the instrument in the hand and 
are interspersed to a limited extent with discussions and negotiations among 
the participants. 

The young people’s musical knowledge manifests itself in the different 
presentations as well as in their ability to use and adapt their knowledge to a 
context where another subject than music is in focus. 

5.4 Talks about the functions of music in the presentations 
The young people and the teachers point out that there is a difference betwe-
en the presentations in the study and “ordinary” forms of presentation. Ordi-
nary presentations are considered dull, and the young people emphasise that 
it must be fun to work with and present the accounts in order for themselves 
and the rest of the class to remember the content. In order for the presenta-
tions in the study to be possible to implement, courage, driving forces and a 
good spirit of comradeship are required. It also turns out to be important to 
have committed, encouraging teachers who show confidence in their pupils’ 
capacity and professional ethics. The teachers primarily see the mode of 
working as a method; allowing the pupils to show their strengths and have 
fun leads to interesting and memorable results. Some of the pupils think that, 
unlike other ways of expressing oneself, it is precisely music that makes it 
easier to learn, and they particularly emphasise rhythm, the flow of music, 
and the emotive function of music as important. Something that all pupils 
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stress, however, is the importance of having fun and being allowed to play. 
They relate consciously to the other subject and try to balance it with the 
music. They show awareness of the other subject being in focus and point 
out the difference between the accounts and other music performances. 

Being “oneself”, standing out from what is normal and being remembered 
are important to the young people. That is made possible through their con-
ducting their lower secondary education in a music and theatre class, which 
they have chosen themselves, and which implies a permissive atmosphere 
and willingness to cooperate.  

For the young people music constitutes opportunities to have fun, to do 
something different and hence get such a result, to entice interest, to be allo-
wed to show who “you are and what you can do”, and self-confidence based 
on experiences of the work feeling meaningful, which as a consequence 
creates prerequisites for learning. 

6. Discussion 
The pupils used available musical resources to create a form of musical 
works adapted to the situation. In the travesties the pupils showed that they 
can relate to a given form, and in the other accounts that they had created a 
functioning form that cannot be placed in a genre. In comparison with young 
people working with film (Lindstrand, 2006; Wingstedt, 2008; Öhman-
Gullberg, 2008) there are no models as regards how an account with music 
may be designed. The pupils in the present study would probably have been 
more genre oriented if the work had been done in integration with the music 
teaching. They might have tried to create songs, hip-hop or some other genre 
where the lyrics play a clear role. The pupils seized the opportunity to be 
allowed to play, and their commitment to creating representations that balan-
ce subject content and music would probably not have been equally great if 
the work had been done during music lessons. It might be the case that the 
extra chance to play music that the pupils got resulted in their creating a 
form of compositions that would otherwise never have existed. The pupils in 
the study are relatively good at music and also familiar with musical conven-
tions, which in turn implies that they dare to break them (cf. Hultberg, 2006; 
Wingstedt, 2008). The teachers in the study utilise the pupils’ previous expe-
riences but also challenge them (cf. Ferm, 2004). The social climate is relati-
vely good in the classes and the pupils consider it important to dare to act 
differently. The results thus show how music can function as a resource in 
everyday work, but also indicate some important factors that affect how well 
such arrangements can function: the pupils’ musical toolbox, the teachers’ 
competence and the social interaction. 

Music rouses emotions, guides, contrasts, makes us pause in time and is 
in this way a form of expression that simultaneously takes up both time and 
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space. Music has potentials that could be used in schools to a considerably 
higher extent than is done today (cf. Pio, 2009; Varkøy, 2009; Vist, 2009).  

The desire to work with forms of expression that are experienced as fun, 
the need to be seen and to express oneself and the need for community are 
dimensions that seem to constitute young people’s making of meaning. The 
need to attain the goal in the represented school subject and manage the task 
also emerges in the material. The making of meaning is thus about both in-
strumental aims and existential needs, which in the case of the study probab-
ly cannot be separated. Through their instructions to the pupils the teachers 
in the study communicated that knowledge can be conquered and represen-
ted in different ways and that the work towards the goal can and must take 
different ways. Thus the knowledge objectives of education and young peop-
le’s interests and needs do not have to be disparate. 

The music functioned as a hub both in the accounts and in the work with 
them. 
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