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Abstract 

Föreliggande studie syftar till att genom multimodal analys synliggöra hur en lärare i sin 

undervisning på olika sätt kan kommunicera med sina elever för att i förlängningen uppfylla 

kravet om en individanpassad undervisning. Studien kan ses som en fallstudie (eng. case 

study) eftersom enstaka situationer, i detta fall musiklektioner, studeras samt eftersom endast 

en lärare medverkar och en skola är iblandad under en begränsad tid. Denna studies 

generaliserbarhet är relativt hög eftersom omständigheterna och förutsättningarna den 

medverkande musikläraren jobbar utifrån inte är något utöver det vanliga. Skolan som deltar i 

denna undersökning verkar heller inte vara en skola utöver det vanlig. Den medverkande 

skolan är en kommunal, ordinarie skola utan några speciella inriktningar. Datainsamlingen 

skedde via observationer av musiklektioner, videodokumentationer av musiklektioner samt 

en kvalitativ intervju inklusive stimulated recall med undervisande musiklärare. I studien 

deltog även två skolklasser från årskurs fem och två skolklasser från årskurs nio. Studien 

genomsyras av ett socialsemiotiskt perspektiv, vilket även bidragit med analysverktyg i form 

av olika så kallade semiotiska resurser, eller modaliteter. Resultaten visar att musikläraren 

kommunicerar undervisningsstoff genom flera olika kombinationer av modaliteter, det vill 

säga arbetar multimodalt på flera olika sätt, vilket ger eleverna ett brett utbud av modaliteter. 

Ett brett utbud av modaliteter i undervisningen ger eleverna flertalet valmöjligheter gällande 

vilken eller vilka modaliteter eleverna kan inhämta kunskap genom, vilket därigenom ökar 

chanserna att eleverna får en undervisning anpassad till deras individuella behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Sammanfattningsvis, i termer av modaliteter, har 

tal, bilder, färger, skrift, symboler, gester, ljud och musik varit kombinerade på olika sätt för 

att möjliggöra elevernas meningsskapande. Kroppsspråk, röstkvalitet och typografi användes 

också av läraren i syfte att kommunicera undervisningsstoff, men dessa resurser användes i 

huvudsak för att förstärka andra modaliteter. 

 

Nyckelord: Individanpassning, Undervisning, Multimodal kommunikation, Musikdidaktik, 

Socialsemiotik 
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1. Inledning 
En skola för alla är ett uttryck som myntades av politiker i samband med införandet av 

läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80). Konceptet ”en skola för alla” har blivit centralt 

inom skolans värld och en utgångspunkt om att alla elever har individuella förutsättningar, 

men det medför problematik. Om en lärare i sitt yrke ska utgå från ”en skola för alla” och 

samtidigt individanpassa betyder det att läraren behöver anpassa undervisningen efter alla 

elevers olika behov och förutsättningar. Ifall en lärare undervisar i helklass upp emot 30 

elever samtidigt under 40 minuter blir det väldigt många olika behov att tillfredsställa och 

förutsättningar att ta hänsyn till under förhållandevis kort tid. Om undervisningen skulle ske i 

halvklass skulle antalet behov och förutsättningar att ta hänsyn till halveras. En slutsats kan 

dras om att ju fler individer som ska undervisas samtidigt, desto mer omfattande blir lärarens 

uppdrag att individanpassa undervisningen.  

Skolämnet musik, som denna undersökning riktats in på, innehåller samarbete och 

grupparbete och därför kan skapandet av en individanpassad helklassundervisning bli extra 

komplicerat i det ämnet. I Lgr 11 står det till exempel att ensemblespel ska ingå i 

musikundervisningen för både årskurs 4–6 och årskurs 7–9 (Skolverket, 2011). Vidare 

betonar läroplanen för grundskolan att samarbete och samspel ska äga rum under 

musiklektionerna i kunskapskraven som till exempel i formuleringen om att eleven ska delta i 

gemensam sång för att uppnå betyget E i slutet av årskurs 6. 

Om vi återgår till uttrycket ”en skola för alla” syftar uttrycket enligt Haug, Egelund och 

Persson (2006) på en gemensam skola för alla elever där utbildningen är anpassad efter 

individuella förutsättningar. De skriver att det på 80-talet talades om att elevers olika 

svårigheter att nå målen i skolan kunde bero på brister i utbildningsmiljön samt att det inte 

fanns tillräckligt kompetent personal. Regeringen beskrev ”en skola för alla” på det här sättet 

i sin skrivelse 1996/1997:  

I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en skola där alla 

elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga både att 

anpassa sig till det moderna samhället och att delta i förändringen av detta samhället. 

(Regeringens skrivelse 1996/97: 112 s 22). 

Nu för tiden, i den aktuella läroplanen (Lgr 11) visar sig ”en skola för alla” i en mer specifik 

språkdräkt. Ett exempel på detta är meningen ”Läraren ska ta hänsyn till varje enskilds 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011, min 

kursivering). Lgr 11 säger även att skolan ska verka för jämlikhet, jämställdhet, alla 

människors lika värde och en likvärdig utbildning. Med likvärdig utbildning syftar Skolverket 

på de nationella målen, men betonar att undervisningen aldrig kan vara lika för alla och med 

det menas att det finns olika vägar att nå målen i och med att elever har olika förutsättningar 

och behov (Skolverket, 2011). Även skollagen fastslår att läraren ska ta hänsyn till elevers 

olika behov och förutsättningar (SFS 2010:800). Styrdokumenten är alltså väldigt tydliga 

med att individanpassning ska ingå i undervisningen och skollagen är något som alla lärare 

ska följa. 
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Mitt intresse för just individanpassning kommer sig av mina samlade erfarenheter som elev 

av både individanpassad undervisning och motsatsen, alltså undervisning som inte anpassas 

efter mina individuella förutsättningar, erfarenheter, behov och tänkande, vilka inte har med 

behov av särskilt stöd eller liknande att göra, utan detta skrivs av mig med utgångspunkt i att 

alla människor är individuella. Många i min närhet tycks också upplevt liknande. I 

musikämnet läggs, enligt min upplevelse, mycket vikt på det praktiska färdigheterna och för 

att träna de praktiska färdigheterna används ofta kroppen som ett verktyg. Det finns inga 

indikationer på att min upplevelse varken är unik eller ovanlig. Om musiklärare generellt 

utgår från att musik är ett praktiskt ämne, där de teoretiska momenten inte ges lika mycket tid 

som de praktiska momenten, kan det vara en utmaning att, som lärare, göra ämnet intressant 

och individanpassat efter de elever som föredrar att jobba med teoretiska, abstrakta saker som 

inte involverar den egna kroppen. 

Mitt intresse för individanpassning har också växt i samband med mitt tidigare arbete som 

musiklärare. Genom detta har min erfarenhet ökat gällande vilken utmanande uppgift det kan 

vara att ge en individanpassad undervisning till alla elever, speciellt vid helklassundervisning. 

Under min tid som elev och under min tid som undervisande lärare har både skolpersonal, 

elever och föräldrar ofta funderat över och diskuterat hur en individanpassad undervisning 

kan åstadkommas på bästa sätt. Att studera hur en annan lärare går till väga i praktiken när 

det gäller detta, kan därför vara mycket intressant. Min undersökning kommer inte att ha en 

specialpedagogisk inriktning, även om det ligger nära till hands. Denna studien är desto 

bredare och behandlar individanpassning på ett mer generellt plan, gällande alla elever.  

Att lärare upplever individanpassning som en komplicerad uppgift kan delvis ha att göra med 

att läraren inte har tillräckligt med tillvägagångssätt och metoder för att kunna anpassa 

undervisningen på ett effektivt sätt inom skolans ramar. Om detta är fallet finns här ett 

kunskapsglapp som behöver fyllas. Psykologen Hejlskov Elvén (2014) kallar detta fenomen 

för att gå i metodtaket. Han skriver att många lärare uppger hur de ofta får slut på metoder i 

problematiska situationer och hur detta gör att de upplever en känsla av maktlöshet. 

Fenomenet kan liknas vid en snickare som saknar betydelsefulla verktyg i sin verktygslåda. 

Denna skolproblematik tas också upp av Skolinspektionen. De skriver att lärare behöver hjälp 

att hitta strategier och konkreta verktyg för att kunna utveckla sin undervisning så de kan 

möta alla elever: 

Att möta alla elever är en utmaning för lärarna. Granskningen visar att många lärare behöver 

stöd för att kunna utveckla sin undervisning. Det handlar dels om att hjälpa dem att se vad i 

undervisningen som behöver utvecklas; när förväntningarna är för låga; när elevinflytandet är 

för begränsat; när uppgifterna inte är utmanande; när eleverna inte tränas i de mer avancerade 

förmågorna; när fokus ligger för ensidigt på faktakunskaper; när stödet uteblir. Det handlar 

också om att lärare behöver hjälp att hitta strategier och konkreta verktyg. Kollegor och rektorn 

har då en viktig roll (Skolinspektionen, 2014, sid.14, min kursivering). 

Vidare skriver myndigheten att ”Bland de mer framträdande och allvarliga bristerna finns 

brister i anpassningen av undervisningen efter elevernas förutsättningar, behov, intressen och 

erfarenheter. Därigenom försämras förutsättningarna för eleverna att känna delaktighet och 

lust att lära.” (Skolinspektionen, 2011, s.28). Detta är baserat på deras granskning som ägde 
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rum 2010 där regelbunden tillsyn genomfördes på 749 av Sveriges grundskolor och 

sammanlagt deltog cirka 13000 lärare och cirka 130000 elever i detta (Skolinspektionen, 

2011). Enligt Skolinspektionen kan brister i individanpassningen få allvarliga konsekvenser 

så som frånvaro, skolmisslyckande och till och med skolavhopp. De understryker också hur 

brister i undervisningen är en angelägenhet för hela samhället, inte bara den enskilde 

individen. 

Konsekvenserna blir allvarliga när elever inte får den undervisning de har rätt till, blir 

utåtagerande eller passiva, inte känner lust inför sitt lärande. För den enskilda eleven kan det 

innebära att man sitter av tid i skolan och förlorar tid som skulle kunna ägnas åt lärande. För 

andra elever kan brister i undervisningen resultera i skolmisslyckande, frånvaro och till och 

med skolavhopp. Utöver de individuella konsekvenserna förlorar också samhället när 

undervisningen brister. Unga människor på väg ut i samhälle och arbetsmarknad kanske väljer 

att inte läsa vidare på grund av dåliga erfarenheter av skolan. De som kommer ut på 

arbetsmarknaden kanske har kunskapsluckor i viktiga ämnen som matematik och svenska. God 

undervisning är därmed en angelägenhet för hela samhället (Skolinspektionen, 2014, s.15, min 

kursivering). 

Att elever inte får den undervisning de har rätt till kan tolkas på flera sätt. På denna punkt 

beskriver inte Skolinspektionen vad de menar exakt. Kanske finns undervisningsstoffet där, 

men att kommunikationen av stoffet gör att stoffet inte når alla elever och genom detta inte 

kan bli till kunskaper hos alla elever. Att fundera över detta har ökat mitt intresse för att 

undersöka kommunikation och individanpassning i klassrumssituationer.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra hur en musiklärare kan kommunicera 

undervisningsstoff multimodalt i sin undervisning. Studien baserar sig på en kvalitativ 

fallstudie där en enskild lärare studeras vid upprepade tillfällen med olika 

undervisningsgrupper. Lärarens kommunikation kring undervisningsstoffet har analyserats 

genom socialsemiotisk multimodal analys med avseende på undervisningens tre faser: 

Förberedelsefasen, genomförandefasen och bearbetningsfasen. 

Undersökningens forskningsfrågor är: 

– Hur har läraren i förberedelsefasen, planerat, designat och förberett sitt undervisnings-

material multimodalt? 

– Hur kommunicerar läraren multimodalt med eleverna med hjälp av olika 

socialsemiotiska resurser som erbjuds i genomförandefasen?  

– Hur har läraren i bearbetningsfasen tänkt kring sin multimodala kommunikation? 

– Vilka faktorer avgör hur läraren väljer att arbeta multimodalt?  

 

1.2 Studiens betydelse 

Undersökningens bidrag till den empiriska didaktiken (Larsson, 2006) är att generera 

kunskaper om hur stoff inom ämnet musik kan kommuniceras multimodalt till elever i 

grundskolan och hur undervisningen genom detta skulle kunna individanpassas. 

Undersökningens fokus på individanpassning gör att lärarens undervisning även undersöks på 

mikronivå med avseende på vilka olika sätt läraren väljer att lyfta fram och erbjuda 

kunskaper till eleverna. För att generera kunskap om hur musikundervisningen kan förstås ur 

ett socialsemiotiskt perspektiv kommer socialsemiotisk multimodal analys att användas. 

Detta förklaras mer utförligt nedan i metodkapitlet. I relation till musikundervisning inom 

grundskolan bidrar studien till att problematisera undervisningen, vilket öppnar upp för en 

framtida diskussion mellan olika aktörer inom området. Studien riktar sig speciellt till lärare 

och annan skolpersonal som önskar bredda sina kunskaper om hur stoff inom ämnet musik 

kan kommuniceras multimodalt till elever i grundskolan och hur undervisningen genom detta 

skulle kunna individanpassas. Att få reda på musiklärarens resonemang kring 

individanpassning och multimodalitet, både kopplat till sin egen undervisning och rent 

allmänt, gör också att kollegialt lärande kan äga rum i och med att detta arbete kan läsas av 

andra lärare och övrig personal inom skolans värld. Studien kan även bidra till att inspirera 

till ytterligare forskning på området. 

 

 

1.3 Definitioner av centrala begrepp 

För att förtydliga min tolkning av begreppen kommunikation, undervisningsstoff och 

individanpassning listas dessa med tillhörande definitioner nedan. Varför just dessa begrepp 

valts ut är för att de skulle kunna misstolkas och/eller vara svåra att förstå om de inte 

definierades. Flera av dessa begrepp används frekvent i uppsatsen och behöver därför vara 

begripliga för läsaren. Dessutom ger dessa definitioner läsaren kunskap om varifrån 

begreppen härstammar.  
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Ordet kommunikation används mycket i denna uppsats och definieras med anledning av att 

det är ett väldigt brett begrepp. Genom att definiera det ger det läsaren möjlighet att få 

djupare förståelse för ordets innebörd. Vidare definieras ordet undervisningsstoff för att 

läsaren ska få kunskap om min tolkning av begreppet samt vad som anges som 

undervisningsstoff i den gällande läroplanen för grundskolan. Vad som räknas som stoff kan 

nämligen variera beroende på vilken läroplan som är gällande och beroende på vilken typ av 

skola läroplanen är skriven för. Grundskolan har sin läroplan och gymnasiet har sin. Slutligen 

beskrivs min tolkning av begreppet individanpassning eftersom det är något av det mest 

centrala begrepp i denna studie. Individanpassning som uttryck kan användas i en rad olika 

sammanhang på en rad olika sätt och därför behöver begreppet klargöras lite extra. I denna 

uppsats används ordet individanpassning i en skolkontext.  

Kommunikation 

Begreppet härstammar från latinets communica’tio och betyder ”ömsesidigt utbyte”, ”göra 

gemensamt”, ”låta få del i”, ”få del av”, ”meddela”. Begreppet står för överföring av 

information mellan människor, djur, växter eller apparater, till exempel datakommunikation. 

För att kommunikation ska kunna äga rum krävs ett språk eller en kod som informationen kan 

uttryckas genom. Ytterligare en förutsättning för kommunikation är ett fysiskt medium som 

kan överföra informationen. Det finns både envägskommunikation (enkelriktad 

kommunikation) och tvåvägskommunikation, men i denna undersökning syftar 

kommunikation på den senare, alltså den överföring av information som sker mellan två 

parter från en sändare till en mottagare (Nationalencyklopedin, 2018). 

 

Undervisningsstoff 

I denna studie definieras undervisningsstoff som lektionernas undervisningsinnehåll, alltså de 

ämnesmässiga kunskaper som läraren ger eleverna möjlighet att lära sig. Vad som ska ingå i 

stoffet anges i läroplanen och i detta fall läroplanen för grundskolan: Lgr11. Exempel på 

undervisningsstoff, hämtade från skolans musikämne, som är gemensamma för årskurs 4–6 

och 7–9 är ackord, melodispel, ackompanjemang, gehörsmusicerande och sång (Skolverket, 

2011). 

 

Individanpassning 

Det finns ingen självklar, vedertagen definition av individanpassning. Olika 

författare/forskare använder begreppen på olika sätt beroende på i vilket sammanhang 

begreppet nämns (Boo, 2014). Individanpassning definieras i detta arbete som en åtgärd eller 

anpassning som görs i syfte att ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande. Det innebär även elevinflytande, val och anpassning av 

studiemiljöer, vilken grad av ansvar som ska ligga på varje enskild elev och vilket 

medbestämmande eleven ska ha. Denna definition baseras på hur läroplanen för grundskolan 

ser på individanpassning (Skolverket, 2011), definitionen som Boo (2014) beskriver och på 

definitionen som Giota (2013) använder sig av i sin forskningsöversikt. För att medvetet 

individanpassa undervisning krävs en engagerad och aktiv lärare som känner till elevens 

behov. Det förutsätter också att läraren kan och vill möta dessa behov. Målet är att läraren ska 
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kunna designa undervisningen på olika sätt så den fungerar optimalt för enskilda elever och 

grupper av elever (Giota, 2013). En aspekt kring relationsorienterad individanpassning, som 

lyfts upp i studien ”Lärares arbete med individanpassning” (Boo, 2014), är vikten av att 

bjuda in eleverna till en diskussion och aktivt lyssna när det är frågor som berör dem. På ett 

sådant sätt kan begreppet individanpassning inrymma och kopplas till begreppet 

elevinflytande. 

 

1.4 Disposition 

Denna examensuppsats består av fem kapitel. I det första, som redan presenterats, beskrivs 

inledningsvis problemområdet, undersökningens betydelse, studiens övergripande syfte och 

frågeställningar. Därefter definieras centrala begrepp. 

Andra kapitlet presenter tidigare forskning relevant för området samt det teoretiska 

perspektiv som använts.  

I det tredje kapitlet presenteras och motiveras de metodologiska valen. Vidare beskrivs och 

motiveras urval, de etiska överväganden som gjorts, studiens genomförande samt det 

analysverktyg som använts. 

Kapitel fyra presenterar undersökningens resultat kopplat till det vetenskapliga perspektivet. 

Femte kapitlet är diskussionsavsnittet där valen av metoder och valet av teoretiskt perspektiv 

problematiseras och utvärderas. Därefter diskuteras undersökningens resultat, implikationer 

för yrkesuppdraget och slutligen, förslag till fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis historik kring individanpassning och individualism i 

svenska läroplaner genom tiderna samt hur individanpassning tar sig i uttryck i de aktuella 

styrdokumenten. Därefter redogörs för tidigare forskning inom individanpassning inom 

skolans värld. Kapitlet tar också upp individanpassning baserad på beprövad erfarenhet. 

Till sist, under rubriken ”teoretiska utgångspunkter”, ges en utförlig beskrivning av 

socialsemiotik med avseende på vad socialsemiotik sägs vara, hur det används i denna studie 

och varför just detta perspektiv valts till denna undersökning. Multimodal undervisning 

behandlas därefter samt forskning inom socialsemiotik och multimodalitet. 

2.1 Historik gällande individanpassning och individualism i svenska läroplaner 

Hur lärare skulle kunna elevanpassa undervisningen har funnits länge i olika läroplaner 

genom tiderna, men lyfts fram på olika sätt (Boo, 2014). När grundskolans första läroplan, 

Lgr 62, sattes i verket gavs individualisering en egen rubrik som en av de fem 

undervisningsprinciperna i MAKIS (motivation, aktivitet, konkretion, individualisering och 

samarbete) (Boo, 2014). Elevens personliga utveckling lyfts fram och också en strävan efter 

ett varierat arbetssätt utifrån elevers olika intressen och förmågor. I Lgr 69 finns likartade mål 

kring individualisering och dessa utvecklas vidare i nästkommande läroplan, Lgr 80.  

 

Ett allt större fokus på elevers erfarenheter och kunskaper som utgångpunkt i undervisningen 

återfinns i Lgr 80. Även elevaktiva och undersökande arbetssätt framhålls, samt att ett och 

samma arbetssätt inte passar alla elever utan att det behöver individualiseras. 

Undervisningsstoffet skulle anpassas efter eleverna och inlärningsprocesserna fick ta olika 

lång tid för olika elever. Dock tydliggjorde Lgr 80 att dilemman skulle kunna uppstå i mötet 

mellan elevernas kortsiktiga behov och intressen och den framtida samhällsutvecklingen. 

Med anledning av detta skulle undervisningen inte bara styras av elevers spontana intressen 

och motivation i stunden, utan också ses långsiktigt med betydelse för både individen och 

samhället. 

Under 90-talet skedde en stor förändring i skolans läroplaner, nämligen att lärarens egna 

tolkningar av hur undervisningen lämpligast skulle organiseras gavs mycket större utrymme.  

Lpo 94 hade en stark inriktning på individen. En av skolans uppgifter som poängterades var 

att utveckla självständiga, kritiskt tänkande individer som tar ansvar för sitt eget lärande. 

Undervisningen skulle i hög grad utformas utifrån elevernas erfarenheter, behov och 

förutsättningar. Förhoppningen var att detta skulle resultera i en mångfald av arbetsformer 

och arbetssätt, men istället ökade individuella arbetsformer så som eget arbete och 

förekomsten av grupparbeten minskade. Vissa forskare (Boo, 2014; Söderström, 2006) menar 

att läraren vid den här tiden fick en mer handledande roll och att det skedde en förskjutning 

av ansvar från läraren till eleven. 

Individualisering inom skolan på senare år verkar således inneburit eget arbete för eleverna i 

allt högre grad. Det är en möjlig väg att gå, men att anpassa undervisning efter elevers olika 

förutsättningar, behov, intressen och tänkande i skolan skulle också kunna ske i 

gruppsammanhang. Det övergripande skälet till att skolan blivit mer och mer individanpassad 

har mest troligt att göra med faktumet att samhället i övrigt har kommit att präglas av 
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individualism i allt större utsträckning. Tidigare var samhället mer kollektivistisk och vid 

sekelskiftet förändrades samhället till att bli mer individbaserat (Bauman, 2002; Söderström, 

2006). Genom att skolan är en av de största apparaterna i samhället har också skolan 

förmågan att spegla samhället på ett tydligt sätt.  

2.2 De aktuella styrdokumentens framskrivningar av individanpassning 

 

För att klargöra vad styrdokumenten faktiskt föreskriver om lärarens uppdrag och 

individanpassning presenteras nedan några exempel från värdegrunden för grundskolan, 

läroplanen för grundskolan och skollagen. Eftersom definitionen av individanpassad 

undervisning också hör ihop med elevinflytande i detta arbete lyfts även ett exempel gällande 

det. Nedan belyses också exempel från Skolinspektionens rapporter om individanpassning, 

stöd och stimulans.  

 

Till att börja med ingår det i lärarens uppdrag att anpassa undervisningen efter de elever 

läraren har. Att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” står i 

värdegrunden för grundskolan och i läroplanen för grundskolan står det att ”Läraren ska ta 

hänsyn till varje enskilds individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” 

(Skolverket, 2011). Skollagen fastslår att samtliga elever har rätt till stöd och ledning, såväl 

som till stimulans (SFS 2010:800). 

 

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 

   3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst 

ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 

2010:800, min kursivering).  

Som citatet ovan visar fastslår även skollagen att individanpassning ska ske i skolan (SFS 

2010:800). Skollagen föreskriver bland annat att alla elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling och att elevernas 

utveckling ska ske utifrån elevernas egna förutsättningar. I skollagen skrivs också att de 

elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven ska ges stöd, medan elever som lätt når 

kunskapskraven ska ges ledning och stimulans. Denna skollag verkar alltså mena att elever 

kan ha olika behov och att det gör att olika åtgärder, former av support eller insatser kan 

behövas. Således verkar skollagen alltså mena att elever är olika individer med individuella 

behov. Definitionen av individanpassad undervisning i föreliggande studie hör också ihop 

med elevinflytande och sambandet mellan dessa två förklaras mer djupgående i avsnittet 

centrala begrepp. 
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Allmänt om barnens och elevernas inflytande 

   9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder 

och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom 

ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete 

med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas (SFS 2010:800). 

Skollagen fastslår i citatet ovan att elever ska ges inflytande över utbildningen och hållas 

informerade om frågor som rör dem. Något som i högsta grad angår eleverna och ingår i 

utbildningen är hur undervisningen på bästa sätt kan anpassas efter deras individuella 

förutsättningar, erfarenheter, behov och tänkande. Därför är det viktigt att ta hänsyn till 

föreskriften om elevers inflytande.  

Många lärare ser det som en minst sagt komplicerad uppgift att anpassa undervisningen efter 

varje enskild individs behov (Skolinspektionen, 2014). Vid närmare analys av 

styrdokumenten (Skolverket, 2011) kan en slutsats dras om att det inte är tydligt formulerat 

hur en individanpassad undervisning kan åstadkommas på bästa sätt. Det som står är att 

individanpassad undervisning ska ske. 

 

2.3 Individanpassning baserad på beprövad erfarenhet 

2.3.1 Empirisk didaktik 

Det är nära till hands att som undervisande lärare hålla sig inom den empiriska didaktiken 

(Larsson, 2006), det vill säga använda det som av erfarenhet visat sig effektivt i fråga om till 

exempel metoder och tillvägagångssätt. Empiri är kunskap grundat på sinnesintryck, alltså 

kunskap grundat på erfarenhet som till exempel iakttagelser av verkligheten. Empirisk 

didaktik kan i korta ordalag beskrivas som empiriskt baserad didaktisk forskning (Larsson, 

2006). Inom didaktiska studier finns en forskartradition att resultaten av tidigare empiriska 

studier utgör ramen inom vilken forskningen bedrivs (Zimmerman Nilsson, 2009). Istället för 

att i denna undersökning endast använda begreppet didaktik har begreppet empirisk didaktik 

istället valts. Begreppet empirisk didaktik indikerar att de metoder som använts i föreliggande 

studie samlat in empiriskt material, till exempel via intervju och observation. Begreppet 

empirisk didaktik kan också indikera att undersökningen haft ett fokus på hur lärare går till 

väga i verkligheten.  

De didaktiska frågorna är ”vad ska undervisas?”, ”varför ska detta undervisas?” och ”hur ska 

undervisningen gå till?” (Bengtsson, 1997). Val av undervisningsmetoder och 

tillvägagångssätt kan kopplas till hur-frågan. På vilket sätt läraren valt att individanpassa och 

kommunicera med sina elever kan således vara något läraren hämtat från den samlade 

beprövade erfarenheten som har beforskats, det vill säga den empiriska didaktiken. 

Skillnaden mellan beprövad erfarenhet och empirisk didaktik är att den empiriska didaktiken 

är grundad på forskning vilket den beprövade erfarenheten inte nödvändigtvis är. Ytterligare 
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en skillnad är att den beprövade erfarenheten kan syfta på en enskild lärares beprövade 

erfarenheter, medan den empiriska didaktiken syftar på samlade erfarenheter från många 

olika håll. Genom att bedriva forskning kan empiriskt beprövade erfarenheter transformeras 

till empirisk didaktik. 

2.3.2 Från beprövad erfarenhet till vetenskaplig grund 

Enligt skollagen ska utbildningen i Sverige grunda sig på beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund (SFS 2010:800). Att utgå från den empiriska didaktiken är således högst 

nödvändigt för att uppfylla detta krav från skollagen. När det gäller beprövade erfarenheter 

kan en lärare använda dessa på ett medvetet och reflekterat sätt, men en lärare kan också 

använda beprövade erfarenheter omedvetet och oreflekterat. Till exempel skulle en lärares 

sätt att kommunicera med elever kunna vara sprunget ur erfarenheter av tidigare 

kommunikations-situationer med elever, men vara oreflekterade. Det är inte säkert att läraren 

vet varför kommunikationen som äger rum i det egna klassrummet fungerar bra eller mindre 

bra.  

Kommunikation sägs vara uppbyggt av olika teckensystem byggda av så kallade semiotiska 

resurser enligt den socialsemiotiska teorin och det är genom dessa semiotiska resurser 

studiens data kommer analyseras. Exempel på semiotiska resurser är tal, bilder, skrift och 

gester (Rostvall & Selander, 2010). En mer detaljerad beskrivning av detta ges senare i 

uppsatsen. I denna undersökning erbjuds läraren, genom den socialsemiotiska teorin, 

möjligheten att få ökad medvetenhet om sitt eget sätt att undervisa med fokus på 

individanpassning och multimodal kommunikation. Om lärarens medvetenhet ökar i samband 

med denna studie, gör den alltså det genom musikpedagogisk forskning i detta fall och på det 

viset kan en transformation från beprövad erfarenhet till vetenskaplig grund äga rum. 

 

2.4 Tidigare forskning om individanpassning inom skolans värld 

Faktumet att det är en stor utmaning att i klassrummen anpassa undervisningen efter elevers 

individuella behov, har under många år noterats och diskuterats av forskning (Hattie, 2009; 

Hedrick, 2012; Persson, 1998). Forskning har till exempel undersökt lärares hanterande av 

individanpassning i undervisningen med fokus på vilka strategier som används samt vilka 

dilemman som uppstår (Boo, 2014). Det framkommer av resultaten att den individanpassning 

som förekommer inte alltid sker medvetet från lärarnas sida, utan att den behöver lyftas fram 

och samtalas om för att den ska bli synliggjord för dem. Enligt min tolkning menar Boo 

(2014) på att det är viktigt att läraren är medveten om sitt sätt att individanpassa i så stor mån 

som möjligt för att läraren ska ha möjlighet att reflektera över och utvärdera dessa sätt. Att en 

lärare kritiskt granskar sitt eget sätt att individanpassa menar Boo (2014) kan göra att 

individanpassningen förbättras. 

Vissa forskare (Dunn, 2001; Dunn & Griggs, 1995) menar att alla människor har en 

individuell inlärningsstil och att detta är ett faktum som alla inom skolans värld borde utgå 

ifrån om en individanpassad undervisning ska kunna äga rum. Om en person till exempel lär 

sig mest effektivt genom bilder och filmer kategoriseras hen som en person med en visuell 

inlärningsstil. Om en person istället föredrar att lära sig via hörseln kategoriseras hen som 
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auditiv (Dunn, 2001; Dunn & Griggs, 1995). Detta är dock inte helt oproblematiskt då 

helklassundervisning kan innebära att cirka 30 elever ska undervisas under 40 minuter. Hur 

stora skolklasserna är något som både Lärarnas riksförbund (Flekner, 2012) tar upp och som 

debatteras om i Lärarförbundets tidning (Lagerlöf, 2015). I nämnda debattartiklar diskuteras 

bland annat hur stora skolklasser över 25 elever påverkar individanpassning och likvärdighet 

negativt. Debatten om skolklassernas storlekar har också mynnat ut i en sida på Facebook 

som heter ”Vi som kräver mindre skolklasser” som gillas av 18071 personer och följs av 

16918 personer (https://www.facebook.com/pg/mindreskolklasser/about/?ref=page_internal) 

Det har även startats en grupp på Facebook som heter ”Musiklärare för halvklass i musik” 

som i nuläget gillas av 1030 personer och följs av 1000 personer. 

(https://www.facebook.com/Musiklärare-för-halvklass-i-musik-197395546967058/) 

Om alla elever i en skolklass har en individuell inlärningsstil och läraren ska anpassa 

undervisningen efter alla dessa behov krävs sannolikt en oerhörd mängd resurser. Att istället 

undervisa multimodalt kanske skulle vara mer genomförbart, rent praktiskt. Kort 

sammanfattat handlar multimodalitet i didaktiska sammanhang om att kombinera olika 

uttryckssätt (Ferm, Thorgersen, 2012). Gibbons (2006) och Sharpe (2003) är exempel på 

forskare som menar på att multimodalitet gynnar lärande och främjar goda lärandemiljöer. 

På vilket sätt som lärare individanpassar undervisningen och lärarnas avsikter med deras 

undervisning i klassrummet har också uppmärksammats (Zimmerman Nilsson, 2009) och 

inom ämnet musik är det också forskat inom individanpassning. Ett exempel på detta är 

Backman Bister (2014) som fokuserat på individanpassning i helklass då läraren undervisar 

elever i ensemble (sång och spel i mindre grupper) på högstadiet och gymnasiet. Fokus riktas 

här särskilt på hur lärarna presenterar ny kunskap för sina elever. Studiens resultat visar att 

konceptet individanpassad ensembleundervisning kan förstås på väldigt olika sätt av 

musiklärare. Ett exempel på en strategi som forskaren kan skönja är att låta eleverna få 

möjlighet att välja hur de ska läsa noterad musik. Traditionell notskrift är ett alternativ, 

tabulatur är ett annat et cetera. Detta bygger på en utgångspunkt om att olika elever föredrar 

att olika typer av notation i sitt lärande. En annan strategi för individanpassning som beskrivs 

i resultaten, om eleverna till exempel ska spela en låt tillsammans, är att lärarna ger eleverna 

alternativa komp-förslag som representerar olika svårighetsgrader (Backman Bister, 2014). 

Enligt de forskningsöversikter som Vinterek (2006) och Giota (2013) gjort har 

individualisering i skolan gett både positiva och negativa effekter. De skriver att elevers 

kunskapsutveckling inte gynnas av mer eget arbete i skolan och ser detta som en orsak till 

svenska elevers sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar. Individualisering kan 

i form av individanpassning sägs däremot ge positiva effekter på elevers kunskapsutveckling 

samt totala utveckling. Enligt Vinterek och Giota ger alltså individualisering i skolan olika 

effekter på kunskapsutveckling beroende på vilket sätt det genomförs i skolan. 

För att individanpassning ska kunna äga rum krävs, enligt Giota (2013), en aktiv och 

engagerad lärare som vet vad eleverna har för behov. Läraren behöver också ha en förmåga 

och en vilja att möta elevernas behov. Att läraren ska kunna designa undervisningen på olika 

sätt för att den ska passa både enskilda elever och grupper av elever framhålls som 

betydelsefullt. Viktigt att komma ihåg är att Giota (2013) har en mycket bred definition av 

https://www.facebook.com/pg/mindreskolklasser/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Musiklärare-för-halvklass-i-musik-197395546967058/
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begreppet individanpassad undervisning i sin forskningsöversikt. Hon tolkar begreppet som 

att det inte bara innefattar de val som läraren gör med avseende på medel, arbetsformer och 

arbetssätt i klassrummet. Enligt henne inrymmer begreppet också vilken grad av ansvar som 

ska ligga på varje enskild elev, vilket medbestämmande eleven ska ha samt val och 

anpassning av studiemiljöer. Både Giota (2013) och Skolverket (2009) betonar också vikten 

av att läraren skapar nära relationer med sina elever och att läraren vet hur eleverna som 

individer fungerar i olika sammanhang. För att åstadkomma detta skriver de att det krävs 

samarbete mellan lärare där man kan tillvarata olika personers kompetenser i arbetet med 

eleverna (Giota, 2013; Skolverket, 2009).  

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Detta arbete genomsyras av ett socialsemiotiskt perspektiv. Nedan beskrivs motivet till detta, 

följt av vad perspektivet sägs innebära samt centrala begrepp som teckensystem, 

meningsskapande och socialisation. Vidare beskrivs vad en transformativ process är och 

exempel på detta samt vad socialsemiotiken fyller för funktion i just denna undersökning. 

Eftersom att studien innefattar de två närbesläktade begreppen socialsemiotik och 

multimodalitet förklaras i slutet av detta avsnitt vad som är skillnaderna mellan dessa två. 

 

2.5.1 Socialsemiotik 

Denna uppsats skrivs utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv eftersom studien har ett starkt 

fokus på kommunikation och det socialsemiotiska perspektivet handlar  

om medel för kommunikation. Kort sammanfattat handlar socialsemiotik om hur tecken och 

symboler används i sociala sammanhang. Ordet semiotik härstammar från grekiskans 

semeion som betyder tecken. Semiotik är läran om tecken och behandlar hur olika tecken 

tolkas och blir meningsbärande (Karlsson, 2008). Inom socialsemiotik så kategoriseras tecken 

i olika system, så kallade teckensystem eller semiotiska resurser. Exempel på teckensystem är 

tal, skrift, bilder, kroppsspråk, ljud et cetera. Inom musik är notskrift ett exempel på ett 

teckensystem. Symboler kan till exempel vara repristecken, eller bokstäver som representerar 

ackord. Enligt Rostvall & Selander (2010) är tecken och teckensystem den sammanbindande 

länken mellan individer i en kultur. Dessa teckensystem är enligt det socialsemiotiska 

perspektivet byggda av semiotiska resurser som kan användas för att skapa mening.  

 

Meningsskapande är också centralt inom socialsemiotiken. Det är en viktig förutsättning för 

lärande, enligt socialsemiotisk forskning (Gibbons, 2006; Sharpe, 2003). Meningsskapande 

kan ske genom olika semiotiska resurser. Dessa resurser uppges inte betyda något i sig själva 

utan får mening i sociala kontexter där de används och har skapats (Selander & Kress, 2010). 

Vi människor har till exempel skapat mening för hur en röd cirkel ska tolkas och förstås när 

den syns i ett stoppljus. Den röda cirkeln har en viss betydelse i den kontexten, men den kan 

ha en helt annan betydelse i ett annat sammanhang och den har alltså ingen betydelse i sig 

själv. Inom socialsemiotik är meningsskapande teckenskapande och kan betraktas som en 

process. Lärande kan förstås som resultaten av processen som förändrar en individs sätt att 

göra något och/eller uppfatta världen på (Kress, 2010).  
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I rollen som lärare är det viktigt att vara medveten om att elever behöver vara socialiserade 

med den sorts kommunikation som läraren själv använder sig av, allt ifrån de ord och uttryck 

som läraren använder till vilka gester och miner hen kommunicerar med. Socialisation 

handlar om att dela kommunikativa resurser, om att internalisera gruppens eller samhällets 

vedertagna sedvänjor, beteendemönster, normer, regler och värden, en process som pågår 

under hela livet. Exempelvis kan socialisation äga rum inom familjen, skolan, kompisgruppen 

eller inom yrkeslivet (Johansson, 2012). 

Det är inte givet att alla lärare är medvetna om vikten av socialisation och vad det kan leda 

till. Om inte parterna delar de kommunikativa resurserna (teckensystemen) kan missförstånd 

uppstå och i värsta fall uteblir kommunikationen helt och hållet. Alla personer är inte på 

samma nivå gällande kunskap om socialsemiotiska resurser och det är viktigt att ha i åtanke 

som lärare. De som kommunicerar med varandra behöver ha kunskap om de semiotiska 

resurserna som används och hur de ska tolkas i sammanhanget de används i. Ifall båda parter 

har kunskap och vet hur de semiotiska resurserna ska tolkas kan en social gemenskap äga 

rum.  

Teckensystemen har alla sina begränsningar och potentialer för vilka budskap de kan bära 

och att tolka dessa budskap är en del i all sorts kommunikation. Det är när budskapen tolkas 

de tilldelas mening. Denna process när budskap tolkas och omskapas kallas i semiotiken för 

en transformativ process. En transformation innebär i det här fallet att en omvandling från ett 

teckensystem till ett annat äger rum. Om en omvandling sker mellan två olika teckensystem 

kallas det för transduktion. Till exempel kan en transduktion ske när en elev ska tolka ett 

budskap som en lärare försöker förmedla. Låt säga att läraren har ett samtal med eleven och 

beskriver hur eleven ska utföra något inom ämnet musik. Ponera att det handlar om att spela 

trummor. Läraren kommunicerar med hjälp av ord och gester och eleven översätter detta till 

att slå med trumstockarna på trummorna på ett visst sätt utifrån det läraren sagt och visat. Då 

är alltså själva översättningen eller tolkningen som eleven gör i det sammanhanget det som 

kan kallas för en transduktion. Transduktion sker alltså när ett teckensystem översätts till ett 

annat (Selander och Kress, 2010). 

 

I denna studie används socialsemiotik som ett perspektiv, vilket gör att fokus riktas på 

kommunikationen mellan människor. Perspektivet bidrar också med analysverktyg i form av 

teckensystem. Föreliggande undersökning fokuserar på situationer där flera teckensystem 

används samtidigt och detta utgör den socialsemiotiskt multimodala analys som verkställs i 

uppsatsens senare delar. Denna typ av analys genererar kunskap om hur musikundervisning 

kan förstås utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv. Mer detaljer om analysförfarandet finns att 

läsa i metodkapitlet. 

 

Skillnaden mellan multimodalitet och socialsemiotik är att multimodalitet alltid inkluderar 

flera semiotiska resurser samtidigt. Ordet multimodal signalerar att det är flera modaler 

inblandat eftersom multi betyder mångfaldig (Nationalencyklopedin, 2018). Inom 

socialsemiotik kan forskaren välja att endast studera en semiotisk resurs, till exempel skrift. 

Vidare fokuserar socialsemiotik på kommunikation människor och det är inte alltid fallet när 

det gäller multimodalitet. Forskaren som undersöker multimodalitet kan också till exempel 
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undersöka hur multimodaliteten tar sig i uttryck i ett fysiskt klassrum. 

 

2.6 Multimodal undervisning 

Multimodalitet är ett ord som under min musiklärarutbildning introducerades för mig. 

Begreppet kommer förklaras mer djupgående längre fram i uppsatsen, men som tidigare 

nämnt handlar multimodalitet i didaktiska sammanhang om att blanda olika uttryckssätt 

(Ferm Thorgersen, 2012), det vill säga kombinera till exempel dans och skriftliga tecken. När 

mina lärare förklarade det, berättade de om ett exempel där två ämnen hade kombinerats, 

nämligen dans och matematik till dansmatte. Dansen hade använts med avsikt att öka elevers 

matematikkunskaper och detta hade gett goda resultat. Mina lärare berättade hur elever hade 

tyckt om undervisningen och lärt sig väldigt mycket genom den. Min upplevelse är att mina 

lärare förespråkade multimodalitet och det verkar som att också Skolverket ser det som något 

positivt. Dansen och kroppen i rörelse blir i det här fallet ett annat sätt, en annan modalitet, att 

närma sig ett ämne som matematik vilket ofta framställs visuellt med skrivna tecken. 

Multimodalitet handlar alltså inte om att blanda olika ämnen, utan att blanda olika 

uttryckssätt. Att blanda olika uttryckssätt benämns också i Lgr 11 i ett av kunskapskraven för 

musik. I slutet av årskurs nio ska eleven, för att uppnå betyget E kunna kombinera musik med 

andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar (Skolverket, 2011). 

Eftersom att Skolverket på uppdrag av regeringen styr och påverkar skolväsendet i stor 

utsträckning är det av intresse för mig att veta hur myndigheten ser på multimodalitet. 

Skolverkets maktposition kan påverka hur lärare ser på multimodalitet, hur mycket lärare vet 

om multimodalitet et cetera. Till exempel genom vilken forskning Skolverket väljer att lyfta 

fram och inte. Lärares syn på- och förståelse för multimodalitet borde alltså färgas av vad 

Skolverket valt att skriva och inte skriva gällande multimodalitet. Skolverket har bland annat 

lyft fram Anderssons avhandling ”Berättandets möjligheter” och Magnussons 

avhandling ”Meningsskapandets möjligheter” på sin hemsida. Skolverket skriver att 

avhandlingarnas resultat visar att multimodalitet stärkt elevers meningsskapande, att det 

inspirerat både lärare och elever samt hur multimodalitet och estetiska lärprocesser gjort att 

elevarbeten ökat i kvalité (Andersson, 2014; Magnusson, 2014). Myndigheten har således lyft 

fram positiva effekter av multimodalitet i förhållande till lärande och därmed verkar de 

förespråka att multimodalitet används i undervisning. Min nyfikenhet kring begreppet 

multimodalitet växte mycket efter att ha läst detta.  

 

2.7 Tidigare forskning om socialsemiotik och multimodalitet 

Det finns ett flertal studier som behandlar socialsemiotik och multimodalitet, speciellt i 

modern forskning från sekelskiftet och framåt inom både området musik och inom andra 

ämnen (Andersson, 2014, Ferm Thorgersen, 2004, 2012; Falthin, 2011, 2015; Hurtig, 2007; 

Jewitt, 2011; Karlsson, 2008; Karlsson, 2016; Leijonhufvud; 2018; Magnusson, 2014; 

Sandberg Jurström, 2009; Selander, S. & Kress, 2010; Zimmerman Nilsson, 2009). För att få 

reda på hur socialsemiotik och multimodalitet används i denna undersökning, alltså vilka 

funktioner de fyller i denna studie, gå till avsnittet som behandlar min teoretiska 

utgångspunkt och till metodkapitlet. 
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Hur meningsskapande och lärandeprocesser kan komma i uttryck i musikundervisning på 

högstadiet behandlar Falthin (2015) i sin avhandling Meningserbjudanden och val och i sin 

avhandling Musik som nav i skolredovisningar hur musik kan fungera som verktyg för 

elevers skolredovisningar (Falthin, 2011). I båda avhandlingarna kan multimodalitet och ett 

socialsemiotiskt perspektiv skönjas samt ett fokus på ämnet musik. Ytterligare forskning på 

multimodal kommunikation inom ämnet musik är den socialsemiotiska studien Att ge form åt 

musikaliska gestaltningar (Sandberg Jurström, 2009). Den handlar om multimodal 

kommunikation i körsammanhang och den data som samlats in består av videoinspelade 

repetitioner och konserter med sex stycken professionella svenska körer. Resultaten visar 

bland annat hur körledarnas aktioner ger de som sjunger i körerna stora spektrum av 

valmöjligheter när det gäller tillvägagångssätt kördeltagarna kan använda för att lära sig och 

för att gestalta det musikaliska materialet (Sandberg Jurström, 2009). 

 

Det finns alltså forskare som kombinerat multimodalitet med ett socialsemiotiskt perspektiv 

när det studerat undervisning kopplat till musikämnet inom skolan (Falthin, 2015; Falthin, 

2011; Sandberg Jurström, 2009). Att, med dessa utgångspunkter, göra en undersökning som 

bygger på ensemblesituationer (sång och spel i mindre grupper), precis som denna studie 

avser göra, finns det också exempel på. Meningserbjudanden och val (Falthin, 2015), som 

nämnts ovan, är ett sådant exempel. Resultaten som Falthin (2015) kommit fram till i sin 

analys visar bland annat att eleverna i låg grad var beroende av språkliga förklaringar 

gällande deras lärandeprocesser. Det räcker dock inte alltid med det musikaliska 

teckenskapandet enligt Falthin, utan ibland behövs språket för att skapa förståelse. 

Vissa forskare menar att ett överflöd av semiotiska resurser främjar en god lärandemiljö och 

ökar elevers möjligheter att skapa mening, men att detta kräver att läraren är medveten om 

vilka egenskaper de olika semiotiska resurserna har att erbjuda (Gibbons, 2006; Sharpe, 

2003). Ett flertal kommunikationsforskare har också pekat på vikten av att i studier av 

individers meningsskapande inte enbart fokusera på det verbala samtalet, utan också 

uppmärksamma andra kommunikationssätt (Goodwin, 2000; Melander, 2009). Eftersom 

kombinationer av semiotiska resurser är synonymt med multimodal kommunikation kan en 

slutsats dras om att multimodalitet, enligt vissa forskare, kan främja en god lärandemiljö och i 

förlängningen gynna elevers lärande. 
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3. Metod 

Med avseende att öka förståelsen, ge insyn i och vidga kunskaperna gällande det valda 

undersökningsområdet skedde datainsamlingen via observationer av musiklektioner, 

videodokumentationer av musiklektioner samt en kvalitativ intervju med en undervisande 

musiklärare. I följande kapitel beskrivs och motiveras inledningsvis valen som gjorts i denna 

undersökning med avseende på urval, samt vilka olika beslut som tagits med hänsyn till 

forskningsetiska och forskningsmoraliska principer. Vidare beskrivs och motiveras 

datainsamlingsmetoderna: Observation, videodokumentation och intervju inklusive 

stimulated recall. Slutligen beskrivs studiens genomförandefas och analysförfarande. 

3.1 Fallstudie 
Föreliggande undersökning är en fallstudie – en så kallad case study. Detta eftersom att 

enstaka situationer (i detta fall musiklektioner) studeras. Endast en musiklärare medverkar 

och endast en skola är inblandad. Detta med anledning av den begränsade tidsramen och mitt 

intresse för hur mångsidig en enda lärare kan vara i sin kommunikation med elever. Valet av 

informantantal är på detta sätt relaterat till studiens syfte. Att använda fallstudie som metod 

lämpar sig bra om forskaren jobbar på egen hand och vill behandla en avgränsad aspekt av ett 

problem på djupet under en begränsad tid. Exempelvis kan en fallstudie handla om att 

forskaren identifierar en företeelse (Bell, 2006). I mitt fall är denna företeelse den 

multimodala kommunikationen mellan en musiklärare och elever kopplat till 

individanpassning i en skolkontext. Studien kan vara relevant för andra skolor genom att 

denna undersökning genomförts i en ordinarie grundskola som inte avviker nämnvärt mycket 

från andra skolor. Det verkar heller inte finnas något nämnvärt unikt med musiklärarens 

förutsättningar på denna skola med avseende på antal lokaler att tillgå, antal elever per klass, 

musiksalens utrustning et cetera.  

3.2 Urval 

Eftersom studien avser undersöka ensembleundervisning i helklass där en av lärarens 

utmaningar är att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och 

förkunskaper genomfördes studien på en grundskola. Ytterligare en anledning till varför 

studien äger rum på en grundskola är att det ger en möjlighet att jämföra hur läraren 

kommunicerar med elever i en lägre årskurs kontra en högre årskurs. Studien har också 

genomförts i flera klasser från samma årskurs; allt för att kunna observera hur en och samma 

lärare undervisar och kommunicerar med olika elever och därigenom få ett större underlag av 

variationer kring kommunikation. När denna undersökning genomfördes var den 

medverkande musikläraren förhållandevis ny på fältet och detta kan ha bidragit till ett större 

underlag av variationer kring kommunikation. Som nyutbildad lärare kan det finnas en stark 

vilja att prova sig fram gällande sätt att kommunicera undervisningsstoff på, eftersom en 

nyutbildad lärare inte hunnit göra detta om hen inte varit anställd någon vidare lång tid.  

 

På den kommunala grundskola som kontaktats förekommer ensembleundervisning i helklass 

med upp emot 28 elever, vilket gör individanpassningen till en extra stor utmaning. Endast en 

musiklärare är anställd och ansvarig för samtliga elevers musikundervisning och antalet 

elever per termin är 364 stycken. Därmed bedömdes denna skola vara passande för 
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undersökningen. Detta var den grundskola som först kontaktades av mig och eftersom den 

uppfyllde mina krav för att ingå i denna studie sågs ingen anledning att leta efter någon annan 

grundskola. Vidare har grundskolan som kontaktades inte någon musikinriktning, eller så 

kallade musikklasser, utan alla elever inom samma årskurs har lika många minuter 

musikundervisning. Skolan är belägen i en tätort och om man räknar samtliga årskurser från 

årskurs 4 till årskurs 9 har skolan sammanlagt cirka 400 elever.  

 

3.3 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet ska forskning som inkluderar människor uppfylla fyra slags krav; 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). I enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

kontaktades skolan i fråga innan undersökningen genomfördes för att rektor skulle ha 

möjlighet att godkänna skolans medverkan i studien. Vidare tillfrågades musikläraren och 

eleverna om de kunde tänka sig delta i studien. Även elevernas vårdnadshavare kontaktades 

och fick möjlighet att ge sina godkännanden i form av underskrifter. För att läsa brevet som 

skickades ut till vårdnadshavarna, se bilaga 1. Med målet att uppfylla det så kallade 

informationskravet (Bell, 2006; Vetenskapsrådet 2002) informerades deltagarna om studiens 

syfte. Det klargjordes också för samtliga deltagare att de när som helst skulle kunna välja att 

avbryta sitt egna medverkande. Av hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002) nämns inte några namn på varken skola, rektor, lärare, övrig skolpersonal eller elever i 

detta arbete. Vidare kommer eventuella infogade bilder redigeras för att elever som eventuellt 

syns på bilderna inte blir möjliga att identifiera. Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

avses också uppfyllas genom att uppgifter om enskilda personer endast kommer användas i 

forskningsändamål. Exempelvis kommer de inspelade filmerna raderas efter att denna 

examensuppsats är färdigskriven. Inga uppgifter kommer att användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Inga personuppgifter kommer heller 

användas för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde individen. 

3.4 Datainsamling 

Observationer, videodokumenterade lektioner samt en intervju i två delar med musikläraren 

har utgjort datainsamlingsmetoderna i denna fallstudie. I samband med intervjun användes 

även stimulated recall, det vill säga att läraren när som helst fick stoppa videoinspelningarna 

och kommentera dem, till exempel berätta varför hen gjorde på ett visst sätt i en viss 

situation. Således används en kvalitativ ansats för att besvara undersökningens 

frågeställningar. Alla metoder för datainsamling hur dessa användes i denna studie kommer 

beskrivas mer i detalj efter nästa stycke. 

3.4.1 Kvalitativ ansats 

Den kvalitativa ansatsens syfte är att skapa förståelse för olika kvalitéer exempelvis aspekter 

av social interaktion och vad olika fenomen i samhället betyder i de kontexter där de blir till. 

Målet är inte, som i den kvantitativa ansatsen, att försöka få fram kvantifierbara data genom 

att beskriva något med statistiska analysverktyg, det vill säga siffror, diagram, staplar och 

liknande. Kortfattat beskrivet söker forskaren i den kvalitativa ansatsen istället data som kan 

uttryckas med ord (Rännstam & Wästerfors, 2015; Nyberg & Tidström, 2012). Vidare är 
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ändamålet med en kvalitativ metod inte heller att svara på frågorna ”hur många”, ”hur 

mycket”, ”hur ofta” utan snarare till att skapa förståelse om processer, betydelser och 

kvalitéer (Rännstam & Wästerfors, 2015). I en sådan studie är frågor om vem, vad, hur, 

varför, när och var mer passande (Nyberg & Tidström, 2012). En övervägande majoritet av 

forskningsfrågorna i denna undersökning behandlar frågor om ”hur” och därav är min 

bedömning att kvalitativ ansats var en adekvat utgångspunkt för denna studie. En kvalitativ 

ansats kunde på ett sådant vis öka studiens validitet, det vill säga göra att studien verkligen 

undersökte det som var tänkt att studien skulle undersöka (Bell, 2006). 

3.4.2 Observation  

För att kunna analysera hur en lärare använder multimodal kommunikation i sin 

genomförandefas behöver forskaren höra och se hur läraren kommunicerar i stunden. En 

forskare kan till exempel inte analysera kroppsspråk om forskaren inte ser läraren. Inte heller 

kan forskaren analysera hur det verbala språket används om inte forskaren kan höra läraren. I 

detta fall skulle en socialsemiotisk multimodal analys kunna göras av mig genom att endast 

titta på en videodokumenterad lektion där läraren filmats, men i denna studie behövde 

videodokumentationen skötas av mig och då föll det sig naturligt att visuellt observera  

lektionerna skedde under tiden som videofilmningen ägde rum. Metoden observation sägs 

också vara lämplig om en forskare vill undersöka om människor verkligen beter sig på det 

sätt de säger sig göra (Bell, 2006), vilket också ligger i linje med min andra forskningsfråga 

som handlar om hur läraren kommunicerar multimodalt i genomförandefasen. Om endast en 

intervju med läraren använts för att besvara denna forskningsfråga hade kanske resultatet inte 

stämt överens med hur läraren uttryckte sig i rummet. Läraren hade kanske svarat att hen 

aldrig använder multimodalitet, men att läraren i verkligheten använder multimodalitet 

omedvetet varje gång hen kommunicerar. 

Något viktigt att ha i åtanke vid användandet av metoden observation är dock hur subjektiva 

intrycken av vad som sker kan vara. Den mänskliga faktorn är oundviklig så länge det är 

människor som forskar, men det gäller att vara medveten om den och sträva efter att vara 

objektiv. Forskaren bör i största möjliga mån försöka neutralisera fördomar och vara 

uppmärksam på feltolkningar, även kallade ”bias” eller skevheter. Målet är att tolka datan 

korrekt i största möjliga mån. För att åstadkomma detta bör forskaren exempelvis inte låta 

personliga åsikter påverka tolkningen av resultaten (Bell, 2006). För att undvika skevheter i 

min studie har en kritisk granskning gjorts av mig och i denna problematiseras hur 

multimodal kommunikation kan möjliggöra individanpassning i undervisning. För att 

undvika skevhet har mina tolkningar av lärarens individanpassning och multimodala 

kommunikation i det videoinspelade materialet jämförts med lärarens tolkningar av 

detsamma. Lärarens perspektiv har alltså bidragit till att undvika skevheter genom att det 

bidragit till fler tolkningsmöjligheter av datan.  

Den observationsteknik som använts i denna undersökning är strukturerad icke-deltagande 

observation. Strukturen i observationen gjorde att analysen av observationen blev mindre 

tidskrävande och studiens fokus mer riktat. Hade observationen varit ostrukturerad hade det 

resulterat i en större mängd data och en mycket mer tidskrävande analysprocess, vilket 

förmodligen inte hade rymts inom undersökningens begränsade tidsram. Undersökningens 
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fokus hade inte heller varit bestämt i förväg. Av dessa anledningar valdes istället icke-

deltagande observation och att vara icke-deltagande lämpade sig bra eftersom denna studie 

syftar till att undersöka en lärares kommunikation med elever. Att vara deltagande observatör 

hade inneburit dubbla roller för mig som forskare och det hade varit synnerligen tidskrävande 

då det bland annat hade inneburit lektionsplanering. Troligen hade det också varit svårare att 

analysera mitt eget sätt att kommunicera multimodalt utifrån jämfört med att analysera någon 

annans. Att endast inta rollen som forskare kan därför ha gjort det lättare att vara mottagare 

av kommunikationen likt eleverna var. Bell (2006) benämner till och med icke-deltagande 

observatör som objektiv observatör. 

3.4.3 Videodokumentation 

Denna metod ger möjlighet att studera samband mellan uttryck och handlingar som 

betraktaren kan ha missat vid sin första anblick (Rønholt Et al.). Forskaren kan också, i sin 

analysfas, återkomma ett obegränsat antal gånger till inspelningen där både tal och handling 

återges. Metoden ger också möjlighet för betraktaren att fokusera olika aspekter av den 

praktik som studeras. I föreliggande studie riktas detta fokus på individanpassning och 

multimodal kommunikation. Viktigt att ha i åtanke gällande videofilmning av lektioner är 

dock faktumet att ett finit antal lektioner dokumenterats, vilket endast återger en del av 

helheten. Med helhet menas alla lektioner som läraren genomför med dessa medverkande 

klasser. Det kan hända att läraren kommunicerade annorlunda med eleverna på de lektioner 

som inte videodokumenterades av mig. Resultaten skulle förmodligen varit annorlunda om 

andra lektioner med samma klasser och samma lärare hade filmats.  

Syftet med videodokumentationen i denna undersökning var att skapa underlag för 

lektionsanalys och intervju inräknat stimulated recall. Inspelningen skedde med en 

smartphone (OnePlus 5, Android) och under hela lektionerna filmades läraren av mig med 

denna smartphone-kamera. Inga skriftliga anteckningar fördes under lektionerna eftersom att 

videodokumentationen sköttes av mig. Skriftliga anteckningar fördes istället efteråt. Att ta 

skriftliga anteckningar och samtidigt filma en lärare som går omkring och rör sig mycket 

mellan olika rum är en tämligen komplicerad uppgift att genomföra med bra resultat om det, 

som i detta fall, endast finns en person som filmar med en smartphone-kamera åt gången. 

Hade det funnits en mängd kameror som hade riggats upp och videodokumenterat samtidigt 

hade det gjort det möjligt för mig att ta skriftliga anteckningar under tiden 

videodokumentationen skedde.  

3.4.4 Intervju 

Till skillnad från observation gör intervju som metod att forskaren kan ställa specifika 

förberedda frågor till informanten och om intervjun sker skriftligt kan informanten få tid på 

sig att tänka över sina svar. Intervju som metod kan också göra att forskaren får chans att 

möta en informant enskilt och samtala med informanten i en miljö som är passande för samtal 

för att forska i något specifikt. I denna undersökning intervjuades läraren enskilt, det vill säga 

utan några andra människor runt omkring, vilket gjorde att intervjun kunde spelas in med 

lätthet. Ifall frågorna hade ställts till läraren under lektionerna hade detta tagit tid från 

lektionerna och läraren hade mest troligt behövt svara på frågorna med eleverna runt om sig, 

vilket troligtvis också hade påverkat möjligheten att höra lärarens svar tydligt i och med det 
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stora elevantalet. Genom intervju kan informanten får komma till tals i stor utsträckning och 

få frågor ställda till sig, vilket gör att informantens perspektiv kan skönjas. I en intervju kan 

också intervjuaren ställa följdfrågor till informanten och på det viset utveckla och fördjupa 

svaren. På detta sätt kan svaren tydliggöras, medans svaren på enkätfrågor måste tas för vad 

de är. Om forskaren vill göra en djupgående intervju är detta ofta möjligt och ifall samtalet 

handlar om något känsligt område kan intervju passa bra eftersom att forskaren kan välja att 

hålla intervjun i ett rum där inga andra personer vistas. I observationsstudier fokuserar 

forskaren på det som sker i stunden, där och då. Intervju kan fokusera på nuet, men också 

behandla något som hänt eller behandla frågor om framtiden. 

Intervju som metod kan ge information om hur någon säger något (till exempel tonfall, 

mimik och pauser), vilket ett skriftligt svar inte kan blottlägga (Bell, 2006). Detta är av stor 

betydelse i denna undersökning eftersom det kan förtydliga vad läraren menar med sina 

intervjusvar. Beroende på till exempel tonfall kan det som sägs ges olika betydelser och kan 

således spela en viktig roll för hur det som sägs uppfattas. Tonfallet kan bland annat vara 

avgörande för att uttrycka ironi kontra allvar.  

En semistrukturerad intervju används i denna undersökning. Detta eftersom att det får 

intervju-situationen att mer likna ett samtal än ett ”förhör”. Därigenom ger den utrymme för 

en mer avslappnad känsla än en helt strukturerad intervju. Någon form av ordning och reda är 

dock att föredra för att analysen ska vara genomförbar inom den knappa tidsramen. En 

ostrukturerad intervju tar ofta väldigt lång tid att analysera och dessutom krävs det att 

intervjuaren är erfaren och rutinerad. En struktur i intervjun innebär också en ökad chans för 

att samtliga valda ämnesområden och teman kommer med. Detta kan i sin tur ge trygghet till 

den forskare som är ute efter specifik information (Bell, 2006). 

Intervjun med musikläraren skedde 1,5 vecka efter att lektionerna observerats och 

videofilmats. Motivet till detta var att en del i intervjun skedde genom metoden stimulated 

recall och för detta krävdes de inspelade filmerna (Haglund, 2003). Nedan förklaras 

stimulated recall mer ingående. Intervjun var uppdelad i två olika delar. Första intervjudelen, 

vilken varade i 25 minuter, var utan stimulated recall och andra intervjudelen, vilken varade i 

2 timmar och 45 minuter genomfördes med stimulated recall. För att läsa mina intervjufrågor, 

gå till bilaga 2. Intervjufrågorna kretsade i stora drag kring individanpassning, 

kommunikation och multimodalitet med fokus på lärarens synsätt, tankar, tillvägagångssätt, 

medvetna och omedvetna val samt vilka faktorer som avgör lärarens sätt att individanpassa 

och kommunicera multimodalt. Somliga intervjufrågor gav också upphov till följdfrågor som 

till exempel en fråga om vad läraren definierar som individanpassning. Intervjufrågorna 

skapades med utgångpunkt i studiens forskningsfrågor inräknat de tre faserna: lärarens 

planeringsfas, genomförandefas och bearbetningsfas.  

3.4.5 Intervju baserad på Stimulated Recall 

Detta är en metod inom forskning som innebär att en eller flera personer videofilmas eller 

spelas in med någon form av ljudupptagare under tiden de utför sitt arbete. Därefter får 

personen/ personerna kort därefter ta del av och kommentera det inspelade materialet. Det 

finns dock ingen exakt mall på hur detta ska gå till, utan forskaren får utifrån sin studie skapa 

en egen design. Målet med metoden har genom tiderna varit att ta reda på vad lärare tänker 
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och hur de resonerar under tiden de undervisar (Haglund, 2003; Eriksson, 1999). Metoden 

sägs kunna användas för att påminna en person om hur han eller hon tänkte under en viss 

period (Citerad Alexandersson, 1994). Stimulated Recall har bland annat använts inom 

teacher-thinking-forskningen från slutet av 70-talet och en av pionjärerna inom metoden sägs 

vara Benjamin Bloom. Enligt Haglund (2003) bygger Blooms grundidé på ett antagande om 

att en person kan återuppleva en situation tydligt och klart om hen blir presenterad för ett 

antal ledtrådar eller stimuli som inträffade under den ursprungliga situationen. Bloom menar 

att detta kan användas som ett hjälpmedel om man vill minnas något med exakthet (Haglund, 

2003).  

I denna undersökning har som tidigare nämnts stimulated recall används i samband med den 

kvalitativa semistrukturerade intervjun. Mer specifikt har stimulated recall använts i den 

semi-strukturerade intervjuns andra del. Denna inspelning fungerade som utgångspunkt för 

lärarens reflektioner kring sin undervisning och därmed som material för analys. Stimulated 

recall möjliggjorde alltså generering av data till denna undersökning gällande lärarens tankar 

kring sin multimodala kommunikation och individanpassning. Metoden möjliggjorde också 

en diskussion om multimodalitet och individanpassning på ett väldigt konkret och praktiknära 

plan då utgångspunkten var verkliga klassrumssituationer med verkliga förutsättningar.  

Musikläraren gavs även möjligheten att motivera sina val av medel för kommunikation och 

val av anpassningar för enskilda elever. På detta sätt kunde lärarens reflektioner och tankar 

kring sina handlingar komma fram på ett tydligt sätt. Vidare gav metoden möjlighet att spela 

upp videofilmerna och analysera sekvenser flera gånger om tillsammans med musikläraren 

med avseende på olika perspektiv på undervisningens olika faser det vill säga reflektioner 

kring förberedelser så väl som genomförandet. Videofilmerna fungerade också som 

evidensmaterial för hur läraren kommunicerat med eleverna under dessa lektionstillfällen. 

Filmerna visade tydligt och klart vad läraren gjorde och detta kunde jämföras med vad läraren 

säger att hen gjorde. Således kunde stimulated recall också bidra till att medvetandegöra 

läraren om sitt eget sätt att kommunicera multimodalt och sitt sätt att individanpassa 

undervisningen. Att medvetandegöra läraren kan i förlängningen göra att undervisningen blir 

ännu mer genomtänkt, välanpassad och effektiv. 

 

Då musikläraren reflekterade över sina lektioner användes ett i förväg sammanställt 

frågeformulär, men frågeställningar skapades även i stunden. Denna del av intervjun liknar 

ett kollegialt samtal väldigt mycket, men det var ett planerat, medvetet val. Avsikten med 

detta var att få intervjun mer djupgående. Alla frågor som ställdes under tiden var utformade 

på ett sådant sätt att läraren skulle ha möjlighet att reflektera över multimodal 

kommunikation och individanpassning. Syftet med att ge läraren möjlighet att reflektera och 

dela sina tankar kring multimodal kommunikation och individanpassning var att knyta an till 

studiens frågeställningar och särskilt till den tredje frågeställningen som handlar om hur 

läraren tänkt i bearbetningsfasen kring sin multimodala kommunikation. Insamlingen av detta 

material gjordes också för att komplettera analysen av den multimodala kommunikationen, 

utifrån utgångspunkten att musiklärarens reflektioner kunde bidra med ett till perspektiv.  
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3.5 Genomförande 

Observationer och videofilmning av lektioner skedde under vårterminen 2018. Sammanlagt 

var det fyra lektioner med fyra olika klasser som observerades och videofilmades; två 

lektioner med årskurs fem à 40 minuter och två lektioner med årskurs nio à 50 minuter. 

Läraren valde i samråd med mig vilka lektioner som skulle dokumenteras och detta val 

gjordes utifrån att olika sorters klasser och olika årskurser skulle representeras. Ett mål med 

studien är att synliggöra i vilken utsträckning variation hos en och samma lärare kommer till 

uttryck. Variation i detta fall syftar på hur läraren varierar och anpassar sitt sätt att 

kommunicera multimodalt för att eleverna ska förstå undervisningsstoffet och de eventuella 

uppgifterna.  

3.6 Analysförfarande  

Nedan beskrivs genom vilka analysverktyg som använts, hur datan analyseras deduktivt, på 

vilka grunder vissa data valts ut som relevanta respektive icke relevanta samt hur 

dokumentation och transkription gått till i denna undersökning. 

3.6.1 Analysverktyg 

Socialsemiotisk multimodal analys är det analysverktyg som har använts i denna studie. 

Materialet som samlas in ses i ljuset av olika modaliteter (eng. modes) och ordet ”multi” har 

sina rötter i latin och betyder mångfaldig (Dahlbäck, 2017). Modaliteter kan beskrivas som 

olika, komplexa symbol- och teckensystem byggda av semiotiska resurser och används för att 

tolka och skapa mening. Det är alltså olika sorters kommunikationsformer eller 

uttrycksformer (Karlsson, 2016; Kress, 2001; Rostvall & Selander, 2010; Selander & Kress, 

2010; Thuresson, 2013). Några exempel på modaliteter är skrift, gester, bilder och 

kroppsspråk. Det verbala språket ses som en betydelsefull komponent för meningsskapande, 

men betraktas inte som den enda resurs som individer använder för att kommunicera och 

skapa gemensamma betydelser. Samspel och aktiviteter med hjälp av blickar och gester är 

betydelsefulla likväl (Kress & Selander, 2010).  

Kommunikation sker genom flera semiotiska system parallellt och på det viset kan 

kommunikation beskrivas som multimodal. Med detta menas att kommunikation sker i olika 

teckensystem samtidigt (Rostvall & Selander, 2010). Låt säga att en människa säger en sak 

och samtidigt gestikulerar och ger en viss blick för att kommunicera något till en annan 

människa. Då har tre olika teckensystem eller så kallade modaliteter använts parallellt. En 

multimodal kommunikation kan genom detta beskrivas som flerdimensionell (Käcker, 2007). 

Eftersom att denna studie undersöker kommunikation mellan människor används också 

socialsemiotik som analysverktyg. Undersökningen fokuserar på tvåvägskommunikation där 

interaktion och samspel mellan läraren och eleverna har stor betydelse. Datan kommer 

analyseras deduktivt med avseende på socialsemiotisk multimodalitet, det vill säga att målet 

kommer vara att hitta variationer och uttryck för socialsemiotisk multimodal kommunikation 

mellan läraren och eleverna. 

Att i denna studie analysera datan utifrån alla existerande modaliteter är ett alternativ som i 

denna studie väljs bort eftersom tidsramen är begränsad. De modaler som inkluderas är tal, 

bilder, skrift, gester, ljud, kroppsspråk, röstkvalitet, färger, musik, typografi, kläder och 
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rörelser. Dessa resurser ses som jämbördiga. Hela analysen utgår från resultaten från studiens 

forskningsfrågor. I analysen ingår allt ifrån vilka modaler som används och inte av läraren till 

på vilka sätt de används samt hur de kombineras. De semiotiska resursernas relationer till 

varandra analyseras också, det vill säga hur teckensystemen gynnar och missgynnar varandra. 

Gester kan till exempel gynna det verbala språket genom att förstärka och därmed förtydliga 

vad som menas. Att en person säger ”där borta” och samtidigt pekar åt det håll som menas 

kan tydliggöra det personen syftar på. Gester i kombination med det verbala språket kan dock 

också vara missgynnande genom att de kan göra att missförstånd och förvirring mellan de två 

kommunicerande parterna uppstår. Låt säga att två personer kommunicerar mitt emot 

varandra. Om person A säger ”…till höger” till person B och samtidigt visar riktningen med 

en gest från sitt perspektiv kan detta ge upphov till missförstånd och förvirring genom att 

person B ser gesten spegelvänd.  

Analysen kommer alltså ske på flera olika nivåer. På en övergripande nivå analyseras 

helheten, till exempel vilken modalitet som läraren gång på gång valde att använda i 

kommunikation med eleverna. På en detaljnivå kommer min analys behandla konkreta 

situationer där kommunikationen bedöms vara signifikant av olika anledningar. Något som 

kan vara signifikant är att analysera en situation där parterna verkar förstå varandras 

kommunikation väldigt bra, det vill säga att den ena parten förstår vad den motsatta parten 

menar. Det kan också vara en situation där det verkar uppstå missförstånd i 

kommunikationen. I dessa situationer analyseras vad som skiljer dessa situationer åt med 

avseende på multimodalitet. Detta kan vara signifikant eftersom att hur väl kommunikationen 

fungerar kan har att göra med modaliteterna som används i sammanhanget. Det är möjligt att 

situationerna där kommunikationen når fram har någon gemensam nämnare med avseende på 

multimodalitet och kan denna gemensamma nämnare hittas skulle denna kunna vara 

användbar för till exempel undervisande lärare. För att en situation ska vara signifikant krävs 

att den innehåller en tvåvägskommunikation mellan läraren och minst en elev, att minst två 

modaliteter används samtidigt och att kommunikationen behandlar något undervisningsstoff i 

musik. 

3.6.2 Dokumentation och transkription 

Efter att musiklektionerna observerats dokumenterades dessa av mig genom skriftliga 

anteckningar. Det som antecknades var mina tankar, reflektioner samt empiriska iakttagelser 

med avseende på multimodal kommunikation och individanpassning. Transkribering av 

intervjun skedde genom att det resultat som visade sig vara relevant för studiens syfte och 

frågeställningar skrevs ned med hjälp av ett ordbehandlingsprogram. Det som inte visade sig 

relevant sorterades bort och låg därmed inte till grund för analysen, till exempel när 

intervjusamtalet kom in på sidospår. Första steget var att transkribera lärarens beskrivning av 

sin bakgrund för att en överskådlig bild av vem läraren är kan ges till den som läser detta 

arbete. I syfte att läraren ska förbli anonym i denna uppsats har lärarens beskrivning av sin 

bakgrund att skalats av så läraren inte går att identifiera. All transkription görs noggrant i ett 

ordbehandlingsprogram. När det gäller resultatet av undersökningen transkriberades först det 

resultat som svarade på studiens första frågeställning. På samma sätt skedde detta sedan med 

resultatet som svarade på studiens resterande frågeställningar. En fråga behandlades i taget.  
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4. Resultat 
I detta avsnitt beskrivs först studiens informant och detta görs i mycket grova drag för att 

informanten ska förbli anonym i denna uppsats. Sedan presenteras fyra av lärarens 

skolklasser som utgör studiens empiriska underlag. Vidare behandlas undersökningens 

resultat deskriptivt i förhållande till studiens forskningsfrågor. En forskningsfråga behandlas i 

taget och för att tydliggöra detta har rubrikerna 4.2, 4.3, 4.4 och 4.5 gjorts utefter dessa fyra 

frågeställningar. Vilken rubrik som hör ihop med vilken forskningsfråga beskrivs nedan. 

Resultaten uttrycks via text och bilder. Det material som samlats in är rikt, men eftersom att 

samma kombinationer av modaliteter visats sig upprepade gånger har vissa av dessa exempel 

inte tagits med. Samtliga bilder som infogats har redigerats i syfte att göra personerna på 

bilderna anonyma. Att de infogade bilderna redigerats har dock i viss mån försvårat 

möjligheten att se lärarens multimodala kommunikation, men genom redigeringen har 

anonymiteten värnats om och därför har den behållits. Av anonymitetsskäl används inte 

heller några namn på studiens deltagare. Genom att inga namn nämns anonymiserats också 

samtliga citat. 

4.1 Empiriska underlag 
Studien består av en fallstudie där en lärare följts under en begränsad tid, närmare bestämt 

fyra lektionstillfällen utspridda på två veckor. Den empiriska datan har samlats in via 

observationer, videodokumentation och intervju. Genomgående för alla exempel som lyfts 

fram i resultatkapitlet är att det är situationer där antingen kommunikationen har fungerat bra, 

det vill säga där eleven återgett det läraren uttryckt i sina instruktioner via de olika 

modaliteterna, eller situationer där det skett missförstånd i kommunikationen. Med 

missförstånd i kommunikationen menas situationer där eleven inte förmått sig att återge vad 

läraren uttryckt i sina instruktioner via de olika modaliteterna, vilket har varit intressant att 

analysera eftersom det påverkat hur läraren arbetat med modaliteterna.  

När musikläraren medverkade i denna studie var hen mellan 25 och 30 år och hade jobbat i 

cirka två månader som heltidsanställd musiklärare. Dessförinnan hade läraren vikarierat 

några veckor åt gången på diverse skolor. Innan musikläraren anställdes på skolan i fråga 

studerade hen till musiklärare via ett universitet i norra Sverige och studerade även en 

musikerutbildning på universitetsnivå. I sin bakgrund har läraren även studier inom musik på 

folkhögskola i tre år, vilka ägde rum efter musiklärarens gymnasietid. Varför just den här 

musikläraren valdes har att göra med att en musiklärare som är förhållandevis ny på fältet kan 

bidra till ett större underlag av variationer kring kommunikation. Som tidigare nämnt under 

rubriken ”3.2 Urval” kan det finnas en stark vilja hos en nyutbildad lärare att prova sig fram 

gällande sätt att kommunicera undervisningsstoff på, eftersom en nyutbildad lärare inte 

hunnit göra detta om hen inte varit anställd någon vidare lång tid. 

Sammanlagt medverkade 86 elever i denna studie, men vid tillfälle var 1–2 elever inte 

närvarande. Det var 39 elever som medverkade från årskurs fem (födda 2006) där den ena 

klassen innehöll 19 elever och den andra klassen 20 elever. Från årskurs nio (födda 2009) 

medverkade sammanlagt 47 elever, där den ena klassen innehöll 22 elever och den andra 

klassen 25 elever. Sammanfattningsvis medverkade alltså fyra skolklasser i denna studie. En 

elev i behov av särskilt stöd ingick i årskurs fem vilket påverkade hur läraren 

individanpassade undervisningen och detta beskrivs mer utförligt nedan. Utifrån 
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observationerna var eleverna från årskurs fem mer högljudda jämfört med eleverna från 

årskurs nio, vilket hade inverkan på hur läraren valde att använda sin röst under lektionerna. 

4.2 Multimodalitet i lärarens lektionsdesign och val av lektionsmaterial 
Här visas resultaten angående lärarens förberedelsefas som kan kopplas till forskningsfrågan 

om hur läraren i förberedelsefasen planerat, designat och förberett sin multimodala 

kommunikation. Med multimodal kommunikation menas att kommunikationen uttrycks 

genom flera modaliteter samtidigt. Ordet ”multi betyder, som tidigare nämnt, mångfaldig 

(Dahlbäck, 2017). 

4.2.1 Introducering av nya moment 

Musikläraren beskriver i intervjun hur multimodal kommunikation kommer in som en del i 

förberedelsefasen då hen ska introducera ett nytt moment för eleverna, vilket läraren inte 

kopplar till någon specifik årskurs. Ett exempel på hur multimodal kommunikation används 

när ett nytt moment ska introduceras är i ensemble, det vill säga sång och spel i mindre 

grupper. I ensemble planerar musikläraren in att eleverna ska ges möjlighet att lyssna på de 

låtar som ska spelas, diskutera musiken som ska spelas (både med läraren och andra elever), 

samt att eleverna ska ges möjlighet att se albumomslag under tiden låtarna spelas upp för att 

få mer kunskap om artisten eller bandet i fråga. De modaliteter som kombineras av läraren i 

ett sådant fall är musik, tal, skrift, typsnitt, färg och bilder. Modaliteten musik används av 

läraren när hen låter eleverna lyssna i helklass på de valda låtarna i klassrummets högtalare 

och tal inkorporeras när läraren öppnar upp för diskussion med eleverna om musiken. När det 

gäller modaliteterna bilder, färg, skrift och typsnitt används dessa i det här fallet samtidigt 

genom att musikläraren visar upp ett albumomslag för eleverna. Enligt musiklärarens 

intervju-svar hade albumomslagets visats i samband med att musiken spelats upp och detta 

hade resulterat i att bilder, skrift, typsnitt, färg och musik hade använts samtidigt, vilket 

klassas som multimodal kommunikation eftersom att flera modaliteter används samtidigt. 

 

4.2.2 Musiklärarens powerpointpresentationer 

I intervjun berättade musikläraren också om att hen ibland planerar in gester, till exempel till 

sina powerpointpresentationer och att det kan vara användbart att använda en gest som 

modalitet för att förstärka något som sägs. Powerpointpresentation möjliggör att 

kombinationer av modaliteterna tal, bilder, färger, skrift, tecken, typografi, ljud (musik) och 

gester kan komma till uttryck för eleverna. 
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Musikläraren använder en powerpointpresentation i syfte att kommunicera 

undervisningsstoff, vilket bild 1 visar. Talet används i samband med en 

powerpointpresentation genom att läraren berättar om det powerpointpresentationen visar. 

Bilder och färger används i powerpointpresentationen genom att bilden på pianot innehåller 

färgerna vit och svart. Skrift, tecken och typografi används i powerpointpresentationen 

genom att ackordssymboler, repristecken och tonernas namn är utskrivna.  

4.2.3 Musikhistoria med hjälp av kläder 

Något annat som läraren tar upp i intervjun är hur modaliteten kläder kan användas vid 

undervisning i musikhistoria, till exempel om eleverna ska lära sig om Rock’n’roll från 50-

talet. Läraren menar på att kläder från samma årtionde kan göra att eleverna förstår mer om 

årtiondet och i förlängningen förstår mer om musiken från den tiden. Under en sådan lektion 

kombineras alltså främst modaliteterna musik och kläder. Musikläraren planerar således in 

multimodal kommunikation på olika sätt, genom olika kombinationer av modaliteter. 

Bild 1 

Bild 1 visar hur läraren håller upp en dator där datorskärmen visar en 

powerpointpresentation. Presentationen innehåller bokstäver som symboliserar ackord 

och tonernas namn samt en bild på ett piano och repristecken. Läraren visar upp 

datorn för en elev som sitter intill. 
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4.2.4 Papper med låtens text och ackord 

När läraren instruerar en elev från årskurs nio som har som uppgift att spela piano i en av 

ensemblegrupperna använder musikläraren papper med låtens text samt symboler för ackord. 

Dessa papper har läraren förberett innan lektionen och de ges till både instrumentalister och 

till de elever som sjunger de valda låtarna.  

 

 

Angående typografin så verkar typsnittet likna Calibri och sångtextens storlek verkar vara 

omkring 14 punkter. Ackorden är skrivna med fet stil och resten av texten är inte det. Att 

något är skrivet i fet stil gör att uppmärksamhet dras från det som inte är skrivet i fet stil. 

Ackordssymbolerna är också placerade ovanför orden som ackorden ska slås an på.  

 

På bild 2 syns ett papper med text och utskrivna ackord som läraren förberett åt eleven. I detta 

skede sitter eleven vid pianot, läraren står vid sidan om eleven och ger instruktioner. De andra 

eleverna tränar på att spela på sina instrument lite längre bort i samma rum.  

Modaliteterna som kombineras på papperet är skrift, typografi och symboler. Skriften är låttexten 

och symbolerna är bokstäverna som symboliserar ackord. Typografin är textens typsnitt, 

textstorlek, radavstånd, radlängd, font och så vidare. 

Bild 2 
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Exempelvis står ackordet ”Gm” ovanför ordet ”Ones” eftersom Gm ska slås an när ordet 

”Ones” sjungs. Låtens delar, som till exempel vers och refräng, är skrivna med understruken 

text och på sätt liknar dessa rubriker på papperet.  

 

Observationerna och videofilmerna visar sammanfattningsvis hur läraren inkorporerar 

multimodal kommunikation i det förberedda lektionsmaterialet genom att läraren planerar in 

att erbjuda eleverna inlärning via gehöret (det musikaliska lyssnandet), genom gester, tal 

(exempelvis diskussioner), symboler, kläder, skriftliga låttexter och papper med utskrivna 

ackord. Således inkorporerar musikläraren multimodalitet i lektionsdesignen; dels vid 

introduktion till olika ensemble-momentet och dels i det valda lektionsmaterialet. 

4.3 Multimodal kommunikation i stunden 

Resultaten nedan kan kopplas till forskningsfrågan om hur läraren kommunicerar 

multimodalt med eleverna med hjälp av olika socialsemiotiska resurser som erbjuds i 

genomförandefasen. 

Bild 3 

Bild 3 visar en närbild på ett papper innehållande låttiteln ”7 

Years”, namn på artist (Lukas Graham), ackord (Gm, Bb, 

Eb, F), låtens form (Intro, vers, refräng och så vidare) och 

sångtext. 
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Videodokumentationen vittnar om en mängd tillfällen där läraren på olika sätt använt 

multimodal kommunikation i stunden för att kommunicera undervisningsstoff till eleverna. 

Nedan är ett utdrag från en konversation mellan musikläraren och en elev i en sådan situation 

som nämns ovan. Eleven som går årskurs nio sitter vid pianot och läraren går dit för att 

instruera eleven. Eleven verkar vara nybörjare när det gäller pianospel och ber läraren om 

hjälp med ackorden. Framför eleven finns ett papper med ackordssymboler och text på låten 

”7 Years” av artisten Lukas Graham. Instruktionen går till så att eleven ges ett papper med 

skrivna ackord, se bild 1, samt muntliga instruktioner som beskriver vad de olika ackorden 

heter, muntliga instruktioner kring var på pianot läraren rekommenderar eleven att spela 

ackorden samt muntliga instruktioner kring hur läraren rekommenderar eleven att positionera 

fingrarna för att spela de angivna ackorden. Vid några tillfällen förevisade också läraren 

genom att själv spela på pianot, vilket gjorde att pianot användes som verktyg och läraren 

använde på det viset även modaliteten musik, färger (vita och svarta pianotangenter) och bild 

(visualisering) för att kommunicera undervisningsstoffet till eleven. Visualiseringen utgörs av 

att eleven ser var på pianot läraren håller händerna, på vilka pianotangenter läraren 

positionerar fingrarna och till vilka pianotangenter läraren flyttar sina fingrar vid 

ackordsbyten.   

Läraren: ”Nu ska jag visa dig.” (Läraren tittar mot eleven som sitter vid pianot, går fram och   

ställer sig bredvid eleven.) ”Det finns ett svin-enkelt sätt. Ta ett g-moll. Vet du hur man tar 

det?” 

Eleven: Det var [en annan elevs namn] som sa att det var…att det var… (Eleven letar sig fram 

på pianot) …att det var sådär! (Eleven tar ackordet G-moll på pianot) 

Läraren: ” [Den andra elevens namn] sa rätt. Nu, håll kvar det där.” (Läraren pekar på elevens 

hand som håller ackordet) (Eleven trycker ned tangenterna) ”Och så flyttar du tummen till 

den.” (Läraren pekar på en tangent som inte eleven håller ned) (Eleven trycker ned det nya 

ackordet som bildats genom förflyttningen av tummen) 
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Läraren: ”Då har du bess”. (Läraren pekar på symbolen för bess på ackordspapperet, det vill 

säga ”Bb”) 

Eleven: ”Jaha!!” 

Läraren: ”Eller hur?” 

Eleven: ”Det var ju lätt!” 

Läraren: ”Yes, och så…ta det där besset igen.” (Eleven placerat ut fingrarna och trycker ned 

tangenterna för ackordet Bb) ”Så, precis! Då flyttar…nu är det två steg: Flytta tillbaks tummen 

dit (Läraren pekar på en av tangenterna), och så den upp dit.” (Läraren pekar först ett av 

elevens fingrar och sedan på en av pianotangenterna) 

Eleven: ”Aah ok.” (Eleven har svårt att nå ackordet med fingrarna) 

Läraren: ”Ah, lillfingret skulle jag har tagit som att...” (Läraren förevisar på pianot genom att 

spela ackorden efter varandra, detta för att eleven ska se lärarens fingersättning, se hur läraren 

byter mellan ackorden och höra hur ackorden låter i förhållande till varandra) ”Så eller så, och 

så lillfingret där…skulle jag ha gjort, med det gör du som du vill.” 

På bild 4 markeras den orangea ringen lärarens pekande gest. I detta skede sitter eleven vid pianot, 

läraren står vid sidan om eleven och ger instruktioner. De andra eleverna tränar på att spela på sina 

instrument lite längre bort i samma rum. 

Bild 4 
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Eleven: ”Så det är bara…” 

Läraren: ”Prova!” 

Eleven: ”Okej.” (Eleven provar att spela ackorden) 

Läraren: ”Tillbaka med tummen, upp med…precis…ta pekfingret där om det är lättare.” 

(Eleven provar använda pekfingret för att ta en viss ton i ackordet) ”Var det lättare?” 

Eleven: ”Ja.” 

I exemplet ovan sker alltså kommunikationen av undervisningsstoffet genom modaliteterna 

musik (när ackorden ljuder), gester (när musikläraren pekar), tal (”och så flyttar du tummen 

till den”, skrift (låttexten som kopplas samman med ackorden), symboler (bokstäverna som 

symboliserar ackorden) samt typsnitt i viss mån (låttextens och symbolernas teckenstorlek, 

utseende, radlängd med mera). 

Ett annat sätt som läraren använde när det gäller multimodal kommunikation i 

undervisningen var när en elev i behov av särskilt stöd inte ville delta i den ordinarie 

ensembleundervisningen. Eleven från årskurs fem, elevens resurs och läraren går till ett 

grupprum för att lösa situationen. Med ordet resurs i denna mening avses resurspersonal, inte 

På bild 5 markerar den orangea ringen hur läraren förebildar på pianot och därigenom använder 

modaliteten musik. De andra eleverna tränar på att spela på sina instrument lite längre bort i 

samma rum. 

 

Eleven får även se lärarens hand när ackordet spelas, vilket ger eleven en visuell bild av 

ackordsgreppet. Färgerna används också som modalitet i sammanhanget då vissa tangenter i 

ackordet är vita och andra svarta.  

Bild 5 
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semiotisk resurs. Tillsammans kommer de fram till att eleven ska jobba med melodin från 

låten ”7 Years” med hjälp av en dator och en färdig powerpoint, istället för att medverka i en 

ensemblegrupp, i alla fall denna lektion. Powerpointpresentationen innehåller en slide som 

visar låtens melodi och på bilden nedan markeras den med en orange ring. 

 

Melodin är utskriven på två rader med bokstäver som symboliserar tonerna samt repristecken 

som visar hur melodin går flera gånger om. Denna slide innehåller även ett piano som eleven 

kan klicka på med muspekaren. När eleven klickar med muspekaren på en tangent spelas den 

upp av datorn, alltså den ton som hör samman med tangenten som eleven klickar på. Pianot 

blir således spelbart i viss mån för eleven och hen kan lära sig melodin genom detta. Däremot 

ger denna slide ingen information om hur fort melodin ska spelas eller hur lång tid varje ton 

ska ljuda. De modaliteter som används i kombination med varandra i det här sammanhanget 

är färger (pianot till exempel är både svart och vitt), musik (de ljudande tonerna), bild 

(pianoklaviaturen), tal (lärarens verbala instruktioner) och symboler i form av bokstäver som 

symboliserar toner. På nästa bild från samma situation används även gester genom att läraren 

Bild 6 visar hur melodin till låten ”7 Years” är utskriven med bokstäver som 

symboliserar meloditonernas namn. Eleven och läraren sitter i en soffa i ett grupprum. 

Elevens resursperson står bredvid. Läraren visar en interaktiv powerpoint-slide på sin 

dator för eleven och denna fungerar som verktyg för elevens musikuppgift. 

På bilden syns repristecken och en tecknad bild av ett piano som har tonernas namn 

utskrivna på respektive tangent. Modaliteten färg används också eftersom pianots 

tangenter är svarta och vita. På bilden kombineras alltså modaliteterna symboler, 

bilder, färger samt typsnitt i viss mån. 

 

Bild 6 
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pekar för att tydliggöra var vissa toner är representerade på pianot. Gesten har markerats på 

bilden med en orange ring. Lärarens gest är en förstärkning av var eleven ska fästa blicken 

och vad i hela bilden (den visuella kombinationen av alla de visuella modaliteterna) som 

eleven ska fokusera på. Läraren visar alltså med hjälp av gester hur bilden i sig, samt det 

interaktiva i bilden, ska förstås och användas av eleven. 

 

 

 

Bild 7 visar hur musikläraren pekar på datorns skärm och därmed använder modaliteten gest. I 

detta skede sitter eleven och läraren i en soffa i ett grupprum. Elevens resursperson står bredvid, 

men syns inte i denna bild. Läraren visar en interaktiv powerpoint-slide på sin dator för eleven och 

denna används som verktyg för elevens musikuppgift. 

Bild 7 
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De övriga eleverna i ensemble-gruppen övar på sina instrument lite längre bort i samma rum.  

 

Ett exempel där missförstånd i kommunikationen uppstår är när musikläraren ger 

instruktioner till en elev ur årskurs 9. Eleven har som uppgift att spela piano, se bild 8. 

Konversationen nedan är ett utdrag och inte hela konversationen mellan läraren och eleven 

eftersom fokus i detta exempel är riktat på hur läraren löser det missförstånd som uppstår: 

Läraren: Det första du gör är G-moll, flytta tummen.  

(Eleven spelar ackordet G-moll som står utskrivet Gm på ackordspapperet, sedan byter eleven 

ackord genom att flytta tummen till vänster. Eleven spelar inte ackordet, utan tittar på läraren.) 

Läraren: Precis. Nästa. (Läraren nickar när hen säger ordet ”nästa”. Sedan pekar läraren till 

höger från elevens håll sett.)  

Eleven: Nästa? (eleven tittar frågande på musikläraren) 

(Läraren böjer sig fram och spelar ett ackord i luften för att illustrera att handen ska tryckas ned 

mot pianots tangenter, varpå eleven spelar ackordet.) 

I konversationen ovan blir det alltså ett missförstånd i kommunikationen när läraren säger 

”nästa” och förväntar sig att eleven ska spela nästkommande ackord. I det skedet tittar eleven 

frågande på musikläraren och undrar vad läraren menar med ”nästa”. För att lösa denna 

situation lägger musikläraren till fler gester och kroppsspråk genom att böja sig fram och 

illustrera ett ackord som trycks ned med sin högra hand. Läraren höjer även på ögonbrynen 

under tiden hen böjer sig fram, vilket är ett ansiktsuttryck som kan räknas in i modaliteten 

kroppsspråk. Således används multimodalitet eftersom modaliteterna gester och kroppsspråk 

används samtidigt, se bild 10. Att läraren lägger till fler modaliteter gör att eleven spelar 

ackordet. Multimodalitet bidrar alltså i detta exempel till att kommunikationen tydliggörs och 

att eleven verkar förstå vad läraren vill att eleven ska göra. 

  

Bild 8 

Bild 8 visar en elev som spelar piano. Läraren står bredvid och ger muntliga instruktioner. 
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Bild 9 visar en elev som får instruktioner av musikläraren. För att lära eleven att spela 

pianoackorden använder läraren modaliteten gest (läraren pekar) och kroppsspråk (läraren 

nickar). Gesten markeras på bild 9 med en orange ring. 

Bild 9 

Bild 10 

Bild 10 visar hur musikläraren använder flera gester samtidigt. Läraren pekar med sin 

vänstra hand och illustrerar ett pianoackord som spelas med sin högra hand. 
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Ett exempel på när musikläraren använder multimodal kommunikation genom att kombinera 

modaliteten tal med modaliteten gest är under en lektion med en klass från årskurs fem, då 

läraren undervisar en vänsterhänt elev i trumspel. Eleven försöker först att spela trumkompet 

som kallas ”Ulla-Bella” med korsade händer. Eleven slår an trummorna på rätt slag, alltså vid 

rätt tid, men inte på rätt del av det elektroniska trumsetet. Vivel-trumman slår eleven an på 

slagen då eleven borde slå an trumsetets så kallade high-hat och vice versa. Läraren vill att 

eleven spelar tvärt om, så läraren frågar då eleven om hen är vänsterhänt. Eleven svarar ja. 

Läraren föreslår då att eleven kan prova spela på ett annat sätt, vilket benämns som ”öppet”, 

se bild 8 nedan. Eleven provar att spela ”öppet” och läraren frågar om det känns bekvämare. 

Eleven nickar. Läraren svarar ”Då tycker jag du ska göra så istället.”. Innan läraren går vidare 

för att hjälpa nästa elev säger hen ”Men spela så där, det blir jättebra!” och samtidigt som 

läraren säger detta förevisar läraren genom att spela trumkompet i luften med sina händer, se 

bild 11 nedan. 

 

 

 

Bild 11 visar hur eleven spelar trumkompet ”Ulla-Bella” utan att korsa händerna, vilket kallas för 

att spela ”öppet”. Läraren står bredvid. Övriga elever övar på sina instrument i samma grupprum.  

Bild 11 
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Ytterligare ett exempel på när musikläraren använder modaliteterna gest och tal är när hen 

instruerar en elev ur årskurs nio som har som uppgift att spela gitarr. Eleven har spelat gitarr 

tidigare och då väljer läraren att inte visa eleven genom att själv spela med gitarren som 

verktyg i någon större utsträckning, utan läraren använder i huvudsak tal och gester för att 

kommunicera undervisningsstoffet i detta fall. Under tiden läraren gör gesten som visas på 

bilden nedan säger musikläraren: ”Du kan välja ställen där du spelar och välja ställen där du 

inte spelar.” 

 

Bild 12 

Bild 12 visar hur musikläraren förevisar trumkompet ”Ulla-Bella” i luften och därmed använder 

modaliteten gest. Övriga elever övar på sina instrument intill eleven som sitter vid trummorna. 



38 

 

 

Sammanfattningsvis, i termer av modaliteter, har alltså tal, bilder, färger, skrift, symboler, 

gester, ljud och musik används samtidigt på olika sätt för att möjliggöra elevernas förståelse 

av undervisningsstoffet. Kroppsspråk, röstkvalitet och typografi användes också av läraren i 

syfte att kommunicera undervisningsstoff, men dessa resurser användes i huvudsak för att 

förstärka andra modaliteter så som tal, skrift och symboler. Kroppsspråket, se bild 9, 

användes till exempel av läraren för att lägga extra vikt på vissa ord som läraren sa till 

eleverna, men emellan åt utgjorde också kroppsspråket en avgörande roll i sammanhanget. 

Kroppsspråket fick exempelvis en central roll för att tydliggöra musikens puls för eleverna 

under tiden eleverna spelade de valda låtarna under lektionerna och detta genom att läraren 

knäppte pulsen med fingrarna.  

Bild 13 

Bild 13 visar hur läraren använder modaliteten gest under en instruktion till en elev. 

Gesten är markerad med en orange ring. Läraren ger eleven även muntliga instruktioner. 

Detta sker i ett grupprum och övriga elever i ensemble-gruppen sitter i samma grupprum 

och övar på sina instrument. 
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Genom att använda kroppsspråket gjorde läraren det möjligt för eleverna att uppfatta och 

förstå musikens puls genom både syn och hörsel. Hade läraren endast använt talet genom att 

räkna pulsen högt hade detta troligtvis inte varit möjligt för eleverna att uppfatta under tiden 

eleverna spelade musiken, i och med att ljudvolymen från instrumenten med största 

sannolikhet hade överröstat lärarens stämma. Gällande lärarens röstkvalitet så höjdes lärarens 

röstvolym när hen undervisade årskurs fem och detta eftersom att årskurs fem var betydligt 

mer högljudda än årskurs nio. 

Videodokumentationerna, observationerna och intervjun visar att lärarens preferens för att 

lära sig genom hörseln har stor betydelse för hur läraren i genomförandefasen kommunicerar 

undervisningsstoff till eleverna. Att ha en preferens för en viss modalitet kallas, som tidigare 

nämnt i kapitlet om tidigare forskning, för att människor har olika inlärningsstilar. Om en 

person lär sig mest effektivt genom bild och film kategoriserar hen som en person med 

visuell inlärningsstil. Om en person istället föredrar att lära sig via hörseln kategoriseras hen 

som auditiv (Dunn, 2001; Dunn & Griggs, 1995). En intervjufrågorna i denna studie 

behandlade inlärningsstilar och läraren fick alltså frågan om hen upplever sig använda en viss 

inlärningsstil: ”Ja det är väl…auditivt i så fall”.  

…det är nästan omöjligt att inte utgå från sig själv… någonstans. Jag vet ju hur jag lär mig. Jag 

är medveten om att man…folk har lite olika, som sagt, triggerpunkter, men det är ändå enklast 

liksom. På det sätt som jag tycker är mest logiskt, det blir någonstans där jag börjar…oavsett. 

Talet är centralt i musiklärarens kommunikation med sina elever. Kroppsspråket och blickar 

används i samband med talet för att bidra till tydlighet i det som läraren säger till eleverna. 

Exempelvis vid ett tillfälle när läraren svarar en elev ur årskurs fem med ett ”ja” och läraren 

På bild 14 tydliggör musikläraren låtens puls och tempo genom sitt kroppsspråk som i detta fall är 

att knäppa med fingrarna. Eleverna från årskurs fem sitter vid sina instrument runt om i 

klassrummet och är tysta under tiden läraren instruerar. 

Bild 14 

8 
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samtidigt nickar och blundar när hen säger ordet ”ja”. För att inte röja lärarens identitet 

innehåller resultatkapitlet inte några bilder där lärarens blick syns. Symboler (exempelvis 

bokstäver symboliserande ackord) och texter (låttexter) används också av läraren, likaså 

musik (ljudande ackord till exempel) och sång (när läraren spelade låten ”7 Years” på pianot 

och samtidigt sjöng låtens melodi och text). Något som är återkommande under lektionerna är 

hur läraren visualiserar det som ska läras ut, till exempel genom att visa eleverna hur de ska 

spela. Visualiseringen som läraren gör innehåller alltid fler än en modalitet. Visualiseringen 

kan till exempel ske genom att läraren, i samband med att eleven spelar på instrumentet, 

pekar var eleven ska sätta fingrarna på gitarren eller att läraren själv använder gitarren och 

förevisar det som eleven förväntas lära sig. I det senare exemplet kan eleven ta till sig 

kunskap via syn och via hörsel, till skillnad från det första exemplet där eleven får lära sig via 

syn och genom att prova själv.  

De två årskurserna fem och nio visade sig inte ha någon vidare stor påverkan på hur läraren 

kommunicerade multimodalt. Det som skilde var hur läraren använde sin röst. Eftersom 

klasserna från årskurs fem var mer högljudda än klasserna från årskurs nio, använde läraren 

en högre ljudvolym vid undervisning av årskurs fem. Resultaten visar att läraren ofta visade 

hur eleverna skulle spela genom att själv spela på ett instrument och detta gjorde läraren 

oftast när hen undervisade nybörjare, alltså elever som har låg kunskapsmässig nivå gällande 

ämnet musik, som precis börjat lära sig om ämnet musik. Undervisade läraren en elev som 

tagit enskilda musiklektioner i exempelvis gitarr förebildade läraren inte lika ofta på ett 

instrument, utan då använde läraren modaliteterna gester och tal i huvudsak. 

4.4 Lärarens reflektioner kring sin multimodalitet 
Här visas resultaten angående lärarens bearbetningsfas som kan kopplas till forskningsfrågan 

om hur läraren reflekterar kring multimodalitet som ett sätt att individanpassa undervisningen 

i musik. 

4.4.1 Medveten multimodal kommunikation 

Läraren vekar positivt inställd till multimodalitet. I intervjun säger musikläraren att hen 

använder multimodal kommunikation för att hen vet att det funkar. Denna fråga ställdes till 

läraren av mig i slutet av andra intervjudelen: 

Jenny: ”Kommer du att göra eller tänka eller göra annorlunda i framtiden när det gäller 

multimodalitet, och på vilket sätt i så fall? 

Läraren: ”Ja möjligtvis att liksom få…fortsätta försöka få in fler modaliteter i undervisningen 

för jag vet ju att det funkar, men det beror ju på brist på erfarenhet att liksom…Jag tycker att 

jag ändå lyckas blanda in ganska många, men fler går alltid.” (Min kursivering) 

Att döma av resultaten är musikläraren ganska nöjd med antalet modaliteter som hen använt 

samtidigt, men vill ändå försöka inkorporera fler modaliteter i undervisningen framöver för 

att hen ”vet ju att det funkar”. I citatet nedan beskriver läraren detta mer utförligt, bland annat 

genom att hen berättar om hur elever verkar ha olika ”triggerpunkter”: 

Läraren: …jag märker ju på eleverna att det är olika. De har som olika triggerpunkter så att 

säga. Det är…för rätt vad det är…jag kan förklara något på ett gäng olika sätt, eleven förstår 

ingenting, sedan kommer jag till sätt nummer X…liksom, att förklara och då helt plötsligt så ba 
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(läraren knäpper med fingrarna) nu fattar eleven, men det betyder inte att jag inte använder 

andra sätt. För det kan va, om vi säger att någon ska lära sig spela trummor så sitter dem där 

och dem fattar inte när jag visar med mina händer, de förstår inte när jaga förklarar med ord, 

utan de fattar först när jag tar deras händer och slår där, men då vill jag ändå illustrera: Så här 

ska det låta när det är färdigt, så här ser det ut, det du gör, och det är pulsen som du ska spela 

efter (läraren klappar på benet) och jamen försöka använda andra modaliteter ändå och även 

försöka, jamen kanske visuellt, att ”ser du här, här är en takt, den innehåller fyra slag då ska du 

hinna med fyra slag på kaggen” eller någonting sånt. Så ja, jag märker att de har olika…jag vill 

som kalla det för olika triggerpunkter men det betyder säkert något helt annat (skratt), men du 

fattar grejen. (Min kursivering) 

Med underlag från intervjudelen med stimulated recall, är musikläraren medveten om sitt sätt 

att kommunicera multimodalt med sina elever. Valen som musikläraren gör när det gäller det 

verbala språket, gester och blickar är i stor utsträckning genomtänkta. Till exempel under en 

av lektionerna med årskurs fem där läraren medvetet vid ett tillfälle använder ironi på ett 

skämtsamt sätt i kommunikationen med en av eleverna. När läraren märker att eleven inte 

riktigt förstår om läraren menar allvar eller inte, tydliggör läraren för eleven att det som sades 

var på skämt. 

Eleven: ”Kan vi få hjälp med att sätta i mikrofonerna?” 

 

Läraren: ”Nej, nu har ni fått nog.” (Läraren syftar på att eleven fått nog med hjälp, använder ett 

mjukt tonfall, skakar på huvudet och ler efter att hen sagt klart svaret. Sedan börjar hen följa 

med eleven. Lärarens leende och att läraren följer med eleven indikerar att läraren i detta fall 

var ironisk.) 

 

Eleven: ”Men alltså, jag fattar inte hur man gör.” 

 

Läraren: ”Vad är det ni behöver hjälp med?” (Efter detta börjar eleven beskriva vad problemet 

är vilket tyder på att eleven förstår att läraren kommer hjälpa till) 

Situationen som beskrivs ovan kommenterar läraren vid den del av intervjun som genomförs 

genom stimulated recall och kommentaren lyder: ”Jag märker ju när de inte förstår. Jag vill 

ju inte förlöjliga dem.”. I det exemplet är musikläraren alltså medveten om att barn i den 

åldern inte alltid förstår ironi, men använder ironi i alla fall eftersom barn i den åldern ibland 

förstår ironi. Läraren är medveten om att vissa skämtsamma saker som hen säger till yngre 

elever kan behöva förklaras eller förtydligas. 

Musikläraren är även medveten om socialisationsprocessen eleverna går igenom, det vill 

säga den process som äger rum när eleverna blir socialiserade med kommunikationen i ett 

visst sammanhang i en viss kultur. Socialisationsprocessen i detta fall innebär att eleverna lär 

sig förstå den sorts kommunikation som läraren använder sig av under musiklektionerna, allt 

ifrån de ord och uttryck som läraren använder till vilka gester och miner hen kommunicerar 

med. Under en av lektionerna med årskurs nio, när läraren kommunicerar med en elev som 

ska spela piano på en av de valda låtarna, använder läraren ordet ”groove” i en mening utan 

att förklara det för eleven. Groove är ett relativt komplext begrepp inom musikämnet som kan 

behöva förklaras, men läraren väljer medvetet att inte göra det just då för att hen ville att 
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eleven skulle höra det i förbifarten. I intervjun säger läraren ”Det är massa sådana här grejer 

som jag vill att de ska ha hört.”. Vidare kommenterar läraren situationen så här: 

”Vet de inte vad groove är så, ofta kan de lista ut det från kontexten och vad vi pratar om…och 

kan de inte det – fine! Då har de hört ordet i alla fall. Då nästa gång de hör det, då kanske de får 

det i ett bättre sammanhang och då är det ”aha, okej!”, då bygger de på förståelsen lite till. I det 

här fallet är det inte viktigt. Jag bara kastar in det för att det heter så, men det är inte nödvändigt 

att eleven förstår det och man märker…för det händer ju också…att jag slänger mig med något 

sånt där ord, i ett sånt där sammanhang och eleven blir jätteförvirrad av det. Då går jag ju 

såklart och rättar till det. Jag vet att det kan hända, men…jag har mina anledningar.” 

Eleven reagerade inte på något särskilt sätt när läraren sa ordet ”groove” och därför gav inte 

läraren någon förklaring av ordet till eleven i det skedet. 

4.4.2 Svårigheter med multimodal kommunikation 

Några olika saker läraren nämner som svåra med multimodal kommunikation är ”Att hitta 

rätt sätt som funkar”, ”att det är olika”, ”Alla moment är inte…likta skapta”, ”att man 

använder något för lite” och att information om att en elev har ett visst behov inte når läraren 

vid den tid läraren skulle önska. Det visar citaten från intervjun nedan: 

Jenny: Vad ser du för svårigheter med multimodalitet? 

Läraren: Det är väl egentligen att hitta…rätt sätt…som funkar liksom. För som sagt, det är 

ingen idé att ha…jamen vad hade du på listan här…till exempel…använda f…jao ja…eller 

jo...färg går ju också använda liksom i ensemble om man inkorporerar det rätt, men det får ju 

som ingen central roll sådär, men det kan det få i andra…till exempel musikskapande så kan 

färg och liksom typografi ha en supercentral roll medan de inte alls har det i till exempel ett 

ensemblemoment. Till exempel. 

Jenny: Du får gärna utveckla. 

Läraren: Jamen…alltså… 

Jenny: Eller ge ett exempel. 

Läraren: Till exempel i…om man tar ensemble, alltså helt enkelt att spela i band, liksom spela 

låtar. Om jag ger dem någon slags notskrift eller någonting så kan jag färg-koda olika ackord 

och toner för att…liksom…göra någon slags point med det. Att jamen ”här ska du spela så eller 

där ska du spela så”. Nått sånt, men utöver det så hjälper det inte jättemycket. Däremot om 

jag…jamen säg att de jobbar med musikskapande. Jag kan ge dem i uppgift att… jamen ”Skriv 

musik till den här bilden.” och då spelar det jättestor roll vilka färger som är med där liksom. 

Jenny: Mm. Just det. 

Och om det är någon text till som dem ska tonsätta, hur den är upplagd liksom. Det kan ju göra 

skillnad på hur låten blir i slutändan. Det är man ju medveten om liksom. Men, men…Jag 

skulle väl säga att det är en blandning av dem, men den är lite olika beroende på vilket moment 

man håller på med typ. Så ser jag det i alla fall. 

Jenny: Ehm, jag funderar på om jag fick svar på frågan ”Vad ser du för svårigheter… 

Läraren: Ja, som sagt, att det är olika. Med…Det är inte…Alla moment är inte…likta skapta så 

att säga och då gäller det att hitta…för rätt vad det är, fan, ingen vet allt. Rätt vad det är så finns 

det något sätt som man inte har tänkt på.  ”Fan, just det! Man skulle ha tagit…” men inte vet 
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jag…inkorporera kläder i..i..musikteorin eller någonting. (skratt) Då fattar dem de bättre, eller 

nån sån grej. Det…är bara inte intuitivt för en och sånt kan man missa. Det är väl en svårighet 

skulle jag väl säga. Att man använder något för lite. 

I samband med en annan intervjufråga tar musikläraren upp svårigheter i situationer när 

elever inte förstår något som hen försöker kommunicera och att svårigheter kan uppstå när 

den informationen går läraren förbi: 

Läraren: … man märker rätt tydligt på elever när de inte alls fattar, det är det som är det fina. 

(Skratt) Men svårigheten då blir att ibland kan man missa det, att det kommer fram först 

lektionen efteråt. Att dem fattar ju ingenting. ”Du visade ju bara, jag måste ha det på skrift” 

eller någonting…och det är klart att, det måste jag ju ta hänsyn till och det är väl det också 

som…som blir problemet. 

I citatet ovan berättar musikläraren hur det kan vara så att en elev kan tycka sig behöva en 

viss modalitet (skrift) för att kunna förstå en uppgift och hur det blir problematiskt om 

informationen om elevens behov inte når läraren förrän vis nästkommande musiklektion. 

4.5 Faktorer som avgör hur läraren arbetar multimodalt 

Här visas resultaten som kan kopplas till fjärde forskningsfrågan som behandlar vilka faktorer 

som avgör hur läraren väljer att arbeta multimodalt. Betydande faktorer som tas upp är målet 

med undervisningen, elevernas ålder, förväntningarna från läraren på eleverna samt lärarens 

tidigare erfarenhet om multimodalitet. Lärarens reflektion ligger till grund för de faktorer 

som tas upp i detta avsnitt. 

4.5.1 Målet, åldersgruppens och förväntningarnas betydelse 

Enligt de svar som läraren gett i den kvalitativa intervjun avgör målet på vilket sätt det 

multimodala arbetet sker.  

Läraren: Är målet att eleverna ska lära sig om 50-talets Rock’n’roll, jamen då kanske inte jag 

behöver så mycket notskrift (skratt) liksom för att illustrera den. Då är det väl snarare bilder 

och ljudexempel som jag behöver spela upp för dem. Där kan ju en sak som kläder komma in i 

bilden om man så vill det. Det är ju ett perfekt tillfälle, men har de ensemble hjälper inte en bild 

jättemycket, möjligtvis om man har något slags infoblad som de får i början. Att man kastar in 

någon rolig bild där för att göra det lite mer intressant än bara text liksom, men det går inte 

djupare än så tycker jag. (min kursivering) 

Musikläraren gav svaret ovan i intervjun och visade inte några exempel på kläder, bilder eller 

ljudexempel passande för musikhistoriaundervisning och av den anledningen finns det inte 

några bilder eller ljudexempel att lägga in i denna del av resultatkapitlet. Målet som läraren 

lyfter fram syftar med största sannolikhet på målet med undervisningen och detta lyfter 

läraren fram som en högst avgörande faktor, det vill säga att målet med undervisningen till 

mycket stor del styr hur läraren arbetar multimodalt. Målet påverkar med andra ord vilka 

modaliteter som används av läraren, samt hur läraren använder dessa modaliteter, exempelvis 

vilka modaliteter som används samtidigt och bildar multimodalitet. Gällande 

åldersgruppernas betydelse för hur det multimodala arbetet sker anser musikläraren att det 

gör skillnad, men att det är förhållandevis subtila skillnader. 

Jenny: Kan åldersgrupp också vara en avgörande faktor för hur du använder kommunikationen 

multimodalt? 
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Läraren: Absolut, men…det…är ganska subtila skillnader. Det blir väl att… jag tror snarare det 

kommer fram i vad man förväntar sig av eleverna liksom och det är klart att jag förväntar mig 

olika saker av någon som är 15 och någon som är 11. Typ. Men kort svar ja, exempel: vet inte, 

hehe. 

Musikläraren tar alltså upp sina förväntningar på eleverna som en mer betydande faktor 

jämfört med elevernas åldersgrupp samt att förväntningarna från lärarens håll varierar 

beroende på elevernas ålder och att detta i sin tur kan spela en betydande roll för hur 

musikläraren väljer att arbeta multimodalt. 

4.5.2 Betydelsen av lärarens erfarenhet 

Ytterligare en avgörande faktor som har betydelse för hur läraren väljer att arbeta 

multimodalt är lärarens erfarenhet. I detta citat från intervjun nämner läraren detta: 

Läraren: Ja möjligtvis att liksom få…fortsätta försöka få in fler modaliteter i undervisningen för 

jag vet ju att det funkar, men det beror ju på brist på erfarenhet att liksom…Jag tycker att jag 

ändå lyckas blanda in ganska många, men fler går alltid. 

Exakt vad läraren syftar på när hen säger ”brist på erfarenhet” förtäljer inte resultaten, men att 

döma av sammanhanget syftar läraren troligtvis på sin egen erfarenhet gällande att medvetet 

använda multimodal kommunikation i samband med musikundervisning. Till exempel vilka 

modaliteter som är möjliga att använda i grundskolans musikundervisning på ett sätt som 

gynnar elevers kunskapsinhämtning av undervisningsstoffet. 

4.5.3 Lärarens preferens som betydande faktor 

Ytterligare en betydande faktor för hur läraren arbetar multimodalt är hur läraren själv lär sig 

mest effektivt. Resultatet från föreliggande studie visar, som tidigare nämnt, att lärarens 

preferens för att lära sig genom hörseln har stor betydelse för hur läraren i 

genomförandefasen kommunicerar undervisningsstoff till eleverna. Den medverkande 

musikläraren skulle därigenom kunna klassas som en person med en auditiv inlärningsstil 

(Dunn, 2001; Dunn & Griggs, 1995). 

…det är nästan omöjligt att inte utgå från sig själv… någonstans. Jag vet ju hur jag lär mig. Jag 

är medveten om att man…folk har lite olika, som sagt, triggerpunkter, men det är ändå enklast 

liksom. På det sätt som jag tycker är mest logiskt, det blir någonstans där jag börjar…oavsett. 

Musikläraren beskriver i citatet ovan hur det nästan är omöjligt att inte utgå från sig själv, 

men att hen också tilltalas av att göra det för att hen upplever det som enklaste sättet och som 

den mest logiska utgångspunkten.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel problematiseras och utvärderas inledningsvis de valda metoderna och valet av 

teoretiskt perspektiv. Vidare diskuteras undersökningens resultat i förhållande till studiens 

syfte och forskningsfrågor, implikationer för yrkesuppdraget och slutligen, förslag till fortsatt 

forskning. 

5.1 Metod och teoridiskussion 

I följande avsnitt diskuteras och utvärderas mina val av metoder, vad de valda metoderna 

innebar för resultatet, metoderna kopplade till studiens frågeställningar, mitt val av perspektiv 

och ansats samt mitt förhållningssätt kring att informanten är en vän till mig. 

5.1.1 Kvalitativ ansats 

Studiens frågeställningar har i huvudsak varit frågor som börjat med ordet ”hur” och om en 

forskare vill besvara hur-frågor passar enligt Nyberg & Tidström (2012) kvalitativ ansats 

bättre än kvantitativ ansats. Därigenom har den kvalitativa ansatsen bidragit till studiens 

trovärdighet. Den kvalitativa ansatsen gjorde även att studien blev praktiknära, till att 

musiklärarens handlingar kunde ses och tolkas av både mig och musikläraren och till att 

läraren kunde dela med sig av sina reflektioner och tankar kring sina handlingar på ett rätt så 

effektivt och smidigt sätt. Vidare gjorde den kvalitativa ansatsen att aspekter av social 

interaktion vad möjlig att analysera och skapa förståelse för. Denna studie syftade till att få 

fram data som kunde beskrivas med ord snarare än siffror och staplar, vilket den också fick.  

 

Den socialsemiotiska teorin gav ett tydligt perspektiv och en mängd analysverktyg i form av 

modaliteter att analysera datan utifrån. Till exempel gester, tal och skrift (Rostvall & 

Selander, 2010). I analysprocessen visade det sig bland annat att musikläraren använde sig av 

många olika kombinationer av modaliteter och att vissa kombinationer återkom flera gånger. 

Det har inte varit helt lätt att skilja på semiotisk resurs och modalitet för mig och detta 

eftersom att det finns flera olika uppfattningar om vad exempelvis en modalitet är. Att 

semiotiska resurser och modaliteter kan analyseras på flera olika detaljnivåer har visat på 

begreppens komplexitet och detta gjorde att det tog förhållandevis lång tid för mig att förstå 

skillnaderna mellan dessa två begrepp. Det var först när uppsatsens bakgrundskapitel skrevs 

som min förståelse kring dessa begrepp blev mer djupgående. 

Det socialsemiotiska perspektivet har gjort att fokus kunnat riktas på kommunikation mellan 

människor i sociala situationer. Hur budskap förs fram och hur kommunikation kan 

tydliggöras alternativt leda till missförstånd beroende på hur den multimodala 

kommunikationen används har också det socialsemiotiska perspektivet kunnat bidra med, det 

vill säga hur olika modaliteter kan gynna respektive missgynna kommunikation. Vidare har 

också denna uppsats genom det valda perspektivet kunnat lyfta fram hur olika personer, 

enligt vissa forskare (Dunn, 2001; Dunn & Griggs, 1995), har preferenser för olika 

modaliteter.  

5.1.2 Informanten 

Musikläraren som medverkar i denna undersökning är en vän till mig och detta faktum har 

jag inte låtit påverka varken intervjufrågorna eller mina slutsatser gällande resultatet och på 



46 

 

så vis har jag medvetet undvikt skevheter (Bell, 2006). Om en annan musiklärare medverkat i 

studien istället för personen som deltog denna gång, hade samma frågor ställts och även om 

resultatet förmodligen hade blivit annorlunda hade mitt förhållningssätt till resultatet varit 

detsamma. Analysverktygen, alltså modaliteterna, har också haft stor betydelse i arbetet att 

undvika skevheter kopplat till att informanten är en vän till mig genom att det hjälpt mig rikta 

mitt fokus på de socialsemiotiska resurser läraren visar. Om forskaren och informanten är 

bekanta kan det resultera i att vissa saker i undersökningen missas eller förblir outforskade 

eftersom det kan råda ett samförstånd mellan parterna, vilket till exempel skulle kunna 

komma till uttryck genom att forskaren inte ställer följdfrågor i en intervjusituation för att 

forskaren förstår informanten så pass väl. I denna studie har det socialsemiotiska perspektivet 

varit en hjälp för att undvika att något viktigt missas eller förblir outforskat. Socialsemiotiken 

har hjälpt till att skapa en distans mellan mig och informanten, vilket har gjort att intervjun 

har kunnat genomföras på ett sakligt sätt. 

Det har dock haft sina fördelar också att vara vän till informanten. Det har exempelvis gått 

smidigt till vid tidsbokningen för intervjun, planeringen av undersökningen och vid urval av 

medverkande årskurser samt urval av medverkande skolklasser. Vi har också, på ett öppet 

sätt, kunnat ställa frågor till varandra och diskuterat kring ämnet i fråga. 

5.1.3 Videodokumentation och observation 

Kameran i min smartphone möjliggjorde att både bild och ljud kunde dokumenteras med 

tillräckligt god videokvalitet för att syftet med filmerna skulle kunna uppnås. Videofilmernas 

ljudkvalité var som sagt överlag tillräckligt bra, men emellanåt hördes inte vissa verbala 

yttranden, dels eftersom ljudvolymen under lektionerna tidvis var hög och dels eftersom att 

flera personer ibland talade samtidigt. Om en mer avancerad videoutrustning använts hade en 

extern mikrofon också kunnat användas, vilket hade möjliggjort en mer riktad ljudupptagning 

med bättre kvalité. 

I och med att det var en mobilkamera som användes gick det också att filma i de mindre 

grupprummen utan problem då mobilen tog förhållandevis lite plats och var sladdlös. Att 

filma lektionerna gjorde dock att batteriet tog slut vid ett tillfälle och alltså skulle det behövts 

en portabel laddare i det fallet, men en sådan fanns inte tillgänglig. En kort sekvens filmades 

därför med musiklärarens smartphone som för övrigt möjliggjorde samma goda bild- och 

ljudkvalité. Med en mer avancerad utrustning hade möjligtvis batteritiden varit längre och 

med en mer avancerad utrustning hade det också varit möjligt att använda ett 

vidvinkelobjektiv som hade gjort att kamerabilden inte hade behövt röra sig särskilt mycket 

fram och tillbaka. 

Av hänsyn till somliga elever som inte ville vara med i bild riktades videokameran ned mot 

golvet under vissa delar av musiklektionerna, vilket gjorde att videokameran inte 

överhuvudtaget filmade de eleverna som inte ville synas på film. Efter godkännande från de 

elever som inte ville medverka på film kunde observationerna fortgå, vilket innebar att data 

kunde fortsätta samlas in, om än inte i lika stor utsträckning just då. 

Videodokumentation som metod underlättade analysarbetet genom att materialet kunde ses 

om och om igen och spolas fram och tillbaka. Att materialet kunde spolas fram och tillbaka 

möjliggjorde att en särskild sekvens kunde tas om flera gånger. Att ha möjlighet att spola i 
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videomaterialet gjorde också att analysprocessen kunde effektiviseras. 

Videodokumentationen låg även till grund för stimulated recall. 

Observationerna har gjort det möjligt att se hur musikläraren kommunicerar 

undervisningsstoff multimodalt i mängder av olika situationer med en mängd olika elever. 

Sammanlagt har 86 olika elever deltagit i denna studie. 

Att föra skriftliga anteckningar efter att observationerna genomförts bidrog till att datan från 

de fyra olika musiklektionerna kunde sorteras med avseende på vilken del av datan som 

genererats från vilken musiklektion, vilket underlättade analysprocessen. Att de skriftliga 

anteckningarna fördes direkt efter att lektionerna observerats gjorde också att mina initiala 

reflektioner, tankar och iakttagelser gällande de olika klasserna, musiklärarens multimodala 

kommunikation och individanpassning kunde dokumenteras på ett tydligt sätt. 

5.1.4 Intervju och Stimulated Recall 

Att använda intervju gjorde att läraren fick möjlighet att svara på, och reflektera kring, 

specifika frågor utformade av mig gällande individanpassning och multimodal 

kommunikation. Intervju som metod gjorde också det möjligt att ställa frågor om nuet, 

dåtiden och frågor kopplade till framtiden, vilket passade undersökningen i och med att flera 

av studiens forskningsfrågor behandlar olika faser i lärarens arbete. 

Intervju som metod gav också information om hur musikläraren sa sina svar, vilket ett 

skriftligt svar inte hade kunnat ge (Bell, 2006), till exempel så gav intervjun information om 

att musikläraren ibland skrattade till vid vissa av sina svar och att läraren i samband med ett 

annat intervjusvar knäppte med fingrarna för att illustrera hur något gick snabbt. 

Absolut, men…det…är ganska subtila skillnader. Det blir väl att… jag tror snarare det kommer 

fram i vad man förväntar sig av eleverna liksom och det är klart att jag förväntar mig olika 

saker av någon som är 15 och någon som är 11. Typ. Men kort svar ja, exempel: vet inte, hehe. 

Citatet ovan visar att musikläraren skrattade till vid slutet av ett intervjusvar och därigenom 

ges information om hur läraren sa slutet på detta intervjusvar, det vill säga med ett skratt. 

 

Att använda stimulated recall i samband med intervju gjorde att läraren fick en ökad kunskap 

om multimodalitet utifrån sitt eget sätt att kommunicera och utifrån konkreta exempel i sitt 

ämne. Stimulated recall bidrog också till att läraren kom ihåg sina motiv till val av 

kommunikationsmedel och val kopplade till individanpassning med exakthet. Om stimulated 

recall inte använts i samband med intervjun hade läraren förmodligen inte kommit ihåg 

situationerna i samma utsträckning. Vidare gjorde stimulated recall också att läraren fick 

möjlighet att studera och reflektera kring sitt eget sätt att kommunicera multimodalt och detta 

utifrån verkliga, konkreta exempel som videodokumentationerna bidrog med. I en intervju 

utan stimulated recall hade det inte varit lika lätt att visa lärarens handlingar i de olika 

situationerna för läraren. Lärarens handlingar hade i en intervju utan stimulated recall kunnat 

visats med hjälp av bilder, men till skillnad från bilder kan videofilmer återge ljud och bild 

samtidigt. Videofilm möjliggör därmed att fler modaliteter kan visas för musikläraren jämfört 

med bilder. Enligt forskning av Boo (2014) sker inte individanpassning alltid medvetet från 

lärarens sida, utan behöver lyftas fram och samtalas om för att den ska bli synliggjord för 
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läraren. Genom denna studie har läraren fått möjlighet att reflektera kring individanpassning 

via multimodal kommunikation och genom metoden stimulated recall verkar läraren fått en 

ökad medvetenhet kring sitt eget sätt att arbeta med multimodal kommunikation. Således har 

denna studie följt rekommendationen från Boo (2014). 

5.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien i förhållande till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Exempelvis diskuteras fler möjliga faktorer, vilka kan vara avgörande för 

hur läraren arbetar med multimodal kommunikation. I denna resultatdiskussion behandlas 

även vad resultatet kan innebära för individanpassning. Vidare görs även en distinktion inom 

individanpassning mellan generell och särskild anpassning. Exempel på generell och särskild 

anpassning ges därtill. 

5.2.1 Slutsatser gällande multimodalitet i planeringsfasen och genomförandefasen 

I en del av lärarens intervjusvar finns utrymme för tolkning. I början av resultatkapitlet 

beskrivs hur musikläraren ger eleverna möjlighet att lyssna på de låtar som ska spelas, 

diskutera musiken som ska spelas (både med läraren och andra elever), samt att eleverna får 

möjlighet att se albumomslag under tiden låtarna spelas upp för att få mer kunskap om 

artisten eller bandet i fråga. Vidare beskrivs att de modaliteter som kombineras av läraren i ett 

sådant fall är musik, tal, skrift, typsnitt, färg och bilder. Modaliteten musik används av 

läraren när hen låter eleverna lyssna i helklass på de valda låtarna i klassrummets högtalare 

och tal inkorporeras när läraren öppnar upp för diskussion med eleverna om musiken. 

Antingen kan diskussionen ske samtidigt som musiken ljuder om musikens volym skruvas 

ned vid diskussionens början eller så kan musiken stängas av när diskussionen tar sin början. 

I det första alternativet används två modaliteter i nära anslutning till varandra och i det andra 

alternativet används två modaliteter samtidigt. Det senare alternativet resulterar i 

multimodalitet eftersom två modaliteter används samtidigt. Av resultaten framgår inte vilket 

alternativ läraren använder sig av eftersom läraren endast beskrev i intervjun vilka 

modaliteter som hen arbetar med i exemplet ovan, inte exakt vilka som hen använde 

samtidigt och inte. En följdfråga hade behövt ställas i intervjun gällande dessa två alternativ 

för att öka studiens reliabilitet, men det är en insikt som framkommit flera månader efter 

intervjun. Gällande modaliteterna bilder, färg, skrift och typsnitt används dessa samtidigt 

genom att musikläraren visar upp ett albumomslag för eleverna, vilket också nämnts i 

resultatet. Enligt musiklärarens intervju-svar hade albumomslagets visats i samband med att 

musiken spelats upp vilket hade resulterat i att bilder, skrift, typsnitt, färg och musik hade 

använts samtidigt, vilket hade klassificerats som multimodalitet. Ytterligare ett alternativ kan 

vara att läraren använder alla dessa modaliteter samtidigt och inte endast i nära anslutning till 

varandra.  

I planeringsfasen används också multimodal kommunikation av läraren i 

powerpointpresentationer där modaliteten tal används genom att läraren planerar in att berätta 

om det som presentationen visar. Talet skulle även kunna användas genom att filmklipp läggs 

in powerpointpresentationen. Ett alternativ när det gäller modaliteterna bild och färger skulle 

en färgglad bild infogas på en presentationssida, i eventuella åhörarkopior som delas ut av 

läraren innan presentationens start, genom att ett videoklipp visas i färg eller genom att texten 

på någon av presentationssidorna färglagts.  
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Av intervjusvaren framgår, som tidigare nämnts, att musikläraren inkorporerar multimodalitet 

i förberedelsefasen genom att läraren planerar att, på olika sätt, erbjuda eleverna inlärning via 

olika kombinationer av modaliteterna musik, bild, skrift, typsnitt, färg och musik. Exempelvis 

genom papper med ackordssymboler, användning kläder i samband med undervisning av 

musikhistoria och genom interaktiv powerpointsida för pianospel. Läraren erbjuder också ett 

brett utbud av kombinationer av modaliteter till eleverna i genomförandefasen genom gester, 

färger, bilder, musik, tal, skrift, symboler och typsnitt. Exempelvis gör läraren detta genom 

att knäppa med fingrarna och därigenom ange tempot för en viss låt, genom att peka var 

eleven ska positionera fingrarna på instrumentet samtidigt som muntliga instruktioner ges och 

genom att läraren själv spelar och förevisar ackord på instrumentet som eleven ska lära sig 

spela. 

Därmed liknar resultaten från föreliggande studie de resultat som kunnat analyserats fram i 

Sandberg Jurströms studie (2009). Studien som Sandberg Jurström genomfört handlar, som 

tidigare nämnt, om multimodal kommunikation i körsammanhang. Resultaten visar bland 

annat hur körledarnas handlingar ger kördeltagarna många olika valmöjligheter. Dessa val 

handlar om tillvägagångssätt för inlärning och tillvägagångssätt för att gestalta det 

musikaliska materialet. Det som är gemensamt i resultatet dessa studier emellan är alltså att 

stora spektrum av valmöjligheter har använts av körledarna respektive musikläraren, vilket 

har gett kördeltagarna respektive eleverna möjligheter att välja tillvägagångssätt för inlärning 

av undervisningsstoffet och på så sätt har ett stort utrymme för individanpassning bildats. 

Olika kombinationer av modaliteter kan skönjas i lärarens planeringsfas och 

genomförandefas enligt resultaten från föreliggande studie. Genom att resultatkapitlet visar 

de olika kombinationerna av modaliteter som lärarens använder sig av i sin kommunikation, 

synliggörs hur en musiklärare kan kommunicera undervisningsstoff multimodalt i sin 

undervisning. Således uppfylls syftet med denna studie.  

5.2.2 Innebörder av musiklärarens reflektioner kring sin multimodala kommunikation 

Resultaten, som kan kopplas till tredje forskningsfrågan angående lärarens bearbetningsfas, 

tyder på att läraren är väl medveten om sitt sätt att kommunicera och genom att läraren gör 

det kan hen utvärdera och utveckla sitt sätt att kommunicera multimodalt. Att utvärdera och 

utveckla sitt arbetssätt kan bidra till positiva förändringar i detsamma och därför kan ett 

medvetet sätt att arbeta vara eftersträvansvärt. Det är dock förmodligen en tämligen 

komplicerad uppgift att alltid göra medvetna val när det kan vara stressigt och hända många 

saker samtidigt i yrket som lärare, speciellt vid undervisning av stora grupper med elever. Att 

ha för vana att göra något på ett särskilt vis skulle till exempel kunna påverka arbetssättet. 

5.2.3 Slutsatser angående avgörande faktorer  

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att är målet med undervisningen, lärarens 

förväntningar på eleverna, lärarens preferens för en viss modalitet och lärarens erfarenhet är 

avgörande faktorer för hur läraren väljer att arbeta multimodalt. Åldersgruppen har också en 

viss betydelse enligt resultatet. Detta innebär att det är ett flertal faktorer som påverkar hur 

läraren väljer att arbeta multimodalt, det är inte bara en. Det förefaller inte orimligt att det 

skulle kunna finnas fler betydelsefulla faktorer fler än vad denna studie visar, men för att 

kunna dra säkra slutsatser om detta krävs vidare forskning, se avsnittet ”Förslag till fortsatt 

forskning”. 
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5.2.4 Generell anpassning och särskild anpassning 

Enligt läroplanen för grundskolan ska, som tidigare nämnts, hänsyn tas till varje individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011). Om uttrycket ”en 

skola för alla”, som behandlas inledningsvis i denna uppsats, ska vara en utgångspunkt i 

dagens skola och alla lärare samtidigt ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande skapas problematik och ett dilemma eftersom fallet 

kan vara så att en lärare undervisar upp emot 30 elever samtidigt under 40 minuter. Att 

undervisa 30 elever under 40 minuter innebär väldigt många olika behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tankesätt att ta hänsyn till under tämligen kort tid. 

  

Enligt den föreliggande studiens resultat använder musikläraren flera olika kombinationer av 

modaliteter, det vill säga arbetar multimodalt på flera olika sätt, vilket ger eleverna ett brett 

utbud av modaliteter. Ett brett utbud av modaliteter i undervisningen ger eleverna flertalet 

valmöjligheter gällande vilken eller vilka modaliteter eleverna kan inhämta kunskap genom, 

vilket därigenom ökar chanserna att eleverna får en undervisning anpassad till deras 

individuella behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Att undervisa och 

kommunicera genom flera olika kombinationer av modaliteter skulle med ett annat ord kunna 

benämnas som en generell anpassning, det vill säga en anpassning som gynnar alla elever 

och inte bara vissa. Vad som i denna uppsats benämns generell anpassning kan liknas vid 

begreppet Universal Instructional Design (UID), vilket härstammar från USA. Konceptet 

UID har drivits av olika rörelser i USA, närmare bestämt rörelser som kämpar för 

funktionsvarierade människors rättigheter i samhället. UID innebär att anpassningar som kan 

vara nödvändiga för vissa studenter kan vara gynnsamma för alla (Silver, Brouke & Strehorn 

1998). Motsatsen, det vill säga en anpassning som bara gynnar vissa elever kallas i denna 

uppsats för särskild anpassning.  

Enligt resultaten från föreliggande studie använder den medverkande musikläraren både 

generella och särskilda anpassningar. Ett exempel på en generell anpassning har redan 

nämnts här ovan på sidan 36. Ett exempel på en särskild anpassning är när musikläraren 

undervisar eleven som är vänsterhänt, se bild 6 och 7 på sidan 31. Att eleven som är 

vänsterhänt får spela så kallat ”öppet” visar hur läraren tar hänsyn till en förutsättning som 

eleven har och eftersom att anpassningen endast gynnar en elev kan anpassningen klassas 

som särskild. 

Generell och särskild anpassning skulle kunna liknas vid servering av olika sorters mat vid 

exempelvis en skolbespisning. Generell anpassning skulle i så fall vara en maträtt som alla 

elever skulle kunna äta utan problem, alltså en maträtt som lagats med hänsyn till all 

specialkost på skolan. Det skulle till exempel kunna vara en vegansk, laktosfri, glutenfri 

maträtt utan spår av nötter. Målet med en sådan maträtt skulle alltså vara att den skulle passa 

samtliga eleverna på skolan, inte bara eleven med glutenallergi eller veganen. Särskild 

anpassning skulle kunna vara en maträtt för varje behov, det vill säga en maträtt för den elev 

som är laktosintolerant, en annan rätt för veganen och så vidare, men det skulle också kunna 

vara en maträtt där alla elever ges en mängd valmöjligheter. Ett exempel på det senare skulle 

kunna vara tapas eller tacos. Frågan är då vad läraren ska göra, om läraren (metaforiskt talat) 

ska servera tapas eller en soppa som anpassats efter alla elevers olika behov. 
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5.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Studiens resultat innebär att multimodal kommunikation kan komma till uttryck på många 

olika sätt i musikundervisning. Eftersom att lärarens sätt att kommunicera skilde sig åt mellan 

de olika eleverna, kan studien vara relevant för personer verksamma inom skolans värld. 

Relevant eftersom att uppsatsen ger kunskap om hur en lärare med olika modaliteter kan 

variera sin kommunikation, vilket gör att eleverna erbjuds olika tillvägagångssätt för 

inlärning. Att läraren ger ett stort utbud av modaliteter kan liknas vid ett stort utbud av 

kanaler genom vilka kunskap kan sändas och eftersom att dessa olika kanaler erbjuder olika 

tillvägagångssätt för inlärning erbjuds individanpassning. 

 

Gibbons (2006) och Sharpe (2003) menar på att multimodalitet gynnar lärande och främjar 

goda lärandemiljöer, men multimodalitet skulle eventuellt kunna innebära en viss 

problematik för vissa elever. Ett potentiellt dilemma gällande multimodal kommunikation 

och individanpassning i samband med undervisning är hur elever som har svårt att sortera 

intryck skulle ta emot multimodal kommunikation i samband med undervisning. För elever 

med koncentrationssvårigheter skulle eventuellt intrycken bli för många på samma gång. 

Multimodal kommunikation innebär att flera uttryckssätt används i kombination med 

varandra och om en person har svårt att fokusera i stimmiga miljöer där mycket händer 

samtidigt skulle multimodal kommunikation förmodligen stjälpa snarare än hjälpa eleven i 

sin lärprocess, men för att kunna dra säkra slutsatser om detta behövs mer forskning på 

området, se nedan. 

Denna studie verkar ha gett musikläraren mer kunskap om multimodal kommunikation och 

under studiens gång verkade musikläraren tänka mer i termer av multimodalitet ju mer vi 

diskuterade ämnet i fråga.  

 

Jenny: Kommer du göra eller tänka annorlunda i framtiden när det gäller multimodalitet? På 

vilket sätt? 

Läraren: Ja möjligtvis att liksom få…fortsätta försöka få in fler modaliteter i undervisningen för 

jag vet ju att det funkar, men det beror ju på brist på erfarenhet att liksom…Jag tycker att jag 

ändå lyckas blanda in ganska många, men fler går alltid. 

 

Denna undersökning har gett mig kunskap om hur kommunikation ofta är mer eller mindre 

multimodal. Studien har också fått mig att reflektera mer kring icke-verbal kommunikation, 

det vill säga hur gester, blickar, kroppsspråk, bilder, färg, typsnitt, symboler, tecken och 

kläder kan kommunicera budskap och meddelanden. Hur budskap och meddelanden kan 

betyda olika saker beroende på vem som tolkar dem, vilken kultur de används i och i vilket 

sammanhang de används är också något som väckt mitt intresse och fått mig att reflektera. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning på detta område är att genomföra en studie med syfte att 

undersöka hur multimodal kommunikation i samband med undervisning upplevs av elever 

som anser det vara svårt att koncentrera sig på flera saker samtidigt. Skulle till exempel en 
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lärare som erbjuder ett överflöd av modaliteter, som Gibbons (2006) och Sharpe (2003) 

rekommenderar, försvåra elevers kunskapsinhämtning genom att många modaliteter på 

samma gång innebär många intryck på samma gång? Skulle eleven uppleva undervisningen 

rörig och uppleva svårigheter med att sortera alla intryck, eller skulle multimodal 

kommunikation vara en hjälp i elevens kunskapande? För att undersöka detta vidare och 

kunna dra några säkra slutsatser krävs fortsatt forskning. Ett ytterligare förslag till fortsatt 

forskning är att undersöka hur pass mycket av en generell anpassning som kan lösas med 

hjälp av multimodal kommunikation. Gränsen för vad en särskild anpassning är skulle också 

kunna forskas vidare på. 

Vilka faktorer som avgör lärares multimodala arbete skulle också kunna forskas vidare på. 

Resultaten från föreliggande studie att målet med undervisningen, musiklärarenslärarens 

förväntningar på eleverna och musiklärarens erfarenhet som exempel på avgörande faktorer. 

Vidare skulle också lärarens bakgrund, lärarens personlighet och lärarens kunskap om 

multimodal kommunikation kunna vara avgörande för hur läraren väljer att arbeta 

multimodalt. Till exempel skulle en lärare som innehar väldigt mycket kunskap om 

multimodal kommunikation förmodligen använda det medvetet i högre utsträckning än lärare 

utan någon som helst kunskap om begreppet. Även saker som musiklärarens människosyn, 

lärandesyn och kunskapssyn skulle kunna avgöra hur läraren arbetar med multimodal 

kommunikation. Om musikläraren till exempel skulle ha en uppfattning om att elever endast 

kan lära sig något om musik genom att själva spela musik skulle förmodligen inte 

musikläraren använda sig så mycket av böcker om musik, filmer om musik eller bilder i 

musikundervisningen. 

Musiklärarens resurser skulle också kunna vara avgörande faktorer för hur läraren arbetar 

multimodalt. Till exempel så påverkar resurserna vilken utrustning som finns i klassrummet 

och om läraren vill jobba multimodalt genom att använda videofilm förutsätter det utrustning 

som kan spela upp videofilm. Ifall resurser inte finns till att införskaffa sådan utrustning 

uteblir videofilmvisningen för eleverna och därmed också den delen av lärarens multimodala 

arbete. 

En till undersökning som kunna genomföras är en med frågeställningar beträffande hur elever 

upplever en undervisning där läraren utgår från att alla elever gynnas av multimodalitet, 

jämfört med en undervisning där läraren utgår från att alla elever har individuella 

inlärningsstilar. Forskare skulle också kunna undersöka hur lärare använder icke-verbal 

kommunikation för att kommunicera undervisningsstoff till elever samt vad elevers 

upplevelser av individanpassning är inom grundskolan. 
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Bilaga 1 

 

Brev till vårdnadshavare i klass ___ 

 

Jag heter Jenny Lindgren och är musiklärarstudent på Musikhögskolan i Piteå. I samband 

med mitt examensarbete som behandlar kommunikation mellan lärare och elever på inom 

musikundervisning i grundskolan har era barns rektor samt musiklärare gett mig tillåtelse att 

närvara vid musikundervisningen under våren. Tanken är att jag under 1 lektion ska 

observera och videofilma hur läraren varierar sitt sätt att kommunicera på för att göra 

musikundervisningen förståelig för alla elever. Jag kommer även att observera och 

videofilma andra klasser från ÅK 5 samt ÅK 9 för att sedan kunna jämföra resultaten med 

varandra. Dessa filmer och anteckningar kommer ej att spridas vidare och efter avslutad 

undersökning kommer de att raderas från min dator. 

 

Skolan, lärarens eller barnens namn kommer inte att utlämnas eller nämnas i den text jag 

kommer skriva och när som helst under studiens gång kan ni begära att ert barn avslutar 

deltagandet. För att möjliggöra arbetet som förhoppningsvis ökar kunskapen om 

musikundervisning i grundskolan vore jag tacksam om även ni godkände min närvaro i ert 

barns klass genom att skriva under nedan. 

 

Om ni har frågor får ni gärna kontakta mig via mitt mobilnummer: 070-516 91 38 eller via 

mail: jenny01lindgren@gmail.com 

Tack på förhand 

 

Jenny Lindgren 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i ovanstående studie gällande kommunikation mellan lärare 

och elever på musikundervisningen i grundskolan. 

VT-2018 

 

Ort och datum                               Namnteckning 

 

____________________        ________________________________________________ 

  

mailto:jenny01lindgren@gmail.com


 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor:  

Berätta lite kort om vem du är och din bakgrund. 

Hur gammal är du? 

Vad är du utbildad till? 

Hur länge har du jobbat? Vad har du för erfarenhet inom ditt yrke? 

 

INDIVIDANPASSNING 

I styrdokumenten står det att läraren ska anpassa undervisningen efter varje elevs behov och 

förutsättningar. 

- Vad tänker du när du läser det? 

- Tycker du att det är viktigt att individanpassa undervisningen? 

- Vad är individanpassning enligt dig? 

- I vilken utsträckning individanpassar du din undervisning? 

- Om du gör det, hur/på vilket sätt individanpassar du din undervisning? 

- Varför gör du på det här sättet? 

- Vad ser du för svårigheter med individanpassning? 

- När individanpassar du? I vilket skede? I planeringsfasen? I stunden? Båda? 

- Vilka faktorer avgör hur du individanpassar undervisningen? 

- Kan du berätta om någon gång du individanpassade din undervisning? 

KOMMUNIKATION OCH MULTIMODALITET 

- I vilken utsträckning tänker du på ditt sätt att kommunicera till dina elever? Kan du ge 

ett exempel på när du medveten anpassar ditt sätt att kommunicera till elever? 

- Hur skulle du beskriva ditt sätt att kommunicera? 

- På vilket sätt kommunicerar du (multimodalt) när du undervisar? 

- Hur kommer det sig att du gör på det sättet? 

- Vilka faktorer avgör hur du använder (multimodal) kommunikation? 

Instrument, genre, åldersgrupp, typ av klassrumsklimat, elevernas personligheter, responsen 

från eleverna, förutsättningarna? 

- Vad ser du för svårigheter med multimodalitet? 

- ”Jag har hört om att det finns olika lärstilar, att man har en preferens för en viss 

modalitet. Att vissa är taktila. Har du någon sådan preferens? Hur förhåller du dig 

krititskt till din egen lärstil?” 

PLANERING OCH MULTIMODALITET 

- I vilken utsträckning planerar du undervisningen multimodalt? 

- På vilket sätt planerar du in multimodalitet i musikundervisningen? 



 

 

- Kan du ge ett exempel? 

 

BEARBETNING OM MULTIMODALITET 

- Nu när du sett filmerna, hur går tankarna kring hur du använder multimodalitet i ditt 

yrke som lärare?  

FRAMTIDEN 

- Kommer du göra eller tänka annorlunda i framtiden när det gäller multimodalitet? På 

vilket sätt? 

- Kommer du tänka eller göra något annorlunda i framtiden när det gäller 

individanpassning? Vad i så fall? 

____________________________ 

Följdfrågor: 

Hur tänker du kring… 

Hur menar du då? 

Kan du utveckla? 

Så du menar att… 

__ 

• Vad hände sedan?  

• Hur då?  

• Vad tänkte du då?  

• Vad betyder det? 

 

Exempel på frågor som kan ställas vid stimulated recall: 

Här tänker jag att du individanpassar, vad tänker du? 

Tänker du på ditt kroppsspråk? 

Här använder du dessa modaliteter. Är det någon fler som du skulle kunna använda? 


