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undersöka och belysa ickeverbal kommunikation i musikundervisning i grundskolans årkurs 3 
och 4. För att kunna komma fram till ett resultat har observation och intervju varit metod för 
dataskapande i denna undersökning. Fyra lärare, två musiklärare och två rytmiklärare, har 
observerats under deras musikundervisning och därefter intervjuats. Därefter har den samlade 
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kommunikation finns i de alla fyra lärares undervisning, men att den träder fram i olika hög 
grad och på olika sätt. Det har visat sig att de fyra lärarna har olika syn på vad ickeverbal 
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sätt i respektive lärares undervisning. 
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FÖRORD 
Jag vill tacka alla som har stöttat mig under denna process och på detta sätt gjort det möjligt 
att denna undersökning nu är genomförd.  
 
Jag vill tacka de fyra lärarna och deras elever för att ni har tagit er tid till att medverka i min 
undersökning och på detta sätt gjort det möjligt för mig att kunna genomföra denna studie. 
 
Jag vill tacka alla mina klasskamrater som har hjälpt och stöttat mig under tidens gång. Det 
har varit skönt att ha er vid min sida och kunnat bolla idéer och tankar tillsammans med er. 
 
Jag vill tacka mina kära vänner och min kära familj som alltid finns här vid min sida och 
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Ett sista tack vill jag ge till min handledare Samuel Karlsson som har hjälpt och stöttat mig 
oerhört mycket under hela undersökningens gång. Du har alltid haft tid till att prata, till att 
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förslag till förändringar i texten. Tack så mycket! 
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INLEDNING	  	  
Jag studerar mitt femte och sista år på utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot 
arbete i gymnasieskolan – Musik, fördjupning i Estetisk kommunikation, på musikhögskolan 
vid Örebro universitet. Under dessa år som jag har studerat på musikhögskolan har jag blivit 
mer och mer intresserad av pedagogiska tillvägagångssätt för att i klassrummet kunna få alla 
elever att förstå och vilja vara med i musikundervisningen. Jag har också märkt att detta är en 
stor utmaning, men jag har alltid som mål att försöka göra så att alla elever förstår på vart och 
sitt sätt och i och med detta krävs det olika pedagogiska tillvägagångssätt.  
 
Min utbildning har inriktning gymnasium, men efter att jag varit ute på verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) på olika grundskolor och gymnasium har jag märkt att jag också har ett 
stort intresse för att undervisa musik till elever i de yngre åldrarna. När jag undervisar i musik 
på både gymnasiet och i grundskolan tycker jag att det är fantastiskt att se hur elevernas 
musikintresse blomstrar ju mer och mer vi kommunicerar och musicerar ihop med varandra. 
Musiken blir som ett kommunikationsmedel som gör att vi kan förstå varandra utan att tala 
med varandra genom det verbala språket.  
 
I min utbildning har jag fördjupat mig i Estetisk kommunikation. Vi har använt oss av mycket 
ickeverbal kommunikation i dessa fördjupningskurser och vi har fått arbeta mycket med att 
kunna undervisa utan språket som verktyg. Vi har fått lärdom i hur vi kan gå tillväga för att 
inte överanvända oss av det verbala språket när vi undervisar. Detta har gjort att jag blivit 
ännu mer intresserad i just ickeverbal kommunikation i musikundervisningen. 
 
Jag studerade två utbytesterminer på universitetet i Brasília i Brasilien, på 
musiklärarprogrammet där, från augusti år 2013 till och med juli år 2014. När jag kom till 
Brasilien kunde jag ingen portugisiska och endast ett fåtal personer talade engelska, men efter 
ett år av ständig strävan att försöka lära mig språket kände jag att jag till slut behärskade det 
och kunde klara mig utan engelskan. Under de första månaderna där när jag skulle göra 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grundskola blev jag ställd inför en stor utmaning: 
jag skulle undervisa i musik och jag och eleverna kunde inte förstå varandra verbalt eftersom 
vi inte talade samma språk. Utmaningen blev då att på något annat sätt försöka kommunicera 
med varandra, och det blev genom musiken vi gjorde det. Jag klarade mig med de tiotal ord 
jag kunde på portugisiska och resten av tiden kommunicerade vi genom musiken, då vi för det 
mesta hade kroppen och rösten som instrument i undervisningen.  
 
I början av tiden i Brasilien då jag inte kunde språket var det svårt att prata med resten av 
studenterna på universitetet, men jag försökte med de få orden och meningarna jag 
behärskade. Under de första veckorna på universitetet i Brasília började jag spela i en Roda de 
Samba, en Sambacirkel. Jag märkte här att när vi musicerade med varandra kunde vi förstå 
varandra och jag kände att vi kommunicerade via musiken. Det var en fantastisk känsla att 
känna att vi hade något gemensamt som vi kunde dela med varandra, fastän vi inte hade ett 
gemensamt verbalt språk. Musiken blev vårt gemensamma språk och jag kände en gemenskap 
som jag aldrig tidigare hade känt. Musiken blev en viktig faktor i min resa i Brasilien som jag 
alltid kommer bära med mig i mitt liv.   
 
När jag själv gick i grundskolan kunde jag ibland ha svårt för att ta in alla verbala 
instruktioner och all information som gavs av läraren. I vissa fall ville jag hellre att läraren 
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skulle visa, vara en förebild och illustrera hur jag skulle göra. På något sätt tyckte jag att detta 
tillvägagångssätt var lämpligare för min del.  
 
Nu när jag snart ska börja arbeta som musiklärare har jag ställt mig frågan: Vad finns det för 
drivkraft i just den ickeverbala kommunikationen i undervisningen? Vad är det som gör att 
det ibland kan vara mer givande att som lärare visa än att förklara för eleven? Jag har fått ett 
stort intresse för att genomföra musikundervisning med mindre verbalt språk och mer göra 
och skapa. Jag har fått ett stort intresse i att använda musiken som ett kommunikationsmedel 
och att se musiklektionerna som en stund då vi kommunicerar med varandra, genom bland 
annat musiken. Det jag nu vill undersöka i detta arbete är just hur andra musiklärare ser på 
ickeverbal kommunikation i musikundervisningen och undersöka hur de undervisar. 
Använder de sig enbart av det verbala språket när de undervisar eller använder de sig enbart 
av ickeverbalt illustrerande och visande, eller kanske använder de sig av båda?  
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PROBLEMOMRÅDE	  
Av kursplanen för ämnet musik i grundskolan (Skolverket 2011a) framgår att ett av dess 
syften är att: ”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som 
uttrycksform och kommunikationsmedel” (Skolverket 2011a, s 1). Som jag förstår detta är 
syftet alltså att läraren ska skapa en miljö för eleven att kommunicera med musiken som 
verktyg. Utifrån detta ställer jag mig frågan om det är musik vi kommunicerar genom på 
musikundervisningen eller om det är genom det verbala språket.  
 
I kommentarmaterialet (Skolverket 2011b) för kursplanen i musik redogör Skolverket för vad 
de menar med uttrycksform och kommunikationsmedel: 
 

Begreppen uttrycksform och kommunikationsmedel används i kursplanen för att understryka att 
huvudsyftet med att utveckla kunskaper i musik är att kunna uttrycka sig och kommunicera genom 
musiken. För att kunna göra detta krävs att man även utvecklar hantverksmässiga kunskaper. I 
kursplanen formuleras det som att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda 
röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska 
former och sammanhang. De hantverksmässiga kunskaperna ska således betraktas som medel, 
vilka används i syfte att uttrycka sig och kommunicera genom musik (Skolverket 2011b, s 7). 

 
Av detta citat tolkar jag det som så att Skolverket (2011a), genom utformningen av 
kursplanen, vill ge eleverna verktyg till att kunna uttrycka sig med och genom musik. Utifrån 
detta ställer jag mig frågan hur lärare går tillväga för att ge eleverna dessa verktyg. Är det 
genom förklaringar eller är det genom illustrerande och visande? 
 
Jag tror att det är oerhört viktigt att som lärare alltid försöka få med alla elever i 
undervisningen, oberoende av vilket språk de talar, vilka förutsättningar och erfarenheter de 
har, vilka svårigheter de känner, och så vidare. Jag anser att läraren har ett pedagogiskt ansvar 
att alltid försöka öppna upp undervisningen så att alla elever förstår. Detta tankesätt framgår 
också av den nämnda läroplanen (Skolverket 2011c) genom följande formulering: ”Alla som 
arbetar i skolan ska (…) ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande” (Skolverket 2011c, s 14). Detta förstår jag som att språket inte ska 
vara ett hinder för att lärande ska kunna uppstå. Speciellt inte i musikundervisningen då 
musiken kan vara ett kommunikationsmedel och språk. Om eleverna och läraren inte talar 
samma modersmål så kan ändå en viss del av undervisningen i musik äga rum. Detta skrivs 
det också om i tidskriften pedagogiska magasinet (2015): 
 

Enligt skollagen och barnkonventionen ska vi ha en skola som kan anpassa sig till olika elevers 
behov och förutsättningar, och det är där vi ska ha fokus. Skolan behöver inte specifikt anpassas 
till invandrade elever utan den måste generellt bli mer kompetent för att eleverna ska kunna lära 
och utvecklas, oavsett om de är svenska, nyanlända, rika, fattiga, har funktionsnedsättningar eller 
har det lätt för sig (Bushby 2015, s 77). 

 
En tolkning är att Thomas Bushby (2015) anser att skolan ska generellt sett anpassa sig till 
varje elev, oavsett bakgrund. Det är också viktigt att tänka på att vissa elever inte kan ta in allt 
enbart genom verbala instruktioner från läraren. Det visar sig i forskning av Elaine Aron 
(2014) att färre verbala instruktioner av läraren kan motverka att så kallade högkänsliga 
människor blir överstimulerade. Hon menar att dessa personer tar in och tolkar så många 
stämningar och känslor från människorna i rummet att för många aspekter att ta hänsyn till 
kan göra att dessa elever blir överstimulerade och utmattade efter en stund. Ju färre aspekter 
att ta hänsyn till desto bättre, menar hon. 
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Det finns tidigare forskning inom ämnesområdet ickeverbal kommunikation där 
undersökningar genomförts i gymnasieskolan. Denna forskning har undersökt vilka signaler 
lärare sänder ut och hur detta kan påverka elevers motivation (Dolk-Bengtsson & Persson, 
2007). Det jag vill undersöka är istället den ickeverbala kommunikationens funktion i 
musikundervisning i grundskolan.  
 
Utifrån detta redovisade problemområde vill jag nu undersöka förekomsten av ickeverbal 
kommunikation i musikundervisning i grundskolan och vilken funktion denna kan tänkas ha. 
Vad kan jag som observatör se i musiklärares undervisning gällande ickeverbal 
kommunikation och hur tar den sig i uttryck, samt vilken funktion verkar den fylla? Hur ser 
musiklärare på ickeverbal kommunikation i musikundervisningen? Har de några tankar om 
huruvida ickeverbal kommunikation kan hjälpa dem att få så många elever som möjligt att 
förstå? Eller är det kanske så att kommunikation enbart sker via verbalt språk, och vad 
innebär i sådana fall det?  
 

Syfte	  	  
Syftet med denna studie är att undersöka och belysa ickeverbal kommunikation i 
musikundervisning i grundskolans årkurs 3 och 4.  
 

Frågeställningar	  
1. Hur tar den ickeverbala kommunikationen sig uttryck i grundskolans musikundervisning?  
2. Hur talar musiklärarna om ickeverbal kommunikation i musikundervisning? 
3. Vilken funktion kan ickeverbal kommunikation i grundskolans musikundervisning sägas 
ha?  
 

Avgränsningar	  
Denna undersökning fokuserar på ickeverbal kommunikation i några musiklärares 
undervisning. Av förklarliga skäl kommer även den verbala kommunikationen som 
förekommer i lärarnas undervisning redogöras för, men denna utgör alltså inte studiens 
undersökningsobjekt.  
 

Definitioner	  
Jag kommer att använda mig av begreppen gruppundervisning och individuell undervisning i 
denna undersökning. Gruppundervisning kommer innebära sådana tillfällen i undervisningen 
då läraren undervisar alla elever samtidigt i grupp och individuell undervisning kommer 
innebära tillfällen då läraren går fram till varje elev och undervisar denne individuellt, men 
resten av eleverna är fortfarande kvar i klassrummet. 
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BAKGRUND	  
Under denna rubrik kommer jag att ta upp sådant som jag anser är viktigt och användbart 
material för att kunna genomföra och ta del av denna undersökning. Först kommer jag att ta 
upp delar ur olika styrdokument, där det står skrivet om hur undervisningen på bästa sätt kan 
ordnas så att den tar hänsyn till alla elever, och därefter definierar jag begreppet ickeverbal 
kommunikation i musikundervisning och beskriver vad detta begrepp kommer att innebära 
och betyda i denna undersökning. Avslutningsvis redogör jag för relevant forskning inom 
undersökningsområdet.  
 

Ickeverbal	  kommunikation	  i	  styrdokumenten	  

Läroplanen	  
I läroplanen (Skolverket 2011c) under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag framgår att: 
”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket 2011c, 
s 11). Detta förstår jag som att det är skolans mål att varje elev ska få känna den lycka som 
uppstår när utveckling uppstår, men då kan läraren tänkas behöva gå efter varje elevs behov 
och på olika sätt få varje elev att utvecklas. För att detta ska kunna ske behöver läraren ta 
hänsyn till varje elevs behov och med olika pedagogiska tillvägagångssätt hjälpa eleven att 
utvecklas. Hur ska då läraren lyckas med detta? Läraren har ett stort ansvar i att lyckas främja 
varje elev till att vilja lära sig och på så sätt utvecklas.  
 
På många ställen i läroplanen står det skrivet hur lärarna med sitt professionella ansvar 
behöver ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. 
Det står också skrivet att ingen metod fungerar på alla elever och att läraren behöver se till 
varje elevs egna förutsättningar samt på det sättet utforma undervisningen i klassrummet.  
 
Av läroplanen framgår vidare att kunskap kan uppstå på många olika sätt, och kan ta sig i 
uttryck i flera olika kunskapsformer, exempelvis genom fakta, färdighet, förståelse, 
förtrogenhet, samt genom gemensamma erfarenheter och en social och kulturell miljö. Det 
framgår av läroplanen att det krävs ett samspel mellan dessa olika former av kunskap. Detta är 
i läroplanen formulerat på följande sätt: ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. 
De ska få prova och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans 
verksamhet” (Skolverket 2011c, s 11).  
 

Kursplan	  och	  kommentarmaterial	  
Precis som i läroplanen står det även på många platser i kursplanen för musik (Skolverket 
2011a) att läraren ska utgå från varje elevs behov och förutsättningar. Ett exempel på detta 
ifrån kommentarmaterialet (Skolverket 2011b) för kursplanen i musik är att det står skrivet att 
läraren ska ge eleven verktyg till att kunna kommunicera och uttrycka sig genom musik: 
”Kursplanens skrivningar syftar till att alla elever, oavsett förkunskaper, ska tillägna sig en 
verktygslåda genom undervisningen för att kunna uttrycka sig och kommunicera genom 
musik” (Skolverket 2011b, s 7-8). I detta exempel framgår alltså både att läraren ska utgå från 
varje elevs behov och förutsättningar, samt att eleverna, oavsett förkunskaper, genom 
musikundervisningen ska tillägna sig verktyg för att kunna uttrycka sig och kommunicera 
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genom musik. Här betonas alltså att musiken i sig ska vara ett uttrycks- och 
kommunikationsmedel. 
 
Det nämns ofta i kursplanen att musik är en gruppaktivitet och att det krävs att eleverna 
behöver få kunskaper i att kunna samarbeta och musicera med andra. Det står också om hur 
viktigt det är att eleven får en ökad lyhördhet i undervisningen, men det står också hur viktigt 
det är för eleven att ha lyhördhet i alla sorters musicerande, både individuellt och i grupp. Det 
nämns i kommentarmaterialet att lyhördheten hos eleverna utvecklas om eleverna redan i tidig 
ålder börjar musicera med varandra, där de får känna att deras insats är en viktig del av 
helheten.  
 
I kursplanen och kommentarmaterialet finns vidare ett antal skrivningar som jag uppfattar är 
relaterade till och har relevans för ickeverbal kommunikation i undervisningen. Den första av 
dessa skrivningar är formulerad på följande sätt: ”Till exempel kan det handla om hur 
kroppsliga rörelser kan användas för att markera insatser, förändringar i tempo eller karaktär, 
och hur en blick eller en gest kan förmedla uppskattning och samhörighet – eller tvärtom” 
(Skolverket 2011b, s 8). Här framgår i kommentarmaterialet en redogörelse för vad ickeverbal 
kommunikation kan innebära samt vilken betydelse den kan ha i undervisningen och bland 
eleverna.  
 
En annan skrivning lyder så här:  
 

Forskning visar att barn, och inte minst ungdomar, genom musik kan utveckla ett språk som 
handlar om deras upplevelser av att vara unga just nu, något som innefattar såväl existentiella, 
moraliska och etiska frågeställningar som lustbetonade, exhibitionistiska och berättande teman. 
Det är en viktig utgångspunkt för kursplanens andra långsiktiga mål som innebär att eleverna 
genom undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att skapa musik samt gestalta 
och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer (Skolverket 2011b, s 8-9).  

 
Det kan tänkas att citatet ovan tar upp sådant som visar på varför den ickeverbala 
kommunikationen samt musiken är viktig för barn och ungdomar.  
 
Det framgår också att musikundervisningen ska öppna upp för och ge förutsättningar för 
eleverna att själva skapa och komma med egna idéer. Det kan tänkas att fokus förflyttas från 
läraren till eleven som i sin tur kommer med egna åsikter och idéer. Det nämns också hur 
viktigt det är med reflektion: ”Upplevelse och reflektion ligger till grund för att utveckla 
förmågan att lyssna på musik, att kunna uttrycka sig och kommunicera genom musik, men 
också för att samtala om musik” (Skolverket 2011b, s 9). Av detta citat framgår det att 
reflektion och upplevelse i musikundervisningen hjälper eleverna att utvecklas i både verbal 
och ickeverbal kommunikation. Utifrån detta kan slutsatsen dras att eleverna utvecklas av 
upplevelse, genom att göra, och reflektion, genom att samtala.  
 
För att musikalisk kommunikation ska kunna uppstå står det skrivet i kursplanen att det i 
undervisningen behöver ingå både gehörsmusicerande och musikteori.  
 

Ickeverbal	  kommunikation	  i	  musikundervisning	  
Pedagoger som kan tänkas ha arbetat med ickeverbal kommunikation i musikundervisning 
skulle kunnat vara Emile Jaques-Dalcroze som utvecklade en utbildningsmetod som kallas 
Rytmik. Rytmik är en sorts musikpedagogik där eleverna i grupp genom kroppen aktiverar 
muskelminnet och på det sättet kan lära sig till exempel svåra rytmer. Rytmik sker alltid i 
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grupp och eleverna får då utvecklas i att samarbeta med varandra och kan utvecklas socialt. 
Av Svenska rytmikpedagogförbundets websida (2003) framgår att Jaques-Dalcroze menade 
att vi genom och med kroppen också uppfattar musik, inte bara genom hörseln, och att när vi 
använder kroppen så förstår vi musik fullt ut. Han menade att det är med kroppen som vi kan 
nå musikens emotionella plan fullt ut.  
 
Hargreaves, MacDonald och Miell (2005) skriver i det första kapitlet i boken musical 
communication och menar att musik är ett grundläggande sätt för människor att kommunicera 
med varandra och att en med musik kan dela olika känslor, syften och meningar.  De menar 
också att musik är lämpligt för de människor som har svårt för att kommunicera via andra 
kommunikationsmedel. De skriver vidare att de i boken fokuserar på hur vi använder musik 
för att kommunicera med varandra. De har ställt sig fem olika frågor där de frågar sig hur, 
varför, vad, vem och var människor kommunicerar med musik. De menar att de tre viktigaste 
faktorerna i den musikaliska processen är personerna, musiken och situationen. De menar att 
musikalisk erfarenhet och upplevelse beror på samspelet/sambandet mellan dessa tre faktorer.  
 
Charles Byrne (2005) menar i texten Pedagogical communication in the music classroom att 
bra undervisning handlar om bra kommunikation: ”I suggest that good teaching is essentially 
about good communication, which involves the teacher in thinking about how to prepare, 
plan, implement, and communicate lesson ideas and content in such a way that learning takes 
place” (Miell 2005, s 301). Byrne (2005) skriver vidare och menar att musik och musikaliskt 
kommunicerande är två helt olika saker i det musikaliska klassrummet. Att kommunicera 
tankar, idéer och känslor genom musikaliskt komponerande är tre viktiga delar för barn i 
deras generella och musikaliska utveckling.   
 
Charles Byrne (2005) skriver om hur lärare på ett tydligt och effektivt sätt behöver 
kommunicera med eleverna både genom verbal, ickeverbal och musikalisk kommunikation. 
Byrne (2005) talar om a powerful learning environment (begreppet grundat av DeCorte 1990) 
och menar att där krävs av läraren en balans mellan att prata och att lyssna. Han menar att i 
denna kraftfulla lärandemiljö krävs det att eleven får lyssna på en expert, så kallat modelling, 
och att eleven får kritik och åsikter om sitt eget spelande av läraren, så kallat coaching. Byrne 
(2005) talar om hur viktigt det är att gå efter den proximala utvecklingszonen hos varje elev. 
Cecilia Wallerstedt, Pernilla Lagerlöf och Niklas Pramling (2014) skriver i boken Lärande i 
musik om just den proximala utvecklingszonen som är ett begrepp som Vygotskij har grundat. 
De beskriver det så här: ”Skillnaderna är grunden för lärandet, det vill säga skillnaden mellan 
vad ett barn kan åstadkomma själv och vad han/hon kan klara av i samspel med en mer 
kompetent person, barn eller vuxen” (Wallerstedt, Lagerlöf & Pramling 2014, s 79-80). När 
dessa sedan har ett samtal och en dialog skapas det möjlighet för att ny kunskap och förståelse 
utvecklas. I boken Lärande i praktiken skriver Roger Säljö (2014) om språkets viktiga 
funktion när vi kommunicerar med andra, men att när vi kommer till att förklara våra känslor 
och upplevelser för andra går det aldrig riktigt att helt ut förklara med ord vad vi verkligen 
menar. Säljö (2014) menar att vi behöver ta till någon form av mediering, så som gester, 
mimik, bilder och så vidare, för att ”det inre, privata skall bli tillgängligt för andra” (Säljö 
2014, s 87). 
 
Katarina Mårtenson-Blom (2002) skriver i sin artikel Musik och samtal – i musikens landskap 
känner sig samtalandet hemma om hur musiken kan hjälpa oss att få en helhetsupplevelse i 
kommunikation med andra:  
 

Det verbala språket, såsom den senast erövrade kommunikationsformen (Stern, 1985) och den 
kommunikationsform som gör oss till människor, bär en fantastisk kapacitet för dialog och samtal 
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i skrift och i tal, samtidigt som det begränsar vår möjlighet till helhetsupplevelse. När vi betraktar 
musiken som språk, ser vi att dess egenskaper (åter)ger oss möjligheten att kommunicera i en 
helhetsupplevelse; ord, bild, känsla, kroppsförnimmelse, etc., på ett personligt sätt. Vi kan 
tillskriva musiken vår personliga mening (Mårtenson-Blom 2002, s 115).  

 
Mårtenson-Blom (2002) talar vidare om hur musiken kan frambringa och hjälpa människan 
att få förmåga att samtala i terapi. Att musiken kan hjälpa till att skapa mening och förståelse i 
terapisamtal: 
 

Att över huvud taget ge sig på att beskriva musik med ord, är på ett sätt en paradoxal 
uppgift; musiken är helhet. Vårt verbala språk har begränsningar i sin uppbyggnad, och fångar inte 
heller alltid självklart de skeenden vi deltar i när vi arbetar terapeutiskt, eller är i samtal. Orden har 
en formande och styrande kvalitet som ofta gör att vi begränsas i förståelsen av den andre. Vi 
måste alltid lyssna noga efter den andres ord. Skulle musiken och dess språk kunna hjälpa oss att 
dela mera fullödigt med dem vi möter, vad som sker, här, just nu, att hjälpa oss att "titta in 
i orden", att lyssna efter den andres "musik" i talandet? I musiken finns möjligheter att fånga 
helheter, inte begränsas av orden, att finna mening i skeenden som den andre vill "berätta" om, 
mening i det som sker här och nu, mening i skeenden vi längtar till och önskar oss, mening i 
skeenden vi är rädda för ska komma (Mårtenson-Blom 2002, s 117-118).   

 
Mårtenson-Blom (2002) menar att musiken kan hjälpa ett terapeutiskt samtal att komma 
vidare och att på det sättet finna en helhet. Hon menar att orden kan begränsa talaren och att 
musiken istället kan öppna upp för samtal samt skapa en mening. 
 
Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) skriver om, med ett sociokulturellt synsätt, hur vi 
med våra gester kan förklara något och att vi med gester kan visa att vi har förstått vad den 
andre menade. Författarna har gjort en undersökning på musiklyssning och dess innebörd i 
musikundervisningen. De menar att musiklyssning kan hjälpa till att uppnå ett så kallat delat 
uppmärksamhetsfokus. Ett delat uppmärksamhetsfokus är samma sak som intersubjektivitet 
och de menar att intersubjektivitet kan nås med hjälp av gemensamt musiklyssnande. De har 
undersökt hur barn med rörelser, gester och verbalt språk samtalar och beskriver musiken som 
de gemensamt lyssnar på under en lektion.  
 
Om vi ska tala om att som lärare låta eleven lyssna och därefter härma, kommer här ett citat 
som benämner hur lärande kan uppstå med hjälp av detta:  
 

En av oss arbetade tidigare som gymnasielärare i musik på estetiska programmet. Under en kurs i 
gehörs- och musiklära för ungdomar som var nybörjare i ämnet tränade vi på att sjunga unisont. 
För en del lyckades det här aldrig särskilt väl, det lät alltid falskt. För att begripliggöra detta med 
unison sång och olika respektive samma tonhöjd, ställde sig läraren mitt emot en av eleverna och 
bad henne sjunga en ton. Läraren svarade med att göra ett glissando från en väldigt ljus ton, ner 
mot den ton hon sjöng. Läraren uppmanade henne att göra ett tecken när hon märkte att de låg på 
samma ton. Hon gjorde ett tecken med handen och man kunde ana ett ”aha” i ögonen när 
tonhöjderna sakta gled in på samma frekvens. ”Hör du, nu sjöng vi unisont – samma tonhöjd!” sa 
läraren. ”Ja, det har jag aldrig tänkt på förut!” utbrast flickan (Wallerstedt, Lagerlöf & Pramling 
2014, s 41-42). 

 
Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) menar att det i denna situation, i citatet ovan, sker 
många viktiga och intressanta aspekter som vi här ska belysa. Det första de talar om är hur 
viktigt lyssnandet är för utveckling hos eleven, speciellt i kunskapen om sin egen röst och sitt 
eget musicerande i musik. Den andra aspekten de talar om är intersubjektiviteten som uppstår 
när de tillsammans delar en gemensam upplevelse i musik. Den tredje aspekten är att belysa 
hur svårt det kan vara att sjunga samma ton och unisont. De skriver så här:  
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En del kan, om de vill, fokusera på denna aspekt, men inte alla. Att man utvecklar förmågan att 
göra det går inte att ta förgivet. Det är när lärandet inte sker spontant, av sig själv, som läraren får 
en viktig uppgift i att peka ut något nytt i musiken som inte först var uppenbart för den lärande 
(Wallerstedt, Lagerlöf & Pramling 2014, s 42).   

 
Om vi ska tala om fördelar med ickeverbal kommunikation i den allmänna undervisningen så 
talar Elaine Aron (2014) i sin bok Den högkänsliga människan om detta. Hon ger i denna bok 
tips på både hur en som högkänslig människa kan klara dig i samhället samt hur du som 
pedagog kan tänka för att på bästa sätt undervisa de högkänsliga människorna. Aron (2014) 
berättar att för mycket instruktioner av läraren kan leda till att den högkänsliga människan, ett 
begrepp som hon använder sig av i boken, kan bli överstimulerad och detta leder i sin tur till 
att eleven inte kan ta in allt som sägs. Eleven behöver tolka alla instruktioner samt intryck 
innan denne kan tillföra det till handlingen. Arons (2014) råd till pedagogen är att avstå från 
för många och för långa instruktioner. Hon berättar att 20 procent av befolkningen är 
högkänsliga människor. Dessa människor är extra känsliga för intryck och de har en djup 
tolkningsprocess som tar mycket kraft och som kan leda till överstimulering.  
 

Tidigare	  forskning	  
Här nedan tar jag upp tidigare forskning som gjorts inom undersökningsområdet, alltså 
ickeverbal kommunikation i musikundervisningen, och andra liknande områden. 

Gymnasielärares	  icke-‐verbala	  kommunikation	  i	  klassrummet	  
I denna studie har Hanna Dolk-Bengtsson och Therese Persson (2007) undersökt, via 
observationer av 10 stycken lärare, vilka gester som används av lärare i klassrummet på 
gymnasiet. Hur den ickeverbala kommunikationen ser ut och varför den ser ut som den gör. 
Det visar sig att de vanligaste ickeverbala uttrycken är gester med händerna som lärarna 
använder sig av för att bekräfta det som sägs. Forskarna skriver mycket om hur vi med vårt 
kroppsspråk kan uttrycka olika saker, så som att om vi står med armarna i kors kan det se ut 
som att vi inte är intresserade av vad den andre har att säga. 
 
I resultatet presenteras varje lärares ickeverbala kommunikation i klassrummet med eleverna. 
Forskarna har studerat mimik, kropp, hållning, händer/armar, hos lärarna. De anser att mimik 
och ansiktet är viktiga delar och har stor betydelse för kommunikationen med eleverna. De 
flesta lärarna står upp bakom katedern under hela lektionerna. Lärarna visar sig använda sina 
armar och göra gester med dessa för att förstärka det de säger och vill förmedla. De menar 
också att lärare går in i en ”lärar-roll” och att denna roll är ungefär likadan hos alla de 
observerade lärarna. Forskarna avslutar med att säga att de anser att den positiva ickeverbala 
kommunikationen kan påverka elevernas motivation till det bättre.  
 

Att	  kunna	  lyssna	  med	  kroppen	  
Pernilla Ahlstrand (2014) har skrivit en doktorsavhandling Att kunna lyssna med kroppen där 
huvudfokus är att ”utveckla beskrivningar och artikuleringar av det kunnande som visar sig i 
gestaltning” (Ahlstrand 2014, s 38). Ahlstrand (2014) använde sig av forskningsansatsen 
Learning study samt fenomenografi som analysmetod. Hon gjorde undersökningen på fyra 
olika lärarlag. I den andra delstudien undersöks problemet som eleverna verkar ha i att 
samarbeta sceniskt. Resultatet visar att samarbete kan bestå av: ”Följa, Föra och Förena” 
(Ahlstrand 2014, s 137). Ett av resultaten är: ”Så verkar det kännetecknande för den högre 
kategorin vara att kunna urskilja och förhålla sig till flera aspekter samtidigt, fokus både på 
det yttre (medspelarna) och det inre (sig själv) i en sammansatt förening” (Ahlstrand 2014, s 



10 
 

138). Hon talar mycket om att inte tappa fokus och uppmärksamhet när du är i en roll, att inte 
bli privat och tappa koncentrationen. En aspekt i Ahlstrands (2014) analys är när hon nämner 
betydelsen av ”att kunna se sin och andras funktion som del i en gemensam gestaltning 
innebär att utveckla förståelse för helheten, där alla medspelare är lika viktiga” (Ahlstrand 
2014, s 147). 
 
En tredje delstudie gjordes med ett lärarlag som ”ville undersöka samspel och hur det 
påverkar att kunna vara närvarande” (Ahlstrand 2014, s 154). Lärandeobjektet i denna studie 
var ”förmåga till sceniskt samspel i dialog” (Ahlstrand 2014, s 154). Hon beskriver samspel 
som: ”Stapplande steg, Skapa handling och Vara i stunden” (Ahlstrand 2014, s 156). Hon 
beskriver dessa tre begrepp som fokus på ord, fokus på min handling och fokus på oss. När 
hon talar om begreppet Skapa handling tar hon upp sådant som sägs mellan raderna, som hon 
själv beskrivet det. ”I Skapa handling används kroppsliga uttryck för att underbygga det som 
texten berättar, eller berätta något mer än det som texten säger” (Ahlstrand 2014, s 159). Här 
berättar Ahlstrand (2014) hur eleverna på forskningslektionen använder sig av olika gester när 
de läser en text. Ahlstrand (2014) redogör för att vissa gester kan komma för tidigt när 
eleverna redan vet vad de kommer att säga. Hon menar att om eleven istället litar på det som 
händer i stunden, Vara i stunden, så kan eleven lyssna med hela kroppen och allt blir då mer 
synkroniserat. ”[…] man låter hela kroppen vara med i lyssnandet, och att reaktionerna då 
kommer inifrån elevens kropp till skillnad från att vara konstruerade” (Ahlstrand 2014, s 
161). Hon redogör för hur viktigt det är att vänta in vad den andra gör och säger och därefter 
reagera på detta.   
 
En annan viktigt aspekt som Ahlstrand (2014) tar upp är: ”Lärarna poängterade att det kan 
finnas risk att fastna i analyser, tolkningar och memorering av text innan man börjar gestalta 
tillsammans” (Ahlstrand 2014, s 163). Detta berättar hon då hon tar upp processen då eleverna 
ska memorera en text. Hon tar upp att det är olika från elev till elev vilket sätt som är 
lämpligast att lära sig texten på. Vissa har lättare att själva sitta och studera och memorera 
texten, medan vissa har lättare att i grupp lära sig texten.  
 
En aspekt som framkom av lärandeobjektet förmåga till sceniskt samspel i dialog var det 
Ahlstrand (2014) kallar för Bodyfulness i vilket hon beskriver det så här: 
 

Till skillnad från mindfulness så måste hela kroppen (inte bara mind, sinnet, tanken eller 
intellektet) vara involverad i ett gestaltande, i ett här och nu. Genom benämningen bodyfulness 
poängteras att hela kroppen (också mind) är viktig för samspelet och gestaltningen. Utan kropp, 
ingen gestaltning. Om tanken är fokuserad på vad som händer efter scenen så uppstår ingen 
gestaltning i kroppen och definitivt inte något samspel (Ahlstrand 2014, s 169). 

 
När Ahlstrand (2014) diskuterar hur de olika lärarlagen arbetade redogör hon för hur hon själv 
skulle ha gjort. Hon menar att hon skulle låtit eleverna få veta syftet med undervisningen, 
men hon menar att hon skulle ha låtit eleverna få göra mer fysiska aktiviteter med kroppen 
istället för att berätta för dem innan övningen:  

 
Jag föreställer mig att jag skulle ha en annan blick på undervisningen där jag skulle ta hjälp av 
olika variationsmönster för att försöka tydliggöra för eleverna vad undervisningen syftar till. Jag 
skulle inte bara prata om det utan jag skulle främst låta eleverna pröva olika variationer i sina 
kroppar och visa med exempel, filmade eller där vi själva prövar olika gestaltningar fysiskt 
(Ahlstrand 2014, s 207).  

 
I sin diskussion tar hon upp begreppet det som hon beskriver på detta sätt:  
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Läraren behöver bara säga ”Nu hade du det” och så vet både elev och lärare vad det är som man 
pratar om. Läraren såg det och eleven kände det. Men det innefattar mycket mer än vad som kan 
beskrivas med ord. Det är känslor, tidigare erfarenheter och kroppsliga minnen som bidrar till 
gestaltningen. Det är en kroppslig kunskap som visar sig i det gestaltande uttrycket. Men eftersom 
elev och lärare befinner sig i en skolkontext så behöver kunnandet artikuleras dels för att utveckla 
undervisningen, dels för att kunnandet ska bedömas och betygsättas. Genom att systematiskt 
undersöka, beskriva och formulera utfallsrum och aspekter av lärandeobjekt så får vi dessutom ny 
kunskap om objektet (Ahlstrand 2014, s 208-209). 

 
En sista kommentar som Ahlstrand nämner är att det finns stora möjligheter för att ta till 
kroppen i grundskolan och gymnasieskolan då de fyra f:en, fakta, färdighet, förtrogenhet och 
förståelse nämns. Hon menar att kroppen här kan ta stor plats i undervisningen men att det 
krävs visande, diskuterande och redogörelse kring detta. Hon menar att det praktiska och det 
teoretiska inte är separerade, utan de hör ihop och utgör en helhet. Hon kallar det kropp och 
tanke som ett förkroppsligat sinne istället.  
 

Kommunikation	  bortom	  orden	  
Ett examensarbete har gjorts av Lydia Flores García (2013) där hon undersöker hur en 
svenskalärare kommunicerar ickeverbalt med sina elever. Både observationer och intervjuer 
har gjorts för att undersöka ämnesområdet och efter avslutad studie visar det sig att den 
ickeverbala kommunikationen med eleverna i stor grad påverkar elevens motivation och att 
motivationen hos eleverna kan förändras under enbart en och samma lektion. En slutsats som 
hon drar i sin sammanfattning är att om läraren blir medveten om sin ickeverbala 
kommunikation med sina elever kan läraren ta till sig denna kännedom till en fördel för att 
sedan kunna veta hur denne ska motivera eleverna. 
 
Flores García (2013) har använt sig av en etnografisk metodansats när hon gjort sin 
undersökning. Resultatet av de fyra observationerna samt alla intervjuer med läraren och 
eleverna är uppdelade i ”passiv interaktion, aktiv interaktion och framförande” (Flores García 
2013, s 24). Flores García (2013) presenterar hur läraren kommunicerar ickeverbalt med 
eleverna. Hon tar upp hur lektionerna som observerats börjar och slutar, hur läraren reagerar 
ickeverbalt på elever som kommer för sent till lektionen, hur läraren fördelar ordet till 
eleverna, och så vidare. En faktor som Flores García (2013) tar upp är att när läraren står vid 
katedern och har sitt framförande minskar uppmärksamheten hos eleverna. 
 
Flores García (2013) menar att lärarens ickeverbala kommunikation påverkar tempot och 
variationen av undervisningen. Hon menar att ju mer ickeverbal kommunikation läraren 
använder sig av desto mer variation och högre tempo blir det i undervisningen. Rytmisering 
av orden samt pauser i och mellan meningarna påverkar också uppmärksamheten hos eleverna 
till det positiva.  
 
Flores García (2013) menar att den ickeverbala kommunikationen fyller två syften: ”Dels 
berättar den något om talaren, såsom bakgrund, känslor, attityd och social position. Dels 
understryker den vilken slags relation som talaren vill ha med åhörarna. Detta görs genom 
uttryck, såsom gester och tonlägen” (refererat i Flores García 2013, s 39-40). Däremot är 
läraren inte medveten om den oavsiktliga kommunikationen som denne har med eleverna och 
därför, menar forskaren, att den inte påverkar undervisningen eller eleverna. 
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METOD	  
I denna del av uppsatsen tar jag upp allt som har med metod för denna undersökning att göra. 
Jag börjar med att redogöra för vilken metodansats som används i studien. Därefter beskriver 
jag de metoder jag använt för att skapa data, varpå jag beskriver hur jag gått tillväga med 
detta i praktiken. Slutligen redogör jag för och motiverar urval samt forskningsetiska 
ställningstaganden som jag har behövt göra.  
 

Metodansats	  och	  metoder	  för	  dataskapande	  
Denna undersökning har genomförts med fältforskning som metodansats och jag har använt 
mig av intervju och observation som dataskapande metod. 
 
Inom fältforskning ligger huvudfokus i att observationen är en deltagande observation, menar 
Helene Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvall (2015) i deras kapitel i antologin 
Handbok i kvalitativ analys. Fördelen med deltagande observation är bland annat att forskaren 
i stunden kan ställa frågor som uppstår när observationen äger rum och att djupare förståelse 
kan fås då. Med denna ansats, där forskaren försöker samla så mycket information som 
möjligt, kan forskaren belysa just ett speciellt tema, huvudområde, en specifik fråga, och så 
vidare.  
 
Fältforskning kan också kallas etnografi. Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015) beskriver 
etnografi så här: ”Vid en sådan forskningsansats deltar forskaren i människors vardagliga 
göromål under en längre tidsperiod, för att där undersöka vad som händer, lyssna på vad som 
sägs och ställa frågor” (citerat i Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s 218). I boken 
Handbok i kvalitativa metoder skriver Philip Lalander (2011) att etnografen försöker sätta sig 
in i den andres perspektiv och tankar, så därför är observation en viktig och lämplig 
dataskapande metod att använda sig av som etnograf.  
 
När insamlingen av data, fältanteckningar, deltagande observationer och så vidare, är gjorda 
samlar forskaren ihop allt och försöker därefter få en så bred insyn som möjligt på det som är 
i fokus, menar Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015). I början behöver inte forskaren ha ett 
så stabilt fokus eller problem, istället kan detta problem bli klarare efter att forskaren varit en 
period på fältet. Philip Lalander (2011) skriver också att det är vanligt att etnografen går in 
med breda och öppna frågor och att forskaren inte vill slå sig fast i just en frågeställning eller 
förklaring. 
 

Observation	  som	  dataskapande	  metod	  inom	  Fältforskning	  och	  Etnografi	  
Philip Lalander (2011) berättar om vad som menas med att göra en dold deltagande 
observation inom etnografin. Med det menas att etnografen går in och blir en av deltagarna i 
miljön som denne vill undersöka och att denne inte berättar att denne är forskare. Resultatet 
blir då att etnografen får en så verklighetstrogen bild som möjligt och kan verkligen vara i den 
andres perspektiv. En dold observation är att forskaren vistas i en offentlig miljö utan att 
berätta att denna är forskare, men forskaren låtsas inte vara någon annan person.  
 
En öppen observation är, enligt Philip Lalander (2011), när forskaren informerar 
informanterna om att denne är forskare och gör en studie. Nackdelar som kan uppstå vid 
denna typ av observation är att informanterna kan bete sig annorlunda för att de vet att de 
observeras av någon. 



13 
 

 
Inom etnografi kan en som forskare vara delaktig eller passiv när en observerar, menar 
Lalander (2011). Ett ytterligare begrepp är partiellt deltagande som innebär att forskaren 
deltar vid vissa moment, men inte hela tiden. Enligt Lalander (2011) är det vanligt som 
etnograf att delta partiellt vid observationer då forskaren behåller sin identitet som forskare, 
men deltar vissa stunder. 
 
Som forskare bör en se sina informanter som experter och inte se sig själv som den som vet 
mest, menar Lalander (2011). Det är viktigt att forskaren är intresserad av det denne studerar 
och sätter sig noga in i den andres perspektiv. Helst ska forskaren sätta sig in i ämnet som ska 
studeras så mycket som möjligt innan observationerna görs för att denne ska få så stor 
förståelse som möjligt när denne observerar och för att denne ska kunna förstå informanten så 
mycket som möjligt. 
 

Observation	  
Cato R. P. Björndal (2005) skriver i sin bok Det värderande ögat att inom pedagogiken 
brukar observation benämnas som en uppmärksam iakttagelse där forskaren koncentrerar sig 
på att se något som är av betydelse. Björndal (2005) skriver vidare att det finns observation av 
första och andra ordningen.  
 
När vi observerar använder vi oss av våra fem sinnen och det vi fått till oss filtreras sedan 
automatiskt i hjärnan. Därefter bearbetas allt, vi tolkar intrycken, vi bearbetar, väljer och 
sedan sätter ihop intrycken till något meningsfullt, skriver Björndal (2005). Vi behöver 
anteckna eller spela in under observationen, eftersom korttidsminnet inte rymmer så mycket 
på samma gång. När vi därefter har fått bilder av informationen lagras det i långtidsminnet. 
 
Björndal (2005) skriver att det finns tre sätt att registrera. Vi kan registrera information under 
tiden, efter eller både och. Björndal (2005) skriver vidare att när vi avgränsat vad vi ska 
observera, är det viktigt att bestämma sig för om en som forskare ska göra en strukturerad 
observation, som innebär att forskaren i förväg har gjort upp ett schema på vad denne ska titta 
efter, eller en ostrukturerad observation, där forskaren inte har några förutbestämda detaljer 
att gå efter. Forskaren kan också göra en blandning av dessa två metoder. En ostrukturerad 
observation kan bli mycket omfattande, därför, skriver Björndal (2005), att det är bra att 
strukturera till viss del genom att registrera ett eller flera teman under observationen och att 
använda sig av scheman med teman eller öppna kategorier. Ett sätt att strukturera är att 
använda sig av tidsbestämda observationer vilket innebär att forskaren observerar och 
antecknar vad en person gör under en viss minut. 
 

Intervju	  
Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2011) skriver i boken handbok i kvalitativa 
metoder om betydelsen av att göra kvalitativa intervjuer. De menar att fördelen med 
kvalitativa intervjuer är att du som forskare kan anpassa intervjuerna utifrån situationen och 
informanten och inte behöver gå efter ett strikt frågeformulär. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2011) tar upp information om olika sorters kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan 
vara ostrukturerade, semistrukturerade, löst strukturerade och så vidare. De kvalitativa 
intervjuerna kan också vara etnografiska intervjuer, djupintervjuer, fokusgruppsdiskussioner 
och livshistorieintervjuer. De menar att det är lämpligt att spela in intervjuerna, men att det 
också är viktigt att anteckna under intervjuer för att få med sådana aspekter som känslor, 
ansiktsuttryck och så vidare. Författarna menar att det är en fördel att sedan själv skriva ut och 
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transkribera intervjuer och att detta kan hjälpa forskaren att bli ännu mer insatt i empirin och 
på det sättet lära känna materialet. Att bli mer insatt för att sedan kunna göra en så bred analys 
som möjligt. De nämner att det är oerhört viktigt av etiska skäl att gå efter anonymitet och 
inte nämna namn i transkriberingen. 
 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skriver vidare att en etnografisk intervju är oftast 
komplement till observationer. Spradley beskriver betydelsen av etnografiska intervjuer så 
här: ”Med hjälp av observationer kan forskaren beskriva ett fenomen utifrån sitt perspektiv, 
men perspektivet hos dem som studeras kan endast förstås om man frågar dem och lär sig av 
dem, lär sig vilken mening de tillskriver fenomenet” (citerat i Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
2011, s 56). Mot bakgrund av detta anser jag att observation och intervju är lämpliga metoder 
för dataskapande i min undersökning. 
 

Tolkning	  och	  analys	  inom	  fältforskning	  
Etnografen, fältforskaren, utgår ofta från ett hermeneutiskt synsätt. Det är viktigt att ha den 
etnologiska blicken när tolkning sker, menar Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015), och att 
kunna se bortom det vanliga: ”Förmågan att se det främmande i det bekanta och vice versa” 
(Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s 226). 
 
Tolkning inom fältforskning sker i tre grader. Här nedan följer en beskrivning av dessa tre 
grader. Forskaren gör själva tolkningen i den så kallade första, andra och tredje graden och 
har ingen specifik ordningsföljd för att använda sig av dessa grader. Den första graden är den 
graden där forskaren lägger märke till det som händer på fältet. Metoden för att minnas blir i 
detta fall fältanteckningar. Forskaren kan också samla in scheman, närvarolistor, och så vidare 
för att få en så djup tolkning som möjligt. Frågor på fältet med deltagarna, fältintervjuer, görs 
också. I detta fall kan det ställas frågor både till lärare och elever, skriver Elvstrand, Högberg 
och Nordvall (2015). 
 
Tolkning av den andra graden innebär, utöver aspekter från den första gradens tolkning, att 
forskaren går djupare in i akademiska och teoretiska begrepp, skriver Elvstrand, Högberg och 
Nordvall (2015).  
 
Vid den tredje tolkningsgraden sätts fokus på ”misstankens hermeneutik”, som Elvstrand, 
Högberg och Nordvall (2015) skriver om, där forskaren försöker tolka invanda beteenden och 
mönster hos deltagarna och försöker kritiskt reflektera över hur deltagaren tolkar sina 
beteenden. Paul Ricoeur har grundat begreppet ”Misstankens hermeneutik” där Elvstrand, 
Högberg och Nordvall (2015) beskriver det som så att: ”I stället för att utgå ifrån ett oändligt 
antal möjliga tolkningar använder man sig av speciella teoretiska perspektiv för att avgöra 
vilken betydelse en handling har, till exempel marxistiska, freudianska eller genusteoretiska” 
(Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s 231). Anledningen till att tolkning av tredje graden 
genomförs är, enligt författarna, för att öka kvaliteten i forskarens analys. 
 

Micro-‐etnografi	  
Som Alan Bryman (2008) skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder kan en så kallad 
micro-etnografi göras när till exempel en uppsats skrivs. En micro-etnografi kan göras då det 
inte finns så mycket tid till att vara på fältet, som det kanske hade funnits om en avhandling 
skulle göras. Det som skiljer micro-etnografi åt från ”vanlig” etnografi är att forskaren inriktar 
sig på ett speciellt fokus, ett speciellt ämne, begrepp, tema och så vidare. I relation till detta 
betraktar jag det alltså som att jag har genomfört en typ av micro-etnografi. Dels då jag på 
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grund av tidsaspekter förmodligen spenderat mindre tid på fältet än vad som är vanligt inom 
större forskningsprojekt, och dels då jag tidigt i denna undersökning har haft mitt fokus 
inställt på just ickeverbal kommunikation i musikundervisning. 
 

Genomförande/tillvägagångssätt	  	  
Jag har under den här höstterminen gjort en undersökning där jag belyser och försöker se den 
ickeverbala kommunikationens funktion i musikundervisning på grundskolan. Jag har försökt 
att sätta mig in i undersökningsområdet så mycket som möjligt för att jag ska kunna göra 
denna undersökning. Jag har observerat lektioner i musikundervisning på fyra olika 
grundskolor. På varje skola har jag observerat en lärare när den genomför musikundervisning 
med elever från årskurs 3 till 4. Därefter har jag haft en kort intervju, cirka 15-20 minuter, 
med varje lärare och försökt få en bild av deras tankar kring ickeverbal kommunikation i 
musikundervisningen. Två av dessa fyra lärare är musiklärare och två är rytmiklärare. För att 
få en så tydlig bild som möjligt av det jag undersökte strävade jag efter att observera cirka två 
till tre lektioner på varje skola.  
 
Jag valde att inte göra deltagande observationer på grund av att det är en så pass kort period 
som denna undersökning gjordes under. Jag gjorde istället till viss del strukturerade 
observationer, som Björndahl (2005) skriver om, och alltså fokuserade på ett visst tema, 
ickeverbal kommunikation i undervisningen. Jag har utgått ifrån andra tillvägagångssätt som 
en etnograf kan använda sig av, så som hur denne sedan analyserar den insamlade datan. När 
jag observerade lektionerna satt jag vid sidan av och observerade för att jag ansåg att jag 
kunde lägga märke till fler saker då. Ljudinspelning gjordes vid varje observation. Jag 
bestämde mig för att titta efter om ickeverbal kommunikation ägde rum i undervisningen och 
hur läraren gick tillväga när denne undervisade något till eleverna. Jag gjorde fältanteckningar 
där jag antecknade det mesta jag såg och efter att observationen var gjord lyssnade jag på 
ljudinspelningarna och sammanfattade var och en av observationerna till sammanhängande 
texter.  
 
Jag genomförde som sagt en intervju med varje lärare. En ljudinspelning gjordes vid varje 
intervju och jag antecknade det jag hann under intervjun. Jag hade med mig cirka tio stycken 
frågor (se Bilaga 1) som jag ställde informanten och det ställdes också olika följdfrågor vid 
varje enskild intervju. Vid intervjuerna ville jag inte berätta mina tankar och åsikter om 
ämnet, utan jag försökte istället ta reda på informanternas tankar kring ämnet. Efter varje 
intervju lyssnade jag på inspelningen, transkriberade intervjun och därefter gjordes en 
sammanfattning av vad som sades i intervjun.  
 
Efter att resultatredovisningen var gjord analyserades datan av andra och tredje 
tolkningsgraden inom fältforskning och likheter och skillnader försöktes belysas mellan de 
olika informanterna och deras undervisning.  
 
Efter att analysen var gjord diskuterades detta material och det sattes i perspektiv med lämplig 
och relevant litteratur och tidigare forskning. En avslutande reflektion gjordes därefter där jag 
tog till egna tankar och erfarenheter samt också reflekterade över den valda metodansatsen.   
 

Urval	  
Informanterna i denna undersökning har varit fyra legitimerade musiklärare, två musiklärare 
och två musiklärare med fördjupning i rytmik. Jag kommer att benämna musiklärarna som 
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Musiklärare 1 och Musiklärare 2 och musiklärarna med fördjupning i rytmik som 
Rytmiklärare 1 och Rytmiklärare 2. 
 
Genom min förhoppning är skillnaderna stora mellan hur musiklärare respektive rytmiklärare 
undervisar och arbetar, därför valde jag just att ha två rytmiklärare och två musiklärare som 
informanter i min undersökning. Jag anade innan att rytmiklärarna till exempel skulle 
använda sig mycket mer av kroppen och ickeverbal kommunikation i undervisningen, utifrån 
vad jag märkt när jag tidigare har sett rytmiklärare arbeta.  
 
Jag valde att göra min undersökning i grundskolans årskurs 3 och 4 därför att jag inte har 
hittat så mycket forskning i dessa årskurser. Praktiska fördelar ägde också rum då de 
musiklärare och rytmiklärare jag fick tag på arbetade just på grundskolan i dessa årskurser. 
 

Forskningsetiska	  ställningstaganden	  
På grund av elevernas ålder informerade jag både dem och deras föräldrar genom ett 
informationsbrev som jag gav till lärarna i respektive klass (det vill säga, mina informanter) 
(se Bilaga 2). I detta brev framgick det vad min undersökning handlar om. Av 
informationsbrevet framgick också att om eleverna eller föräldrarna undrade över något fick 
de gärna höra av sig. Då fokus för undersökningen var lärarnas arbetssätt och tankar om 
ämnesområdet fattade jag beslutet att det inte fanns någon anledning till att få ett skriftligt 
godkännande från eleverna och deras föräldrar, utan att det räckte med att informera dem att 
jag var där och observerade.  
 
När jag sökte informanter till min studie meddelade jag vem jag var och att jag ville 
undersöka den ickeverbala kommunikationen i musikundervisning på grundskolan. När de väl 
hade tackat ja fick informanterna ingen mer information än detta, dels för att jag inte ville 
säga min syn och mina tankar kring ämnet samt att jag inte ville påverka deras syn och tankar 
som i sin tur skulle kunnat påverka deras tillvägagångssätt och undervisning.  
 
Ljudet har spelats in på alla observationer samt intervjuer. Detta för att jag skulle kunna gå 
tillbaka och lyssna på det som sades och kunna transkribera materialet. Jag frågade lärarna 
innan jag spelade in om det var okej för dem och sa att ingen obehörig skulle få ta det av detta 
material, samt att det var mycket viktigt för mig att ha detta material till mitt vidare 
analysarbete. Ingen informant har benämnts med dennes riktiga namn och undersökningen har 
alltså gått efter en Konfidentialitet, som Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petterson 
(2011) beskriver så här i Vetenskapsrådets rapportserie God forskningssed:  
 

Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna men forskargruppen kan 
via kodnycklar hänföra uppgifter eller prover till enskilda individer – något som vanligen är 
nödvändigt vid t.ex. longitudinella studier eller för att kunna kontrollera forskningen (Gustafsson, 
Hermerén & Petterson 2005, s 67). 
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RESULTATREDOVISNING	  
Under denna rubrik kommer jag att redovisa för resultaten av observationerna och 
intervjuerna som jag utfört i min undersökning. Resultatredovisningen är en tolkning i första 
graden av fältforskning, där jag beskriver rakt upp och ner utan att genomföra någon analys 
och/eller föra in några tolkningar av något slag. I Resultatredovisningen följer redogörelse 
och presentation av observationer och intervjuer uppdelat på en lärare i taget. Först beskrivs 
kort lektionernas upplägg och innehåll och därefter visar och återberättar jag, med hänvisning 
till mina anteckningar från observationerna, på vilket sätt och i vilka situationer läraren 
använder sig av verbal respektive ickeverbal kommunikation i sin undervisning. Till sist 
redovisas och återberättas intervjun. 
 

Observation	  Musiklärare	  1	  

Lektionernas	  upplägg	  och	  innehåll	  
Huvudupplägget för Musiklärare 1:s lektioner är att hen först välkomnar alla till lektionen, de 
småpratar en stund, läraren berättar vad de ska göra under lektionen samt vad eleverna bör 
kunna när terminen är slut och därefter delar läraren ut instrument till alla elever, då de ska 
varva mellan att spela gitarr och piano. De ska kunna spela tre ackord på både piano och gitarr 
och i huvudsak spelar de ca 4-5 minuter på varje instrument (piano eller gitarr) innan de byter 
till det andra instrumentet. De som har spelat piano byter till gitarr och tvärt om. Läraren går 
runt till varje elev och förklarar hur ackorden ska tas. Efter ett tag spelar de ackorden 
tillsammans samtidigt. Efter det så byter de återigen instrument. Innan varje byte spelar de 
fyra takter ihop då läraren leder det gemensamma spelandet. Läraren knäpper med sina fingrar 
och räknar in. Hen sitter vid sitt piano och kompar och säger till när de ska byta ackord och 
till vilket ackord de ska byta till, genom att namnge varje ackord med ett namn. Till exempel 
D, David, A, Anna, och så vidare. De gör cirka fem byten och efter det samlar läraren 
eleverna till sina platser och de säger hejdå.  
 

Verbal	  kommunikation	  i	  undervisningen	  
Musiklärare 1 använder sig av verbal kommunikation i dennes undervisning: 
 
• När läraren kommunicerar med eleverna samt när denne instruerar/förklarar något för 

eleverna.  

 
Läraren har hittills använt sig av den verbala kommunikationen när denne har kommunicerat med 
eleverna. Det är mycket ord och förklaringar, läraren förklarar mest hur de kommer att behöva 
kunna spela, läraren visar inte så mycket förutom då denne spelar fyra takter på sången ”Idas 
sommarvisa” ganska fort. Läraren frågar till sist, ”frågor på detta?”. Hen frågar en elev om denne 
elev kommer att klara detta. ”Klarar du detta, [namnet på eleven]?” (Ur observationsanteckningar, 
Musiklärare 1). 

 
• När läraren berättar för eleverna vad de ska ha lärt sig när terminen är slut. Vid förklaring 

för eleverna vad de kommer spela, till exempel att de ska kunna spela tre ackord på gitarr 
och piano. Här nedan beskrivs olika samtal som läraren hade med eleverna innan de börjar 
spela.  

 



18 
 

Läraren börjar på alla tre lektionerna med att berätta för eleverna vad de ska kunna spela på piano 
och gitarr. Hen berättar att de ska ”köra hårt” ända tills julen. Under tiden läraren förklarar för 
eleverna vad de ska kunna spela på gitarr säger en elev under en lektion att det är väldigt svårt att 
byta ackord fastän att eleven har suttit och övat länge: ”(…)Att byta ackord är jättesvårt”. Läraren 
ger då en liknelse när ett barn ska lära sig att gå. Hen säger: ”Att öva ger färdighet”. Hen säger 
vidare att det är samma sak med gitarren som att lära sig gå (Ur observationsanteckningar, 
Musiklärare 1). 

 
Läraren säger i början av den andra lektionen att: ”Ni är lite svaga i fingrarna” och berättar för 
eleverna att det krävs mycket övning. Hen berättar för eleverna att på sikt ska de kunna spela 
sånger tillsammans och att de ska kunna sjunga samtidigt. Att de ska lära sig, som läraren kallar 
det, ”sånger kring lägerelden” (Ur observationsanteckningar, Musiklärare 1). 

 
• Vid förklaring av ackordgrepp på gitarr och piano. När de har gruppspel och någon 

enskild elev behöver hjälp, till exempel:  

 
Vid ett tillfälle då de allesammans ska spela ihop sitter läraren vid sitt piano och förklarar verbalt 
därifrån hur en elev som sitter längre bort ska ta ackordet på gitarren. När de ska spela tillsammans 
säger läraren: ”Nu…” flera gånger, så som att denne vill säga att nu ska vi spela ihop, men denne 
blir hela tiden avbruten av eleverna som frågar om hjälp. Till slut säger hen: ”Marina är väl helt 
skräckslagen där borta”. Till slut blir det tyst, och läraren sätter sig vid pianot och börjar räkna in. 
Läraren säger ”Vi börjar med ett G”. En elev säger ”Hur tar man D?”. Läraren säger: ”Första 
strängen, andra bandet… tredje bandet på andra strängen…”. Läraren ser att eleven inte tar 
ackordet på rätt sätt. Läraren går dit och säger under tiden denne går dit: ”vi skulle limma fast dina 
fingrar på gitarren”. När läraren väl är där visar denne för eleven hur hen ska ta D-ackordet (Ur 
observationsanteckningar, Musiklärare 1). 

 
• Efter varje byte av instrument går läraren runt till varje elev och berättar vad denne gör 

rätt och fel. Hen ställer också frågor till eleverna. Ofta ger läraren verbala beskrivningar 
på hur eleven ska ta ackorden. 

 
• Delvis vid förklaring av puls- och periodkänsla, till exempel: 

 
Läraren frågar eleverna: ”Kan ni känna periodkänsla? Vad är en period? Kan ni känna utan att 
räkna när vi ska byta ackord?” Hen spelar på en gitarr och visar när det är dags att byta ackord. 
Eleverna får därefter ge tecken när de tycker att det är dags för läraren att byta ackord (Ur 
observationsanteckningar, Musiklärare 1). 

 
I citatet ovan använder sig läraren av det verbala språket när denne förklarar när de ska byta 
ackord, men läraren låter också eleverna få höra hur det ska låta och hen visar hur de ska 
spela. 

 
Vid den tredje lektionen förklarar läraren stående framför klassen hur många slag det är på varje 
ackord: ”D spelas åtta gånger, G spelas åtta gånger och A spelas åtta gånger”.  Eleverna ställer vid 
denna tidpunkt många frågor till läraren (Ur observationsanteckningar, Musiklärare 1). 

 
• När läraren vill få tystnad i klassrummet: 

 
När läraren vill ha tystnad på den första lektionen när de ska spela tillsammans höjer hen rösten 
och säger ”Tystnad”. Vid den första lektionen verkade de ha svårt för att komma igång och spela 
tillsammans. Det var alltid någon som ville ha hjälp och det var en ganska pratig och hög ljudnivå. 
Vid den andra lektionen klappar hen också och säger ”tystnad”. Vid den andra lektionen började 
läraren att prata mindre och visa mer med kroppen när det var dags att börja spela tillsammans. 
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Vid den tredje lektionen sa läraren ingenting utan visade enbart med kroppen att de skulle börja 
spela tillsammans och klappar enbart (Ur observationsanteckningar, Musiklärare 1). 

 
• Mycket tid går till att förklara och visa för varje elev hur de ska ta ackorden och att 

diskutera med eleverna. 

 

Ickeverbal	  kommunikation	  i	  undervisningen	  
Vad som kan ses på de tre lektionerna som observerades är att Musiklärare 1 använder sig till 
största delen av verbal kommunikation och förklaringar när hen undervisar. Läraren förklarar 
verbalt till exempel hur ett ackord ska tas på gitarr. Den mesta undervisningen sker 
individuellt då eleverna sitter vid var sitt instrument och försöker ta rätt ackord. Läraren går 
runt till varje elev och förklarar verbalt hur de ska spela. Vid ett fåtal tillfällen visar läraren på 
gitarren vart eleven ska sätta fingrarna på gitarren.  
 

När eleverna spelar på instrumenten verkar det generellt sett som att de har gjort detta förut, men 
många av eleverna verkar inte veta hur ackorden ska tas. Jag ser efter ett tag en liten skylt, ca 15 
centimeter hög gånger 15 centimeter bred på tavlan där det står en beskrivning hur de olika 
ackorden ska tas på gitarr och piano (Ur observationsanteckningar, Musiklärare 1). 

 
Mycket tid går till att läraren går runt och visar och förklarar för varje elev hur ackorden ska 
tas. De har beskrivningar på hur ackorden ska tas gitarr och piano som sitter på tavlan.  
 
Vid ett tillfälle av de tre lektionerna som jag observerade gör eleverna en gemensam kroppslig 
gruppövning, som jag i detta fall kallar ”stanna-leken”, tillsammans:  

 
Vid den andra lektionen när det är fem minuter kvar tills lektionen är slut säger läraren: ”Vi har 
fem minuter kvar, ni ska få köra ’stannaleken’”. Alla står stilla utspritt i klassrummet. Läraren 
börjar spela och sjunga låten. De börjar gå runt i rummet på andra versen. Därefter ger läraren en 
ny instruktion och säger: ”En fot och en hand i golvet nästa gång som musiken stannar”. När 
denna övning är klar sätter sig alla ner på stolarna igen. Läraren börjar prata om ordningsregler. 
Därefter frågar hen eleverna: ”Vad har ni lärt er idag?”. En elev svarar: ”Att man måste lyssna på 
dig”, en annan elev säger: ”Att vara lugnare”. Läraren frågar: ”Blev det tyst när jag klappade?”. 
Därefter är lektionen slut (Ur observationsanteckningar, Musiklärare 1). 

 
Jag anar att de i vissa fall har denna gruppövning som en avslutning av lektionen. En annan 
lektion hinner de inte att göra den här övningen:  
 

Till sist säger läraren åt alla elever att lägga tillbaka sina instrument och därefter gå och sätta sig 
på sin stol. Läraren står och väntar tills alla har gjort detta och satt sig. Det tar ganska lång tid tills 
alla är klara. Läraren ägnar då en stund till att först säga positiv kritik: ”Bra jobbat!”. Därefter 
pratar läraren om hur det gick för eleverna att ta sig till sina platser. Hen berättar konsekvenserna 
som blir om de inte går och sätter sig på direkten. Hen säger att det tog så pass långt tid att de nu 
inte hinner göra övningen ”stannaleken” (Ur observationsanteckningar, Musiklärare 1). 

 
Det ser ut som att både eleverna och läraren har en trivsam stund ihop med varandra på de 
olika lektionerna. Läraren skämtar ganska mycket med eleverna och småpratar lite med några 
elever under lektionerna.  
 

Sammanfattning,	  ickeverbal	  kommunikation:	  
Efter vad som framgår av observationen använder sig Musiklärare 1 mest av verbal 
kommunikation med eleverna. Därför kan det tänkas att jag i rubriken ovan har tagit med 
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verbala inslag när jag har beskrivit lärarens ickeverbala kommunikation med eleverna. För att 
renodla den ickeverbala kommunikationen i Musiklärare 1:s undervisning fullt ut kommer här 
en punktlista på den ickeverbala kommunikationen i dennes undervisning.  
 
I Musiklärare 1:s undervisning utgörs den ickeverbala kommunikationen främst av att: 
• Visa för eleverna till exempel var på gitarren fingrarna ska vara. (Det finns en liten skylt 

på tavlan som ska förtydliga detta). 
• Läraren spelar ”stannaleken” och visar genom sättet hen spelar på pianot vad eleverna ska 

göra. 

 

Intervju	  Musiklärare	  1	  

Tankar	  om	  ickeverbal	  kommunikation	  
Musiklärare 1 menar att hen använder sig av ickeverbal kommunikation genom att använda 
sig av gester och mimik.  Läraren anser att detta kan säga ganska mycket. Hur denne rör sig, 
hur denne fångar uppmärksamheten samt att ha ögonkontakt med eleverna är också delar av 
den ickeverbala kommunikationen, menar läraren. När jag ber Musiklärare 1 berätta för mig 
vad hen anser är ickeverbal kommunikation säger hen så här:  
 

Ja men undervisning, ickeverbal kommunikation, den måste väl förekomma i all undervisning. 
Hur man rör sig, hur man kan fånga uppmärksamheten. För det tror jag handlar mycket om det här 
att göra det intressant. Att stå rakt av och bara prata stel som en pinne, det lockar inte, utan röra 
sig, den här ögonkontakten tycker jag är jätteviktig för att läsa av lite om de har förstått. Om det 
har gått in, om det jag säger, att de är öppna att ta emot, ser de avslagna ut? […] Det här leendet, 
det ger mig så mycket när jag känner att jag får ett leende tillbaka, när jag ger ett leende. Och det 
hade jag här uppe [på lektionen], det är några elever som är väldigt mottagliga. I musiken, på 
något speciellt sätt, nej, jag vet inte…” (Intervju, Musiklärare 1). 

 

Vill	  kunna	  förklara	  verbalt	  först	  
Musiklärare 1 berättar för mig när jag intervjuar denne att hen vill arbeta med en kombination 
av både förklaring och visande för eleven i sin undervisning. Men Musiklärare 1 har en tanke 
om att denne ändå vill att eleverna ska kunna förstå när hen enbart förklarar något verbalt. 
Musiklärare 1 anser att denne helst vill kunna förklara verbalt för eleverna hur de exempelvis 
ska ta ett ackord på gitarr. Läraren vill att eleverna ska förstå när denne säger att de ska sätta 
finger nummer ett på sträng nummer två, på band två. Läraren vill att eleverna ska lära sig 
detta och om någon håller ett ackord fel så vill läraren först kunna förklara verbalt, därefter 
säger läraren till eleven att hen till exempel har fingret på femte strängen, men att läraren 
säger till eleven att denne ska ha fingret på sjätte strängen. Om eleven fortfarande inte förstår, 
då brukar Musiklärare 1 visa för eleven hur hen ska hålla ackordet.  
 

[…] när jag sitter där framme och ser om de som spelar gitarr och har fått in det här så kan jag 
säga ”Du har finger ett på fel sträng, det ska du ha på fjärde strängen” och när det fungerar då 
fungerar det och när det inte fungerar då kanske jag säger ”Nu har du den på femte, nu har du den 
på sjätte strängen” och fungerar det inte då, ja då får jag gå dit (Intervju, Musiklärare 1). 

 
Läraren vill helst kunna sitta lite längre bort och kunna förklara för eleven med ord hur denne 
ska ta ackordet.  
 
Musiklärare 1 anser att denne ibland använder sig medvetet av ickeverbal kommunikation, 
men ibland inte. Läraren anser att verbal respektive ickeverbal kommunikation kompletterar 
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varandra väl och att denne anser att både visa och förklara är bra tillvägagångssätt. När jag 
ställer frågor om ickeverbal kommunikation och dess betydelse får jag inte riktigt något svar 
på det utan läraren säger istället att hen tycker att det är viktigt att kombinera både ickeverbal 
och verbal kommunikation och att det inte får vara för mycket av varken det ena eller det 
andra. Läraren berättar att vissa elever har lättare för att inhämta verbalt, men att andra har 
lättare att förstå ickeverbalt och inhämta visuellt. ”Jag tror man lär sig lättare, snabbare genom 
att se och härma. Att förklara med ord kan göra det komplicerat. Att med bilder, gester, visa 
tror jag är lättare”.  
 

Olika	  från	  elev	  till	  elev	  /	  grupp	  till	  grupp	  
När jag frågar Musiklärare 1 om hen planerar innan lektionerna om denne ska använda sig av 
ickeverbal respektive verbal kommunikation medvetet, svarar läraren så här:  

 
När man har jobbat några år så får man in, jag vet att den där grejen fungerar, den där tycker de 
om, den här måste vi göra och den har jag gjort några gånger nu och format om så att den fungerar, 
både med ord och kanske mindre ord och mer visning visuellt. Den grejen kan fungera på en 
grupp, men sedan gruppen som kommer efter rasten, då fungerar inte den alls, och då får man ta 
till mer verbalt, kanske. Så man kan inte säga, ”Det jag gör alltid med gitarrspelet, det gör jag 
alltid likadant”. Nej (Intervju, Musiklärare 1). 

 
Jag får inte riktigt svar på min fråga men det verkar som att Musiklärare 1 menar att det är 
beroende från elev till elev, från grupp till grupp hur hen planerar lektionerna.  
 

Att	  ta	  hjälp	  av	  sina	  klasskamrater	  
När jag ställer läraren frågan om det alltid är så att denne först förklarar och sedan visar, eller 
om denne någon gång visar först istället, svarar hen så här: 
 

Det kan vara så när de har lärt sig. Det sparar mig mycket tid också. Och sedan, en elev som inte 
förstår riktigt detta, om den är smart så läser den av kompisarna också, tittar på hur de håller. Så 
där försöker jag också ta mycket hjälp av kompisarna. De sitter tre vid pianot här och ska spela 
och sedan så har jag gått runt, jag har erbjudit mig hjälp, och då kör vi ”Ja, men jag måste ha 
hjälp”, ”Ja, men vad har du gjort under tiden”, ibland har jag missat men ibland har jag också sett 
att de har hållit på, och då har jag kanske med flit låtit det vara för att få de att vakna upp och se att 
de måste ta ett eget ansvar, inhämta information från kompisen (Intervju, Musiklärare 1). 

 
Musiklärare 1 anser att det sparar mycket tid för hen som lärare att inte behöva gå dit och 
visa. Läraren menar också att eleverna kan ta hjälp av varandra och titta hur klasskompisarna 
gör.  
 

Varierande	  lektioner	  viktigt	  
När jag och Musiklärare 1 talar om pauser eller raster på lektionerna, så som 
avslappningsövningar och musiklyssnande i klassrummet, berättar hen detta: 
 

Ja vid en period då körde vi lite avslappning, kunde det vara. Inte att man lämnade klassrummet, 
men däremot att vi spelade lugn musik, jag hade mattor vi lade ut, speciellt om man hade särskola 
för det har vi kört här en period, nu är den nedlagd och flyttad. Däremot så måste jag i min 
planering, beroende på speciellt kanske yngre barn, i det här fallet tvåor, treor. Jag måste ha en 
varierande lektion. Det går inte bara köra avslappning 60 minuter, det går inte bara att köra sånger, 
det går inte bara att sitta, det går inte bara att stå, utan det måste vara en variation så att man får 
röra på sig, antingen resa sig upp, sitta, gå runt, omväxlande (Intervju, Musiklärare 1). 
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Det verkar som att läraren anser att lektionen behöver vara varierande och att du som lärare 
inte ska hålla på med det ena eller det andra för länge, utan att det ska vara lite av varje. 
 

Avslutande	  kommentar	  
Musiklärare 1 menar att musikämnet är ett tacksamt ämne och att det är ett annorlunda ämne 
från de teoretiska ämnena. Hen berättar att du som elev inte behöver anstränga dig så mycket 
här och att musiklektionerna kan vara en oas för oroliga elever. 
 

Observation	  Musiklärare	  2	  

Lektionens	  upplägg	  och	  innehåll	  
Jag observerade två lektioner med två olika klasser som går i årskurs tre. Huvudfokus på 
lektionerna var repeterande av luciasånger. Eleverna satt i två rader och tittade på texten som 
visades med hjälp av en projektor längst fram i klassrummet. Där satt också läraren och 
kompade under tiden de sjöng. Läraren välkomnar eleverna och berättar för dem att de 
kommer att öva på Lucia-sångerna och att det inte är så långt kvar tills de ska ha Lucia-
konsert. Läraren berättar också att de ska prova att sjunga sångerna utantill. Därefter gör 
läraren uppsjungningsövningar med eleverna och de verkar göra samma övningar varje gång 
eftersom eleverna verkar veta vilken ordning det är på övningarna utan att läraren säger detta. 
Läraren kompar på piano och eleverna sjunger och gör rörelser till detta. Därefter används 
resten av lektionen till att öva på luciasångerna. Till sist sjunger de en ”avslutnings-sång” som 
de troligtvis brukar sjunga varje gång de slutar lektionerna. ”Hej då” säger läraren och 
lektionen är slut. 
 

Verbal	  kommunikation	  i	  undervisningen	  
Musiklärare 2 använder sig av verbal kommunikation i dennes undervisning: 
• När läraren uppmuntrar eleverna till att sjunga mer och starkare.  

Läraren säger: ”Så här försiktigt brukar ni inte sjunga, jag vet inte om ni är trötta eller någonting, 
men hur som helst, ni sjunger det ni gör, en gång till, varsågoda att stå upp. Lite mer tryck, lite mer 
glädje kanske, prova!”. Läraren spelar introt och säger: ”Nu då!”. Eleverna sjunger starkare och 
läraren svarar under tiden de sjunger: ”Såja, så ska det va! Jättebra! Det är strålande!”. Läraren 
spelar också högre på pianot för att få dem att sjunga starkare. Läraren säger ”Varsågoda och sitt. 
Det där var ju jättebra!” (Ur observationsanteckningar, Musiklärare 2). 

 
När de har sjungit låten ”Midnatt råder” säger läraren till eleverna att med den styrkan de hade nu i 
slutet av låten ska de helst ha genom hela låten. Läraren frågar eleverna hur många som tycker att 
de har sjungit så starkt de kan under den här låten. Fem elever räcker upp handen. Läraren säger då 
att då borde det finnas 15 till elever som kan sjunga mycket starkare och att det borde då kunna bli 
starkare nästa gång de sjunger. Läraren säger att de ska sjunga låten en gång till och att de ska 
föreställa sig att de står på Luciascenen och att de ska lussa för allihop. Att de ska tänka på detta 
och hen tillägger att då måste de ge mer styrka. Nästa gång de sjunger sången sjunger de mycket 
starkare och under tiden de sjunger ger läraren positiva komplimanger om hur bra det går för dem. 
När de är klara säger lärare: ”Det där var jättebra, försök att komma ihåg det nu” (Ur 
observationsanteckningar, Musiklärare 2). 

 
• Vid förklaring av övning/sånguppgift: 

De fortsätter med ytterligare en sång. Läraren säger ”Godermorgon-sången, vi kör en sån där ’sitt-
stå-variant’. Det innebär att alla börjar stå, eller hur? Sedan sitter man ner när man inte sjunger, 
kommer ni ihåg det?”.  När de har börjat sjunga säger läraren små tips och kommentarer mellan 
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verserna som eleverna behöver tänka på. Till exempel: ”Och när vi nu sjunger tjejernas vers, [sista 
versen] ska vi inte glömma bort att vi slutar med att sjunga ’en angenäm morgonstund’ [läraren 
sjunger och visar hur sista frasen ska sjungas]”. Eleverna verkar förstå och sjunger högt i volym på 
sista frasen, då de skulle gå upp i tonläge på sista tonen (Ur observationsanteckningar, Musiklärare 
2). 

 
• När läraren berättar om höjdpunkten i en sång: 

De fortsätter att sjunga alla fyra verser på sången ”Nu tändas tusen juleljus”. Läraren säger efter 
det lite tips till eleverna som de ska tänka på när de sjunger låten. Läraren berättar att de ska ta i 
mer och mer efter varje vers. Hen frågar eleverna vart höjdpunkten är i den fjärde versen. Vilken 
text som är höjdpunkten på vers fyra. En elev svarar och läraren säger därefter: ”Ja precis, ’en 
stråle’ är det”. Läraren spelar och sjunger denna sista fras och visar hur de ska sjunga. Läraren 
säger: ”Så där ska man ju inte fega” och hen visar och sjunger väldigt svagt och fortsätter: ”utan 
där ska man ju bara öppna upp sig” och visar med hens röst och kropp hur de ska sjunga starkt (Ur 
observationsanteckningar, Musiklärare 2). 

 
• När läraren pratar om att de ska vara tysta mellan sångerna: 

Läraren säger åt dem att lugna ner sig och säger att de ”har fått prata ganska så fritt och ljudligt”, 
men att hen vill nu att de ska lugna ner sig lite och att de ska fokusera på sången. Hen berättar: 
”När ni inte sjunger, det här har jag sagt förut, att när ni inte sjunger så prata inte med grannen så 
fort som sången är slut utan när sången är slut så är den slut och så går vi vidare”. Det verkar som 
att hen har varit med om att eleverna har pratat förut mellan sångerna, så läraren förbereder dem 
med att säga detta (Ur observationsanteckningar, Musiklärare 2). 

 

Ickeverbal	  kommunikation	  i	  undervisningen	  
Musiklärare 2 använder sig av ickeverbal kommunikation när hen vill få det tyst i 
klassrummet. Läraren klappar tre handklapp och därefter härmar alltid eleverna med tre 
handklapp. Denna gest verkar betyda tystnas då eleverna blir tysta av denna handling.  
 
När läraren har uppvärmning med eleverna går det till så här:  
 

Därefter säger läraren: ”Varsågod och stå upp”. Alla ställer sig upp och därefter säger hen 
”Varsågod och sitt ner”. Läraren fortsätter att repetera dessa fraser en stund och till sist säger hen 
”Varsågod och stå kvar”. De gör lite uppvärmningsövningar med kroppen och rösten (Ur 
observationsanteckningar, Musiklärare 2). 

 
Läraren använder sig av det verbala språket för att berätta vad eleverna ska göra, men hen gör 
också själv övningarna och på det sättet på samma gång visar med kroppen och rösten vad 
och hur de ska göra. När de gör röstövningar gör läraren först övningen och sedan härmar de. 
Vid detta skede pratar inte läraren så mycket utan läraren sjunger och de härmar. Det verkar 
som att de gör likadana övningar varje gång, på grund av att de redan verkar känna till 
melodierna på övningarna. En av övningarna hen gör med eleverna går till så här:  
 

Läraren säger ”Alla som har något vitt får ställa sig upp” och då ställer sig de eleverna upp. Hen 
säger andra färger och det blir att eleverna ställer sig upp och sätter sig ner i omgångar under tiden 
de sjunger sången. Läraren säger ”Kan ni vara lite rappare i texten och sjunga lite starkare” och 
eleverna verkar förstå och de gör det hen säger åt dem att göra. ”Det var ju jättebra” säger läraren 
när de har sjungit snabbt och starkt (Ur observationsanteckningar, Musiklärare 2). 

 
Under tiden de gör de olika uppvärmningsövningar och sångövningarna har eleverna en del 
inövade rörelser. En del rörelser som de gör under tiden de sjunger. Läraren behöver inte säga 
något om att de ska göra dessa rörelser utan eleverna gör rörelserna och sjunger mycket under 
tiden läraren sitter vid pianot och kompar och sjunger. 
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Läraren använder sig av visande och illustrerande i sin undervisning, till exempel under en 
lektion då hen arbetar med eleverna för att de ska sjunga rätt toner i slutet av en sång: 
 

Under tiden de sjunger så sjunger oftast läraren också. När läraren inte sjunger ”peppar” denne 
eleverna att sjunga högre och mer. Så som: ”Kom igen då”, ”Ja visst”.  När de har sjungit en vers i 
sången ”Sankta Lucia” säger läraren: ”Hörrni, vad ni var försiktiga, kommer ni ihåg det här med 
att gå upp och ner i melodin, om vi sjunger första versen…” Läraren sjunger melodin tills hen 
kommer till det stället som de tidigare har sjungit fel på. Läraren stoppar där och tittar på eleverna 
som att de ska gissa tonen. Några gissar genom att sjunga olika toner, de gissar fel toner. Läraren 
säger ”Nej”. De gissar nya toner, men de gissar inte rätt den här gången heller. Läraren säger att de 
inte ska högst upp, men inte heller längst ner, utan lite mittemellan. Läraren sjunger den rätta 
tonen och förevisar dem hur de ska sjunga. Därefter går hen igenom hur de ska sjunga när det är 
repris i refrängen. Hen säger ”Stå upp och så kör vi från början”. Under tiden de sjunger visar 
läraren med handen när de ska gå upp i melodin och när de ska gå ner i melodin (Ur 
observationsanteckningar, Musiklärare 2). 

 
Musiklärare 2 använder sig mycket av att både visa ickeverbalt och förklara verbalt hur 
eleverna ska gå tillväga när de sjunger: 
 

Läraren fortsätter och visar hur melodin ska vara i sista frasen. Hen sjunger melodin och spelar 
samtidigt melodin på pianot. Hen säger: ”Det är ju hit vi ska” och spelar frasens sista ton. Hen 
spelar och sjunger andra toner och säger att det inte är de tonerna de ska ta och säger: ”Det är bara 
att ni går upp istället, så gör det ni ska”. Läraren säger: ”Sjung så här” och så spelar och sjunger 
hen den sista frasen. Eleverna härmar och läraren spelar på pianot. ”En gång till” säger läraren. 
Det repeterar flera gånger och den sista gången klarar nästan alla elever att sjunga rätt ton. Då 
säger läraren ”Så ja, det där var ju jättebra!” (Ur observationsanteckningar, Musiklärare 2). 

Repeterande	  av	  fras	  för	  fras	  
Läraren går tillväga på detta sätt när eleverna behöver mer än vanligt på vissa av sångerna:  
 

Läraren börjar spela ett intro och säger ”Grabbar, stå upp” och räknar in. Hen säger inte så mycket 
utan drar igång utan att börja förklara. De börjar sjunga sången ”Staffan var en stalledräng”. När 
de har sjungit en vers slutar läraren att spela och säger ”Bra, mycket bra. Vi testar att göra så här 
en gång” och läraren höjer tonarten och säger ”Grabbar, femte fålen…” och de sjunger den versen 
som börjar med orden ”femte fålen”.  De fortsätter därefter att sjunga nästa vers. Killarna sjunger 
först och tjejerna svarar på varannan fras och läraren säger ”Bra, tjejer!”.  Efter att de sjungit klart 
versen säger läraren: ”Bra, helt okej”. Därefter säger läraren: ”Vi kommer sjunga en gång till, 
killar säg efter mig”. Läraren säger i tempo: ”Femte fålen apelgrå” och killarna härmar. De 
repeterar några gånger och därefter repeterar de fler fraser ur samma vers. Läraren stampar pulsen 
under tiden med sin fot. Sedan säger läraren ”Ja visst! Bra, vi testar igen!” och de sjunger versen 
igen. Här förklarar läraren inte så mycket innan varje övning utan istället gör hen mer praktiskt 
utan förklaring innan och låter eleverna få härma vad läraren gör. De spelar och sjunger mycket 
och de hinner med många moment och sånger. Det är en effektiv stund (Ur 
observationsanteckningar, Musiklärare 2). 

 
När de kommer till slutet så repeterar läraren dessa två takter några gånger i följd utan att förklara 
eller säga någonting innan. Därefter säger hen ”Säg efter mig” och hen säger i tempo: ”stämsång 
och fackeltåg lyser upp mörkret”. Eleverna härmar och läraren säger därefter: ”lyssna” och hen 
repeterar frasen några gånger samt går vidare och övar fler fraser med eleverna. ”Bra! Då sjunger 
vi ifrån…” säger läraren och de sjunger de fraserna som de precis har övat (Ur 
observationsanteckningar, Musiklärare 2). 

 

Sammanfattning,	  ickeverbal	  kommunikation:	  	  
För att renodla den ickeverbala kommunikationen i Musiklärare 2:s undervisning fullt ut 
kommer här en punktlista på den ickeverbala kommunikationen i dennes undervisning.  
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I Musiklärare 2:s undervisning utgörs den ickeverbala kommunikationen i dennes 
undervisning främst av att: 
• Visa med sin egen röst hur eleverna ska sjunga. 
• Visa hur eleverna ska sjunga genom sättet läraren spelar på pianot. Till exempel när 

läraren spelar starkt sjunger eleverna också starkt, och tvärt om.  

 

Intervju	  Musiklärare	  2	  

Tankar	  om	  ickeverbal	  kommunikation	  
Musiklärare 2 anser att gester, kroppsspråk och ögonkontakt är delar av ickeverbal 
kommunikation.  

Det	  medvetna	  användandet	  
Musiklärare 2 menar att du på sättet du kompar en sång kan visa hur sången kan sjungas. Att 
om läraren spelar svagt på pianot så förstår eleverna att de ska sjunga svagt. Att det då inte 
behöver förklaras verbalt att de ska sjunga svagt. Läraren berättar också att om denne spelar 
ett intro som eleverna känner igen behöver inte läraren med ord berätta vilken sång de ska 
sjunga, utan eleverna förstår det ändå genom att höra introt. Musiklärare 2 menar att vi som 
arbetar med musikämnet har en fördel, då det är svårare att använda sig av ickeverbal 
kommunikation i ett mer teoretiskt ämne. Hen berättar vidare att vi kan förmedla mycket med 
musiken som hjälp, så som att vi kan spela starkt och eleverna sjunger då starkare.  
 

Där tror jag att där har man det ju ganska så väl som musiklärare, till skillnad från ett annat ämne 
som är ganska teoretiskt så kan det ju verkligen vara svårt att låta att inte använda sig av verbal 
kommunikation, men i musiken så har vi ju faktiskt till hjälp, vi kan säga mycket liksom, genom 
att förevisa så här spelar vi, eller så här ska vi sjunga, eller genom att spela på ett visst sätt så 
förstår de att nu ska vi sjunga svagt, nu ska vi sjunga starkt, nu ska vi sjunga struttigt och så 
vidare. Så att där har vi ju jättestor fördel, att kunna förmedla mycket genom musiken, absolut 
(Intervju, Musiklärare 2). 

 

Strävar	  efter	  att	  prata	  mindre	  
Musiklärare 2 anser att hen egentligen pratar för mycket under sina lektioner, att hen gärna 
skulle vilja prata mindre och att inte behöva förklara allt innan de börjar spela. Läraren 
berättar att denne ibland medvetet försöker att prata mindre men att hen inte så ofta planerar 
det.  
 

Ja, precis, det skulle jag väl säga att det gör. Kanske inte så mycket som jag skulle önska 
egentligen. Jag vet att jag är ganska dålig på bara liksom köra och jag håller gärna liksom ett 
anförande innan vi ska göra någonting eller liksom pratar ganska mycket, förklarar liksom till 
punkt och pricka innan vi kör igång, till exempel (Intervju, Musiklärare 2). 

 
Läraren anser däremot att vissa saker behöver förklaras innan de till exempel börjar spela. Att 
det kan behövas förklaras innan till exempel hur ett ackord ska tas, men att en melodislinga är 
lättare att visa än att förklara. Att eleven har enklare att ta till sig det då om lärare visar det.  
 
När Musiklärare 2 får frågan om hen använder sig medvetet av ickeverbal kommunikation i 
sin undervisning svara hen så här:  
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[…] att jag vet att jag ibland kan stå och prata lite väl mycket, den biten försöker jag att tänka på, 
att hålla lite kortare genomgångar och liksom komma igång snabbare och så där, men det är ju inte 
ickeverbal egentligen, att korta ner en onödigt lång verbal kommunikation till en kortare verbal 
(Intervju, Musiklärare 2). 

 

Fördelar	  med	  ickeverbal	  kommunikation	  
Musiklärare 2 menar att det är en fördel att inte prata så mycket för att eleverna kan då få 
upptäcka själva vad som till exempel gick fel och sedan kunna se hur de kan göra istället. 
Läraren menar att denne kan komma igång snabbare på en lektion om hen använder sig av 
ickeverbal kommunikation istället för verbal. Hen säger också: ”att man kommer lite längre 
om man inte står och snackar en massa […] Ibland kan det ju bli att man liksom står och 
pratar för mycket och då riskerar man väl att kanske tappa intresset och tappa eleverna och så 
där”. 
 
Musiklärare 2 anser att eleverna lär sig snabbare om denne först visar och de härmar, än att 
hen förklara något först. Hen anser att det är bättre att be eleven att lyssna och titta på vad 
lärare gör, att som lärare först förevisa, och sedan låta eleven härma.  
 

Ja men det är ju helt klart så att, självklart, absolut, att där lär de sig ju verkligen bättre genom att 
man först förevisar. Be dem att lyssna och sedan härma, istället för att försöka förklara, ”så ska du 
göra, så ska du göra”. visst, grunden kanske man måste ha så att de vet att de ska ta ett ackord på 
ett visst sätt eller spela på ett visst sätt, men när det kommer till själva melodislingan sedan, att 
absolut, då tycker jag att då är det ju absolut en fördel att prata så lite som möjligt, och att de nog 
har enklare att ta till sig det då, det tror jag (Intervju, Musiklärare 2). 

 
När jag frågar läraren om den ickeverbala kommunikationens betydelse i undervisningen 
svarar hen så här: ”att man liksom kanske jobbar upp något slags språk som funkar utan en 
massa onödigt snack liksom, och prat, vilket ibland kan vara skönt, det kan vara pratigt nog 
ändå”.  
 

Angående	  paus/rast	  på	  lektionen	  
Så här svarar Musiklärare 2 när jag frågar om hen använder sig av pauser och 
avslappningsövningar på dennes lektioner:  
 

Nej, jag, mellanstadieklassen har jag en timme, det är ju precis på gränsen, en timme tycker jag 
funkar att köra på, där kan liksom en kort rast i mitten, kan nästa göra mer från än till, om man har 
kommit igång till exempel med att sjunga, eller med ackordspel eller vad man nu gör, att då bryta 
av där mitt i, det tar ju oftast en stund att starta upp. På de lektionerna brukar jag köra på. Jag 
tänker att en rast ofta kanske gör mer från än till. Däremot så har vi ju på musikprofilen 1 timme 
och 40 min, vilket ju är en väldigt lång lektion, så då kör vi ju ett break, det måste de ju få (Ur 
transkribering av intervju Musiklärare 2). 

 

Observation	  Rytmiklärare	  1	  

Lektionernas	  upplägg	  och	  innehåll	  
Jag observerade Rytmiklärare 1:s arbete i en årskurs fyra. Utifrån vad jag såg så verkar det 
som att huvudfokus var puls-, rytm- och periodkänsla som de på olika sätt övade på. De 
gjorde först olika gemensamma kroppsliga övningar tillsammans och därefter spelade de på 
piano och gitarr, med huvudfokus i att härma det läraren gjorde. När de spelar på 
instrumenten byter de instrument efter cirka 5 minuter och skiftar från piano till gitarr och 
tvärt om. All undervisning sker i grupp. 
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Verbal	  kommunikation	  i	  undervisningen	  
Rytmiklärare 1 använder sig av verbal kommunikation i dennes undervisning: 
• När läraren startar en övning, när denne berättar vilken övning de ska göra.  
• När läraren berättar vilka toner som strängarna på gitarren består av.  
• När läraren berättar var tonen D ligger på pianot.  

 
Rytmiklärare 1 använder sig av den verbala kommunikationen som ett komplement till den 
ickeverbala kommunikationen. Hen använder sig av till störst del ickeverbal kommunikation 
när denne undervisar och gör övningar. Läraren visar och eleverna härmar. Det är svårt att 
dela upp vad läraren enbart gör verbalt på grund av att hen hela tiden kombinerar verbal och 
ickeverbal kommunikation, därför redogör jag inte så mycket här om den verbala 
kommunikationen, utan under rubriken ickeverbal kommunikation i undervisningen nämns 
också verbala inslag.  
 

Ickeverbal	  kommunikation	  i	  undervisningen	  

Introduktion	  av	  att	  känna	  pulsen	  i	  kroppen	  
Rytmiklärare 1 gör eleverna medvetna om vad puls och rytm genom att läraren gör en 
kroppslig gruppövning med eleverna: 
 

Lektionen sker i ett vanligt klassrum så de börjar med att de tillsammans flyttar bort bänkarna och 
gör en ring med stolarna. De samarbetar och försöker få en fin ring med stolarna. När de har gjort 
en ring säger läraren åt eleverna att flytta bak stolarna och därefter frågar hen eleverna om de har 
gjort övningen ”Har ni sett min coola syrra”. De svarar, ”ja” och ”nej”. Därefter säger hen ”fyra 
steg in, fyra steg ut” och räknar in: ”en, två, tre, fyr”. Läraren börjar snabbt övningen och eleverna 
hänger på därefter. De går alltså in fyra steg och ut bakåt fyra steg. Några elever säger ”Nej, vi har 
inte gjort den här” under tiden de gör övningen. Då säger läraren: ”Då hänger ni på bara” och de 
fortsätter gå in fyra steg och ut bakåt fyra steg. Alla elever går tillsammans och de verkar förstå 
vad de ska göra utan att en lång förklaring görs innan. Läraren säger: ”Då är det jag – ’har ni sett 
min coola syrra?’ ” i tempo och därefter säger hen ”Då säger ni – ’vad säger du?’ ”. Hen säger 
olika fraser som eleverna sedan härmar under tiden de går pulsen. Hen säger: ”Bra” (Ur 
observationsanteckningar, Rytmiklärare 1). 

 
Läraren förklarar inte så mycket innan övningen börjar utan hen låter eleverna prova och 
försöka härma det läraren själv gör. Läraren berättar inte att de övar på att känna pulsen utan 
det är något som händer automatiskt istället.   
 

Undervisning	  i	  puls	  och	  rytm	  
När de sedan ska gå djupare in på puls- och rytmkännedom går läraren tillväga på detta sätt:  
 

Läraren startar ett beat/komp på sin smartboard som går i 4/4. Läraren pekar på sina fötter och 
säger: ”Vi går”. Läraren säger därefter: ”och så försöker vi känna pulsen i musiken”, ”Kommer ni 
ihåg vad puls var?”. Läraren säger under tiden de går runt i rummet ”Kan vi gå runt här inne utan 
att krocka med varandra?” och de går runt i rummet (Ur observationsanteckningar, Rytmiklärare 
1). 
 

Läraren berättar alltså under tiden de gör en kroppslig gemensam uppgift att det är pulsen som 
de stampar med fötterna. Under tiden de gör övningen får de alltså verbal information om vad 
de gör med kroppen.  
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Det verkar som att läraren stegvis låter eleverna bli insatta i och få information om vad puls 
och rytm är. Här är ett annat tillvägagångssätt som läraren använder sig av för att göra 
eleverna insatta i vad puls och rytm är: 
 

När alla sitter ner säger läraren: ”är det någon som kommer ihåg vad puls var för något?”, ”Var har 
vi puls?”. En elev svarar: ”här” och pekar på sitt hjärta. Läraren säger ”Hjärtat som dunkar […] 
och det dunkar oftast jämt hela tiden” under tiden hen klappar pulsen mot sitt hjärta. Läraren 
fortsätter: ” och i musiken då, finns det något där som bara dunkar hela tiden?”, ”Man kan säga att 
musiken också har ett hjärta och det slår hela tiden” (Ur observationsanteckningar, Rytmiklärare 
1). 

 
Läraren drar här en metafor till pulsen. Läraren kombinerar här ickeverbal kommunikation, 
klappar pulsen mot sin bröstkorg, och verbal kommunikation, beskriver vad det är hen gör, i 
sin undervisning. 

 
Därefter säger läraren: ”Härma mig!”, ”Jag gör fyra först och ni sedan”. Läraren börjar med att 
klappa fyra slag och därefter härmar eleverna. Därefter börjar hen klappa rytmer istället för enbart 
pulsen. Eleverna fortsätter att härma. Därefter säger läraren: ”Det som ni precis gjorde nu, det 
kallas för rytm. Man bestämmer hur många slag man ska ha på det här hjärtslaget” (Ur 
observationsanteckningar, Rytmiklärare 1). 
 

Istället för att förklarar innan att de ska klappa rytmer, så berättar läraren det efter att de har 
gjort övningen. Hen använder alltså i första hand den ickeverbala kommunikationen i sin 
undervisning och därefter beskriver läraren vad de har gjort via den verbala 
kommunikationen. 
 

Läraren fortsätter och säger: ”Jag kommer göra, antingen puls som är så här (hen klappar pulsen) 
eller så kommer jag göra en rytm (hen klappar en rytm) och så vill jag att ni funderar på, är det 
puls eller en rytm?”. Därefter räknar läraren in, säger: ”en, två, tre, fyr” och börjar klappa fyra slag 
igen. ”Är det puls eller en rytm?” säger läraren. Några elever svarar: ”puls” och läraren frågar: 
”varför tror ni det är det?”. En elev säger: ”Jo för det är typ samma tid och samma sak hela tiden”. 
Läraren svarar: ”Precis” och upprepar elevens svar. Läraren repeterar övningen, hen klappar och 
eleverna gissar. Därefter säger läraren: ”Nu gör vi så här, alla gör puls när jag har räknat in” och 
hen räknar in och de klappar gemensamt en takt där de klappar pulsen. ”Nu ska vi göra rytm, och 
då får ni göra vilken rytm ni vill”. De gör det i en takt. Läraren säger därefter: ”Nu kommer puls”. 
Sedan säger läraren: ”Nu gör vi dem på varandra, först fyra slag puls och sedan fyra slag rytm. Vi 
börjar med puls”. Sedan ropar hen rytm när de ska klappa rytm och puls när de ska göra puls (Ur 
observationsanteckningar, Rytmiklärare 1). 

 

Gemensam	  undervisning	  av	  gitarr-‐	  och	  piano-‐spel	  
När Rytmiklärare 1 arbetar med gitarr- och pianospel med eleverna sker allting i grupp. När 
läraren förklarar och visar hur de ska spela går det till på detta sätt:  
 

Läraren pekar på sin smartboard där det är ett piano lika stort som smartboard-skärmen och säger: 
”vad är det här?”. ”Ett piano” säger eleverna. ”Ett piano, ja” svarar lärare och fortsätter: ”och vad 
har vi här då?”. ”En gitarr” säger en elev. ”En gitarr, ja” svarar läraren. ”Vad heter de här olika 
som man trycker på?” fortsätter läraren. En elev säger: ”tangenter”. Läraren säger: ”Tangenter, 
precis!”. ”Och de här då, som man slår på gitarren, vad heter de?” frågar läraren. ”Strängar” svarar 
en elev. Läraren håller med och säger: ”Strängar, ja, jättebra”.  Läraren fortsätter och berättar 
vilket håll de ska hålla gitarren åt och sedan säger hen till dem att de ska spela på G-strängen. Hen 
tar en gitarr och frågar: ”Vet ni vilken sträng som är vilken? Kommer ni ihåg den här ramsan som 
jag hade?”. Under tiden läraren spelar på varje sträng säger hen: ”En, blå, groda, dansar, aldrig, 
ensam. Det är en jättebra ramsa att komma ihåg”. Läraren fortsätter: ”En, då heter den här strängen 
E, (Hen spelar på varje sträng som hen pratar om), Blå, vad heter den strängen då?” Eleverna 
svarar och säger: ”B”, läraren säger: ”groda?”, eleverna säger ”G”, läraren säger: ”dansar”, 
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eleverna svarar: ”D”, och så vidare. Läraren repeterar samma sak igen. Därefter säger läraren: 
”Om ni ska spela på G, vilken sträng ska ni spela på då?”. En elev svarar: ”Tredje strängen 
nedifrån”. Läraren säger ”Tredje strängen nedifrån, ja, bra! Hittar alla ett G?”. De provar på sina 
gitarrer (Ur observationsanteckningar, Rytmiklärare 1). 

 
Rytmikläraren använder sig här av verbal kommunikation, men kompletterar med något 
visuellt. Läraren förklarar aldrig verbalt utan att spela eller visa något. 
 

”På pianot ska vi börja med att spela ett D. Och D ligger här” säger läraren och pekar på tangenten 
på smartboarden. ”Mellan de två svarta tangenterna” tillägger läraren. ”Hittar ni två svarta 
tangenter?” frågar lärare. Läraren går runt och tittar så att alla trycker ner rätt tangent (Ur 
observationsanteckningar, Rytmiklärare 1). 

 

Kombinerar	  puls-‐	  och	  rytm-‐kännedom	  på	  instrumenten	  
När eleverna ska börja spela piano och gitarr bygger läraren på och anknyter till det som de 
tidigare har hållit på med. Puls och rytm som de gjorde innan spelas nu på instrumenten 
istället för handklapp. 
 

Eleverna och läraren sitter i en cirkel och alla verkar se läraren. Läraren säger: ”Jag kommer spela 
antingen en puls eller en rytm och så härmar ni mig på instrumenten. Ni som har 
slagverksinstrument, ni härmar mig på slagverksinstrumentet. Är ni redo? Jag räknar in först och 
så spelar jag och sedan spelar ni. en, två, tre, fyr”. Vissa elever börjar spela när det är lärarens tur 
att spela. Läraren säger ”Jag måste spela fyra slag först, så ni vet vad ni ska göra. Precis som vi 
gjorde förut i ringen när vi härmade varandra”. Sedan säger läraren ”en, två, tre, fyr”. Läraren 
håller fingret för munnen under tiden hen spelar för att visa att de ska vara tysta och eleverna 
verkar förstå och är tysta och stilla under tiden läraren spelar på sin djembe-trumma under fyra 
taktslag. Eleverna härmar det läraren spelade. Därefter repeterar de denna övning några gånger 
utan stopp. Läraren skiftar mellan att spela pulsen eller en rytm. De byter sedan instrument (Ur 
observationsanteckningar, Rytmiklärare 1). 

 
Här förklarar läraren mer med verbal kommunikation än vad hen har gjort tidigare på 
lektionen. När eleverna inte verkar förstå att läraren ska spela en takt innan, lägger läraren till 
den ickeverbala kommunikationen då hen håller fingret framför munnen för att visa att de ska 
vara tysta. 
 

Att	  inte	  lägga	  fokus	  på	  det	  svåra	  
Rytmiklärare 1 går tillväga på detta sätt när de övar på periodkänsla, samt skillnaden på puls 
och rytmer: 
 

När de har bytt instrument frågar läraren eleverna om de vet vad de ska spela och säger: ”har ni 
hittat D?”. Eleverna hjälper varandra. Efter en kort tid säger läraren: ”är ni redo?”. ”Ja” svarar 
eleverna och läraren har ögonkontakt med eleverna och räknar in ”en, två, tre, fyr”. Läraren spelar 
en takt och eleverna härmar. De repeterar detta under några minuter. Sedan säger läraren: ”Alla 
gör fyra pulsslag sedan får man göra en valfri rytm, redo?”, sedan säger läraren i puls: ”här kom-
mer puls-en!”. Hen ropar: ”puls” när de ska spela puls och ”rytm” när de ska spela rytm (Ur 
observationsanteckningar, Rytmiklärare 1). 

 
Här finns ingen paus mellan de olika takterna och läraren går fort över till nästa övning. 
Därefter gör de en övning då eleverna får hitta på en egen rytm varvat med en takt där de slår 
enbart pulsen.  
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När	  eleverna	  leder	  undervisningen	  
Rytmiklärare 1 och dennes elever gör en gissningslek som går till så här:  
 

”Nu gör vi såhär” säger läraren och fortsätter: ” [Namn på elev], kan du bestämma om du vill göra 
puls eller rytm och så härmar vi dig? Är du beredd? Ett, två, tre, fyr”. Eleven spelar pulsen på sin 
gitarr och eleverna härmar det eleven spelade. ”Superbra” säger läraren. Sedan går de vidare till en 
annan elev som gör samma sak. Fler och fler elever vill göra detta. När en elev gör rytm frågar 
läraren därefter: ”Var det en puls eller en rytm?”. En elev säger: ”puls”. Istället för att säga att det 
var fel svar berättar läraren och visar på instrumentet varför det var en rytm. Att det först var två 
jämna slag, men att det sedan var två snabbare slag och då blir det en rytm. När en annan elev 
försöker göra puls räknar läraren in i ett ganska långsamt tempo men eleven spelar i ett jättefort 
tempo. Läraren frågar eleven vad den ville spela. Eleven svarar: ”puls”. Då säger läraren att hen 
måste spela i samma puls som läraren räknade in i. Läraren visar vilket tempo hen räknade in i. 
Eleven får en till chans och den här gången spelar eleven i samma tempo som läraren räknade in i 
(Ur observationsanteckningar, Rytmiklärare 1). 

 
Här använder sig läraren av verbal kommunikation när denne förklarar för eleverna vad de 
ska göra och använder sig av den ickeverbala kommunikationen när denne härmar eleven 
genom att spela det som eleven just har spelat.  
 

Avslutning	  av	  lektionen	  
Det sista läraren gör på lektionen är att denne ber eleverna att visa med tummen hur bra de 
tycker att de har skött sig. Läraren visar sin tumme uppåt och säger att hen tycker att de har 
skött sig jättebra. Läraren frågar eleverna vad de har gjort. Eleverna svarar: 
”…puls…rytm…var D ligger på piano och var G ligger på gitarr… skillnaden på puls och 
rytm…”. Sedan säger läraren: ”Kommer ni ihåg ramsan på gitarren?”. De säger tillsammans: 
”En blå groda dansar aldrig ensam…”. Läraren säger: ”Ser ni det framför er? Det är en blå 
groda, om han är ensam, så sitter han still, men när det är en massa andra grodor runt omkring 
då dansar han”. Läraren säger till sist: ”Nu är det slut för idag” och lektionen avslutas och 
eleverna går. 
 

Intervju	  Rytmiklärare	  1	  

Tankar	  om	  ickeverbal	  kommunikation	  
Rytmiklärare 1 menar att ickeverbal kommunikation är ett sätt att kommunicera utan att prata. 
Att kommunicera via kroppsspråk och ögonen.  
 
Rytmiklärare 1 anser att den ickeverbala kommunikationen är mer direkt och om eleverna är 
koncentrerade så vinner läraren tid när denne använder sig av den ickeverbala 
kommunikationen i musikundervisningen. Läraren menar att oftast så pratar denne för mycket 
och ibland säger saker som inte är nödvändigt att säga. Läraren anser att hen borde låta 
musiken tala för sig själv ibland. Läraren berättar vidare att ibland är det så stimmigt i 
klassrummet ”och då gör jag bara något så får de haka på”.  
 
Rytmiklärare 1 berättar att när hen gör något som har med rytmik att göra så brukar hen 
använda sig av den ickeverbala kommunikationen, samt ”när vi jobbar på golvet, då känns det 
mest naturligt att jobba ickeverbalt”. När läraren däremot ska till exempel instruera 
ensemblespel så gör denne detta verbalt, menar hen. Läraren menar också att denne använder 
sig av den verbala kommunikationen när denne ska förklara någon teoriuppgift. 
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Den	  ickeverbala	  kommunikationens	  betydelse	  
När läraren talar om vilken betydelse den ickeverbala kommunikationen har för 
musikundervisningen säger hen så här:  
 

Jag tror ju på kroppen och jag tror att när man pratar så kanske man ibland faktiskt gör saker och 
ting svårare än vad det faktiskt är, och man gör det svårare för eleverna och de skulle bara kunna 
hänga på och då skulle det inte vara några problem och att de tror att ”Oj, det här kommer att bli 
jättesvårt” och så börjar de tänka en massa och… Så när man har elevernas uppmärksamhet så tror 
jag att det är mycket mer effektivt (Intervju, Rytmiklärare 1).  

 
Rytmiklärare 1 verkar anse att det är effektivast att som hen kallar det: ”bara låta eleverna 
hänga på” utan att förklara. Läraren menar att om för mycket förklaringar sägs innan en 
övning kan det finnas en tendens till att eleverna blir oroliga och undrande kring övningen 
som ska göras, att det blir svårare än vad det egentligen är. Det verkar som att läraren föredrar 
mer att låta eleverna prova och testa mycket. 

Att	  ha	  fokus	  i	  och	  på	  kroppen	  
Rytmikläraren förklarar att denne har en kurs i rytmik och där jobbar de mycket ickeverbalt. 
Så här lät det när läraren berättade om en erfarenhet på rytmik-kursen:  
 

Det har ju, när vi har gjort sådana övningar, där man jobbar ickeverbalt så är det ju ett helt annat 
fokus i rummet. Det är bara på kropp, och om inte jag pratar, då kanske inte eleverna pratar, utan 
det är verkligen fokus och det blev verkligen, alltså man kunde ta på, alltså det fanns någonting där 
som, nått som inte fanns där innan som man skapar tillsammans liksom, för alla är närvarande. Det 
kanske är det! Det kanske är det som är skillnaden. Att alla är inte, att eleverna är inte här utan 
dem är i kroppen, mer närvarande och det gör att det blir en annan stämning i rummet. Och jag vet 
efteråt att så här, ”Shit, vilken upplevelse liksom!”. Då skulle vi lära ut en form och vi fick inte 
prata. En rörelseform. Vi skulle lära ut våran egna rörelseform till de andra, men vi fick inte prata, 
då fick man ju bara känna in så här, bara, jaha, har de snappat upp det här? Nej men då får jag ta 
det en gång till och var ska jag ta det ifrån nu och? Andas in och så börjar vi samtidigt. Alltså 
sådana grejer liksom (Intervju, Rytmiklärare 1). 

 
Här beskriver Rytmiklärare 1 om vad som tillkommer när hen bara använder sig av ickeverbal 
kommunikation med personer/studenter i en rytmik-kurs.   
 

Få	  förutsättningar	  
Rytmiklärare 1 menar att denne inte har så många förutsättningar till att jobba så mycket 
praktiskt i klassrummet och att hen på det sättet inte har så mycket erfarenhet i det. Läraren 
anser att om det skulle finnas möjlighet till att jobba mer med ickeverbal kommunikation i 
musikundervisningen så skulle hen kommit längre och fortare framåt än om det arbetas med 
verbal kommunikation. Läraren anser att om denne ska arbeta med ickeverbal kommunikation 
så krävs det mycket från eleven, mer än av läraren. Läraren anser att om denne pratar så får 
eleverna så mycket associationer som de ofta behöver prata och berätta om. Hen anser att det 
gör att det tar mer tid med verbal kommunikation.    
 

Det	  medvetna	  valet	  
Rytmiklärare 1 menar att när denne gör rytmikövningar brukar en tanke vara att inte prata så 
mycket. Läraren berättar att det inte är ett medvetet val att förklara något verbalt, denne 
menar alltså att verbal kommunikation och förklaringar sker på ett omedvetet plan. 
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Att	  variera	  lektionens	  innehåll	  
När vi pratar om rast och avslappning under lektionerna säger läraren så här: 
 

Igår hade jag en 80-minuters lektion med sjuorna, då hade jag inte planerat någon paus men jag 
tyckte själv att jag hade liksom gjort en planering som var ganska praktisk och då tänkte jag att de 
behöver inte det. Men det… För då hade jag först, vi repeterade lite med gitarr, sedan körde vi en 
övning, kroppsligt, sen tillverkade vi trumstockar med papper, sedan övade vi trumkomp på en 
stol, och sedan spelade vi piano. Och då tänker jag så här att då gör vi inte en sak hela lektionen 
utan då är det liksom 10 minuter på varje och då tänker jag att det blir en naturlig paus emellan, 
men och det är ju jättesvårt för när det blir en naturlig paus då börjar de sätta igång att prata, när 
man slår på smartboarden eller vad det nu kan vara (Intervju, Rytmiklärare 1). 

 
Rytmiklärare 1 verkar alltså anse att variationen av övningar på lektionen gör att det inte 
krävs någon paus under lektionen. 
 

Observation	  Rytmiklärare	  2	  
Jag observerade två lektioner med elever i årskurs 3. 
 

Lektionens	  upplägg	  och	  innehåll	  
Lektionens huvudfokus är att läraren lär eleverna ett typiskt 4/4-komp på trummor. Läraren 
börjar med att förklara hur de ska spela, därefter övar de på sina egna kroppsdelar att spela 
kompet med fötterna och händerna och därefter visar läraren för varje elev hur de ska spela på 
trumsetet. Under tiden läraren visar för varje elev ska resten av eleverna öva själva på 
kompet. Därefter är lektionen slut. 
 

Verbal	  kommunikation	  i	  undervisningen	  
Rytmiklärare 2 använder sig av verbal kommunikation i dennes undervisning: 
 
• Då hen i början av lektionen står vid tavlan och förklarar när och var händer och fötter ska 

spela. Vilken kroppsdel på vilket taktslag. Läraren tar här till visuellt till sin undervisning 
då denne ritar en tabell på tavlan med markering var och när de olika kroppsdelarna ska 
spela.  

Alla elever sitter utspritt som prickar i rummet och läraren står längst fram vid tavlan. Läraren 
frågar eleverna: ”I musiken, vad räknar man till då?”. En elev säger: ”fyra” och läraren svarar: ”Ja, 
och det är det vi ska göra idag också”. Läraren har gjort en tabell på tavlan där hen fyller i vid 
vilka slag eleverna ska använda vilka kroppsdelar på. Läraren berättar att högerhanden kommer 
alltid ha någonting att göra. Läraren fortsätter och säger: ”När spelar man med vänsterhanden 
då?”. ”På virveltrumman” svarar en elev. ”När spelar man, vilken siffra spelar man på? Man 
brukar köra på två och fyra” förklarar läraren. ”Vad händer på ettan då?” frågar läraren och hen 
förklarar vidare att det är baskaggen som de ska spela på på ettan och trean. Läraren berättar vidare 
att det blir varannan gång mellan höger fot och vänster hand (Ur observationsanteckningar, 
Rytmiklärare 2). 

 

Ickeverbal	  kommunikation	  i	  undervisningen	  

Att	  motivera	  var	  och	  en	  elev	  på	  olika	  sätt	  
Rytmiklärare 2 har mycket individuell undervisning med varje elev. Läraren lägger mycket 
kraft för att varje elev ska vilja och kunna spela trummor. En elev som kommer lite tidigare 
till lektionen än resten av klassen frågar vad de kommer göra på lektionen idag. När denne 
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elev får höra att de ska spela trummor verkar den oerhört missnöjd och den verkar känna att 
den inte behärskar det. Läraren går då igenom individuellt med denna elev innan lektionen har 
börjat hur eleven ska spela och eleven verkar efter denna genomgång bli mer motiverad till att 
spela.  
 

En elev frågar: ”Ska vi sjunga idag?”. ”Nej, idag ska vi spela trumset” svarar läraren. Eleven ser 
missnöjd ut och säger: ”Måste man?”. Läraren svarar och säger: ”Om du lyssnar och sedan 
använder tiden till att öva så kommer det gå jättebra när du sätter dig vid trumsetet”. Eleven säger: 
”…Isåfall vill jag göra det själv med dig nu” och läraren går med på det. De sätter sig vid 
trumsetet och läraren berättar att volymen på trumsetet inte kommer vara så hög när de andra hör 
på och till det kommer det vara musik i bakgrunden, så det kommer inte höras när eleven spelar. 
Läraren börjar med att visa hur eleven ska sitta och pekar på elevens fötter och säger att den högra 
foten ska vara vid baskaggen och den vänstra vid hihiten. Läraren säger under tiden hen visar: ”På 
varje slag så kommer man spela på den här med höger hand, testa hur det känns”. Läraren 
fortsätter och säger: ”Sedan kommer vi att räkna så här, en, två, tre, fyra, och varje etta och trea så 
kommer du att spela med foten, så här (och hen visar med sin kropp hur eleven ska spela) en, två, 
tre, fyr…”. På samma sätt berättar läraren hur eleven ska spela på hihat och virvel. Läraren 
avslutar och säger: ”Precis så här ska du göra sedan till musik” (Ur observationsanteckningar, 
Rytmiklärare 2). 

 
Läraren förklarar mycket med verbal kommunikation för eleven och hen visar också med sin 
kropp hur eleven ska spela. Läraren använder kroppen för att visa, lika mycket som hen 
använder det verbala språket för att förklara. 
 
När väl lektionen är igång och det är dags för denna elev att spela verkar det som att det går 
bra för eleven och eleven ser ut att trivas vid trumsetet. 
 
Under den största delen av lektionen visar och förklarar läraren individuellt för varje elev hur 
de ska spela på trummor. Resten av eleverna ska sitta och öva själva på sina stolar, men en 
stor del av klassen pratar med varandra och gör annat. 
 
När läraren ska visa enskilt för varje elev ställer sig läraren generellt sett i samma nivå som 
eleven och får ögonkontakt med denne. Läraren går igenom för varje elev under cirka 3 
minuter och därefter går hen vidare till nästa elev. Läraren ger ofta komplimanger och 
bekräftar det eleven gör med ord som: ”Javisst” eller ”bra”. När läraren ska visa för en av 
eleverna hur denne ska spela håller läraren och eleven i samma stockar. Läraren leder 
spelandet och eleven hänger på och känner då lärarens rörelser. Vid detta tillfälle förklarar 
läraren inget verbalt under tiden de spelar, utan hen visar och efter att de har spelat klart 
förklarar läraren för eleven vad de precis gjorde. Läraren anpassar själva förklarandet och 
visandet till varje enskild elev.  
 

Kombinera	  verbal	  kommunikation	  med	  ickeverbal	  	  
Rytmiklärare 2 använder sig av en kombination mellan att förklara i första hand och visa i 
andra hand. Läraren kombinerar att förklara och visa och det kan se ut så här: 
 

De börjar nu prova med kroppen detta som hen har förklarat och beskrivit. De sitter på var sin stol 
och lutar vänster axel mot ryggstödet. Läraren visar och förklarar med ord hur de ska spela med 
höger hand, och kort därefter börjar de spela med höger fot. Under tiden räknar läraren: ”ett, två, 
tre fyr, fot, …, fot, …”. Därefter lägger de till vänster hand och läraren säger: ”fot, hand, fot, 
hand”. Läraren förklarar och berättar att höger hand och vänster hand spelar samtidigt på ettan och 
att på tvåan spelar båda händer samtidigt, samt att hen berättar att därefter är det varannan gång. 
Under tiden alla spelar tillsammans säger läraren i tempo: ”fot, händer, fot, händer”. Läraren har 
hittills suttit i samma riktning som eleverna. Nu sätter sig läraren mitt emot eleverna och visar med 
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kroppen och berättar vad de ska göra. Läraren pratar om hur hjärnan måste koppla om och lära sig 
de olika kopplingarna och att det därför är viktigt att öva. Hen berättar vidare att de måste ta eget 
ansvar att öva själva under tiden läraren ska visa för varje hur de ska spela vid trumsetet (Ur 
observationsanteckningar, Rytmiklärare 2). 

 

Avslutning	  på	  lektionen	  
Läraren avslutar lektionen på detta sätt:  
 

När det är dags att avsluta säger läraren åt eleverna att sätta sig på sina platser och det tar långt tid 
för många av dem att sätta sig ner och bli lugna. Läraren börjar därefter berätta för eleverna att de 
har varit stökiga i slutet av lektionen och hen berättar att det var därför hen var tvungen av avbryta. 
Därefter säger läraren att hen vill att de ska fundera över hur bra de jobbade på lektionen och att de 
sedan ska ge en siffra från 0 till 10 hur mycket de har försökt att förstå det här och hur mycket de 
har övat. De ställer sig i ett led och skriver på tavlan var sin siffra. Därefter berättar läraren för 
eleverna att de helst ska vara mellan 5 till 10 och att hen anser att nästa lektion skulle de kunna 
använda mer av tiden till att öva. Därefter säger läraren ”Hej då” och lektionen är slut (Ur 
observationsanteckningar, Rytmiklärare 2). 

 

Intervju	  Rytmiklärare	  2	  

Tankar	  om	  ickeverbal	  kommunikation	  
Rytmiklärare 2 menar att ickeverbal kommunikation är sådant som till exempel gester och 
mycket ögonkontakt. Läraren berättar att det kan vara till exempel när denne visar en gest att 
en elev behöver ta av sig kepsen istället för att säga det med ord till eleven. Läraren anser 
också att det också kan äga rum när denne ska ”lära ut” till eleverna hur de ska spela på 
trumsetet. Då brukar läraren peta på kroppsdelarna och visa vilken kroppsdel som eleven ska 
spela med. Läraren berättar vidare att denne brukar sätta sig i en lägre nivå än vad elevens 
huvudnivå. Då menar hen att eleven inte känner sig så attackerad utan att det blir 
avdramatiserat.  
 

Kommunikation	  utan	  det	  verbala	  språket	  –	  rytmik	  
Rytmiklärare 2 berättar att denne är intresserad av vad vi kan kommunicera utan det verbala 
språket. Att det är det som rytmik innebär. Dessvärre känner Rytmiklärare 2 att denne inte 
kan använda sig så mycket av detta på sina musiklektioner för att hen anser att det är långt 
ifrån hur eleverna är vana vid att arbeta annars. Läraren är en nyexaminerad lärare och hen 
känner att under det första året har det varit fokus på att hitta rollen som lärare. Läraren 
berättar däremot att hen har en plan att längre fram kunna arbeta med rytmik och börja med 
detta i de lägre åldrarna. Att succesivt lägga till rytmik i undervisningen och att eleverna då på 
detta sett blir mer och mer vana vid det. 
 

Jag känner att fokus nu första året har varit att hitta min roll som lärare och i klassrummet. Sedan 
tar det långt tid att få upp en lektionsbank. Så det lägger man ju mycket energi på, man lägger 
mycket energi på det sociala, att fånga alla elever så att dem känner sig sedda och vill va med på 
noterna och delta i lektionerna. Sedan har jag ju en plan längre fram, att inom fem år och så vidare 
har kommit en viss bit, men då får man ju börja kanske med fyrorna liksom, och så får man följa 
dem hela vägen och lägga in mer rytmik och då är dem mer vana vid det. Jag kan ju inte börja med 
niorna direkt. Eller det kan man faktiskt, med niorna kan man faktiskt göra det, jag gjorde det förra 
året, lite enstaka rytmikövningar, för då är de så här bara: ”va!? Det där gjorde vi ju på dagis”. Då 
blir de helt ställda och så gör de det, för då har dem kommit förbi det här stadiet att man ska 
ifrågasätta, så då säger jag det här gör vi, det här är bra, vi testar det här. Bara gör. Så gjorde vi 
någon taktartsvals och så… och här om veckan så satte jag alla åttor i en ring och så fick vi spela 
med pinnar på golvet. ”Det här gjorde vi på dagis” men alla gjorde det, så att lite så där. Man 
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slänger väl in. Jag tror de känner att jag är inte riktigt likadan som deras förra lärare på så sätt. Det 
är jag ju inte heller (Intervju, Rytmiklärare 2). 

 

Förekomsten	  av	  ickeverbal	  kommunikation	  	  
Rytmiklärare 2 anser att ickeverbal kommunikation förekommer i dennes undervisning när 
hen ger instruktioner. Läraren tillägger och säger att denne gärna skulle vilja använda sig mer 
av det. Läraren berättar att denne anser att den ickeverbala kommunikationen är effektivare än 
den verbala. När läraren får frågan om denne medvetet använder sig av ickeverbal 
kommunikation i sin undervisning säger hen:  
 

Ja det gör jag ju på ett sätt. Jag vet att jag har det verktyget att ta till, sedan kan jag ju inte säga att 
jag arbetar med det, men jag tar till och använder mig av det. Använder det, men inte arbetar med 
det kanske (Intervju, Rytmiklärare 2). 

 

Anpassa	  undervisning	  till	  varje	  elev	  
Läraren menar att musik är ett praktiskt ämne och att det kräver fysisk aktivitet hos eleven. 
Läraren berättar att denne anser att den ickeverbala kommunikationen hjälper denne att få 
eleverna mer motiverade. Läraren berättar att denne, istället för att försöka förklara för 
eleverna hur de ska spela ett slagkomp på gitarr, först brukar visa och därefter förklara med 
ord. Läraren berättar också att denne anser att vissa elever tar till sig klingande lättare, istället 
för förklarande med ord. Läraren berättar att eleverna med deras reaktioner och uttryck visar 
om de förstår eller inte och att denne då anpassar undervisningen utefter hur eleven förstår. 
När läraren får frågan om hen märker någon skillnad mellan hur eleven lär sig via ickeverbal 
respektive verbal kommunikation säger denne: 

 
Ja alltså det är ju hela rytmiktänket att om jag märker att en elev inte förstår på ett sätt jag förklarar 
då förklarar jag på ett annat sätt och märker jag att den inte förstår då, då försöker jag hitta på ett 
tredje sätt och så vidare, för jag anser ju att vi förstår på olika sätt. Vissa förstår genom bilder, 
genom hörsel, genom syn, genom känsel, eller en kombination av allt, så det tänker jag alltid på, 
att så fort jag märker att de inte förstår så försöker jag på ett annat sätt (Intervju, Rytmiklärare 2). 
 

 
Rytmiklärare 2 menar alltså att denne behöver gå efter varje individs förutsättningar för att 
varje elev ska kunna förstå.  
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RESULTATANALYS	  
Här nedan följer en analys av materialet som jag har presenterat i Resultatredovisningen. 
Denna analys utgör en analys av den andra och tredje tolkningsgraden inom fältforskning. 
Analysen är uppdelad i olika kategorier/rubriker som framkommit under undersökningens 
gång. Dessa rubriker är sådana ämnen som har kommit i fokus under tidens gång. Likheter 
och skillnader kommer att uppmärksammas och blicken har lyfts en nivå för att kunna se 
olika mönster och beteenden i de fyra lärarnas undervisning. 
 

Generella	  mönster	  
Den ickeverbala kommunikationen tar sig i uttryck på många olika sätt i de olika lärarnas 
undervisning. Alla lärarna använder sig av en kombination mellan verbal och ickeverbal 
kommunikation i deras undervisning. Rytmiklärare 1 använder sig mer av ickeverbal 
kommunikation än Musiklärare 1 och 2 som är mer bekväma med att använda sig av den 
verbala kommunikationen. Det visar sig att speciellt Musiklärare 1 och 2 är mer bekväma 
med att använda den verbala kommunikationen, enligt dem själva, medan Rytmiklärare 1 och 
2 strävar efter att använda sig av den ickeverbala kommunikationen, men att dessa båda 
menar att förutsättningarna inte finns för att kunna använda sig fullt ut av ickeverbal 
kommunikation i deras musikundervisning. Utifrån observation av de fyra lärarnas 
undervisning visar det sig att det är i Rytmiklärare 1:s undervisning som den ickeverbala 
kommunikationen tar sig i uttryck som mest och där den får mest möjlighet att träda fram. 
Rytmiklärare 1 och 2 samt Musiklärare 2 strävar, enligt dem själva, efter att använda sig mer 
av den ickeverbala kommunikationen i deras undervisning, medan Musiklärare 1 strävar efter 
att eleverna ska kunna förstå hens förklaringar via den verbala kommunikationen. Den 
sistnämnda läraren är trots detta för att använda sig av en kombination av ickeverbal och 
verbal kommunikation. 
 

Skillnader	  
Musiklärare 1 strävar efter att eleven ska förstå det läraren förklarar verbalt och strävar alltså 
efter att använda sig av verbal kommunikation. Däremot tolkar jag att läraren inte har en 
tydlig bild av vad ickeverbal kommunikation innebär för denne, då läraren berättar att denne 
tror att eleverna lär sig fortare genom att se/lyssna och härma och att förklaringar kan göra det 
mer komplicerat. Denna musiklärare är mer bekväm med att förklara och undervisa i enlighet 
med verbal kommunikation. Med både Rytmiklärare 1 och 2 är det viss skillnad, de 
konstaterar att de i sin undervisning arbetar mycket verbalt men menar att de helst skulle vilja 
och kunna arbeta mer ickeverbalt. Jag förstår det hela som att Rytmiklärare 1 och 2, till 
skillnad från Musiklärare 1 och 2, från sina tidigare utbildningar har mer kunskaper och 
erfarenheter av att arbeta ickeverbalt. Rytmiklärare 1 och 2 ser den ickeverbala 
kommunikationen som en fördel medan Musiklärare 1 ser den verbala förklarande 
undervisningen som en fördel.  
 

Relationen	  mellan	  verbal	  och	  ickeverbal	  kommunikation	  
Informanterna i denna undersökning har olika tankar om vad ickeverbal kommunikation 
innebär. Som jag förstår Musiklärare 1 och 2 anser de att ickeverbal kommunikation innebär 
ögonkontakt, utstrålning och så vidare medan Rytmiklärare 1 och 2 mer ser ickeverbal 
kommunikation som en slags kommunikation utan det verbala språket som verktyg, inte 
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enbart som ett komplement till det verbala språket. Att till exempel undervisa med enbart 
kroppen som verktyg.  
 
De olika lärarna arbetar olika mycket med ickeverbal kommunikation. De flesta lärarna 
använder sig av den ickeverbala kommunikationen som ett komplement till den verbala 
kommunikationen. Att de till exempel förklarar något verbalt för eleverna och under tiden 
visar de detta de förklarar, för att styrka det de säger. Rytmiklärare 1 har däremot den verbala 
kommunikationen som ett komplement till den ickeverbala kommunikationen och detta är en 
stor skillnad gentemot de andra lärarna. Speciellt i början av lektionen då läraren knappt 
använder sig av det verbala språket i undervisningen och därefter lägger läraren till fler och 
fler inslag av verbal kommunikation och förklaringar. Ju längre tid in på lektionen desto mer 
verbal kommunikation tar läraren till i sin undervisning.  
 

Typiska	  sätt	  att	  använda	  ickeverbal	  och	  verbal	  kommunikation	  hos	  musiklärarna	  
Musiklärare 2 använder sig av både verbal och ickeverbal kommunikation i sin undervisning 
då hen både förklarar och förevisar hur eleverna ska sjunga. Läraren visar ofta med sin egen 
röst hur eleverna ska sjunga och använder sin verbala kommunikation genom att uppmuntra 
eleverna.  
 
Musiklärare 1 använder sig mer av den verbala kommunikationen än den ickeverbala, och 
utifrån intervjusvaren strävar läraren efter just detta. Under en lektion gör läraren 
gruppövningen ”stannaleken”. Detta är en kroppslig gruppövning som läraren genom den 
verbala kommunikationen berättar hur eleverna ska gå tillväga. Läraren sjunger med i sången 
när de gör övningen, så då kan det tänkas att hen förevisar sången genom att själv sjunga. 
Denna övning är en avslutningsövning som de gör om det finns extra tid till det. I slutet av en 
annan lektion när de skulle ställa tillbaka alla instrument, verkade det enligt läraren, ta så pass 
mycket tid att det inte fanns tid till att göra ”stannaleken”. Alltså tas enbart kroppsliga 
övningar till i dennes undervisning om det finns tid till det i slutet av lektionerna. Kroppsliga 
övningar är alltså inget som läraren använder sig så mycket av i dennes undervisning. 
 
Det finns en tendens till att eleverna inte förstår när Musiklärare 1 förklarar vad de ska göra 
och vad de ska kunna när eleverna inte har sina instrument framför sig. Musiklärare 1 delar 
upp en del av den verbala respektive den ickeverbala kommunikationen för sig. Först 
förklarar läraren verbalt vad de ska göra och därefter tar läraren fram instrumenten till 
eleverna. Många av eleverna behöver då ändå enskild hjälp med hur de skulle ta de olika 
ackorden och eleverna verkar inte ha någonting att relatera förklaringarna till som sades 
innan.  
 
Skillnaderna på Musiklärare 1 och 2:s undervisning är att Musiklärare 2 använder sig mer av 
undervisning i grupp än Musiklärare 1. Musiklärare 1 har mer individuell enskild 
undervisning med varje elev än vad Musiklärare 2 har. 
 

Typiska	  sätt	  att	  använda	  ickeverbal	  kommunikation	  hos	  rytmiklärarna	  
En tendens till likheter i arbetssätt och användandet av ickeverbal kommunikation i 
musikundervisning syns hos både Rytmiklärare 1 och 2. Istället för att förklara ett visst 
begrepp eller förklara för eleverna hur de ska gå tillväga på en övning använder sig 
Rytmiklärare 1 istället av en förberedande övning. Läraren börjar med en övning utan att 
förklara och bygger på med fler och fler övningar. Övningarna blir i sin tur mer och mer 
riktade till ett specifikt tema, i detta fall puls och rytm. Under intervjun med Rytmiklärare 2 är 
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denne inne på ett liknande resonemang och arbetssätt som Rytmiklärare 1 när det gäller 
tanken bakom användandet av ickeverbal kommunikation i sin undervisning; Rytmiklärare 1 
menar att istället för att stå och förklara något under femton minuter väljer denne att visa det 
som ska göras genom ett antal övningar.  
 

Möjligheter	  och	  hinder	  	  
Det visar sig att vid vissa lektioner och moment finns det mer möjligheter för den ickeverbala 
kommunikationen att träda fram i undervisningen. I denna undersökning har den ickeverbala 
kommunikationen i undervisningen visat sig som mest när undervisningen skett i grupp. När 
läraren gemensamt med alla elever har gjort någon slags övning. Då kan den ickeverbala 
kommunikationen ta som mest plats i undervisningen. Vid Rytmiklärare 1:s början av 
lektionen uppstår en stor möjlighet för den ickeverbala kommunikationen att få träda fram. 
Läraren gör en övning med eleverna där hen inte berättar vad de ska göra, utan hen gör 
övningen inklusive rörelser och eleverna härmar genom att titta på läraren vad hen gör. När de 
ska spela på instrumenten går läraren oftast igenom inför alla elever hur de ska spela. Det 
mesta som läraren visar och förklarar verbalt sker i grupp och sällan individuellt med varje 
enskild elev. När de gör övningen då eleverna ska spela valfri rytm eller puls använder sig 
läraren av individuell undervisning, då varje elev får prova på att spela var sin valfri rytm 
eller puls, med gemensam gruppundervisning där alla är med och härmar eleven. Vid 
Musiklärare 1:s lektion är det nästan helt tvärt om. Det mesta som läraren förklarar sker 
individuellt med varje enskild elev. Rytmiklärare 2 har först en genomgång med hela klassen 
och de provar gemensamt att spela trumkompet på sin kropp sittandes på en stol, men därefter 
visar läraren för varje enskild elev hur de ska spela på trummorna. Musiklärare 2 gör inte 
någon individuell genomgång utan all undervisning sker i grupp. 
 
Det visar sig alltså att den ickeverbala kommunikationen kan träda fram som mest när 
undervisningen sker i grupp utifrån vad jag sett via observation av de olika lärarna.  
Musiklärare 1 undervisar för det mesta enskilt för varje enskild elev och den verbala 
kommunikationen har då mest fokus. Rytmiklärare 1 och Musiklärare 2 undervisar däremot 
alltid i grupp och aldrig till enskilda elever. Det visar sig då att den ickeverbala 
kommunikationen får mer fokus och får mer möjlighet att träda fram. Däremot skiljer sig de 
sistnämnda lärarnas undervisning ifrån varandra då det finns mer kroppsliga inslag i 
övningarna i Rytmiklärare 1:s undervisning och att det då uppstår ännu mer ickeverbal 
kommunikation i undervisningen.  
 
Min tolkning är att lärarna fokuserar på olika saker i sin undervisning. Musiklärare 1 och 2 
fokuserar mycket på att berätta för eleverna vad de ska ha lärt sig medan Rytmiklärare 1 och 2 
generellt sett gör mer övningar som berättar syftet med undervisningen. Hos Musiklärare 1 
och 2 tar då den verbala kommunikationen större fokus då de berättar för eleverna vad de ska 
kunna och vad de ska ha lärt sig, medan hos Rytmiklärare 1 läggs mer fokus på att göra 
övningar. Men däremot tolkar jag det som att Rytmiklärare 1:s elever ändå är medvetna om 
syftet i undervisningen, även fast de inte har fått ett verbalt förklarat syfte av läraren. Istället 
har de fått reda på syftet genom att göra övningar. Det visar sig att Rytmiklärare 1:s metod 
öppnar upp för den ickeverbala kommunikationen att kunna träda fram ännu mer i 
undervisningen, än vad Musiklärare 1 och 2:s förklaringar gör.  
 

Den	  ickeverbala	  kommunikationens	  värde	  och	  funktion	  
Utifrån intervjusvaren ser de fyra lärarna olika på den ickeverbala kommunikationens värde 
och funktion i undervisningen. Utifrån intervjun med Musiklärare 1 tolkar jag det som att 
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läraren ser ett stort värde i att använda sig av ickeverbal kommunikation i sin undervisning då 
hen menar att eleverna lär sig fortare av att se och därefter härma. Däremot kan det tänkas att 
läraren inte ser dess funktion i undervisningen då läraren inte tar till så mycket av den 
ickeverbala kommunikationen i sin undervisning. Jag tolkar att läraren ser ett stort värde i den 
verbala kommunikationen och därför använder sig mer av denna i sin undervisning. 
 
Musiklärare 2 verkar anse att det är viktigt att inte prata för mycket på lektionerna, men som 
läraren själv säger så tar denne inte till mer ickeverbal kommunikation enbart genom att korta 
ner de verbala förklaringarna. Det som ändå syns vid observationerna är att läraren strävar 
efter att inte prata så mycket på sina lektioner och att läraren faktiskt då tar till ickeverbal 
kommunikation istället för verbal. Läraren förevisar mycket med sin röst och vägleder 
eleverna när de sjunger genom att både sjunga och spela på det sättet som hen vill att eleverna 
ska sjunga. Istället för att förklara verbalt hur eleverna ska sjunga visar läraren ofta med sin 
egen röst hur denne anser att de ska sjunga. 
 
Rytmiklärare 1 använder till stor del den ickeverbala kommunikationen i sin undervisning och 
anser att denna kommunikation är mer direkt än den verbala. Läraren menar själv att denne 
använder sig mest av den ickeverbala kommunikationen när de gör kroppsövningar ”på 
golvet”, som denne kallar det. Läraren menar att denne använder sig mer av den verbala 
kommunikationen vid undervisning av ensemblespel och musikteori. Den lektion som 
observerades visade dock ändå att läraren använde sig av mycket ickeverbal kommunikation 
även fast de inte enbart gjorde övningar ”på golvet”. Det visade sig att läraren faktiskt 
använde sig mer av den ickeverbala kommunikationen än den verbala. Jag tolkar detta som att 
läraren inte är medveten om att denne använder sig av mycket ickeverbal kommunikation i de 
olika momenten, att läraren faktiskt använder sig av mycket ickeverbal kommunikation även 
vid undervisning av teori och ensemblespel.  
 
Rytmiklärare 2 anser att den ickeverbala kommunikationen har ett stort värde i 
musikundervisningen, men denne anser att det inte finns förutsättningar för hen att använda 
sig så mycket av det med eleverna. Läraren berättar att eleverna själva måste vara mottagliga 
för den ickeverbala kommunikationen samt att arbetsplatsen är ny och att det då inte funnits 
plats för den ickeverbala kommunikationen. Vad som syns via observationerna är ändå, också 
hos denne lärare, att hen faktiskt använder sig av mer ickeverbal kommunikation än denne 
kanske tror. Läraren använder sig av mycket individuell undervisning, där den ickeverbala 
kommunikationen, så som att se/lyssna och härma, får stor plats i undervisningen.  
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DISKUSSION	  
I denna del kommer nu resultatanalysen sättas i relation till tidigare forskning och uppsatsens 
bakgrundsavsnitt. Resultatet av denna undersökning kommer att redogöras och diskuteras.  
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och belysa ickeverbal kommunikation i 
musikundervisning i grundskolans årkurs 3 och 4. Att undersöka hur den tar sig uttryck samt 
dess betydelse i musikundervisningen. Ett tydligt resultat som har visat sig är att alla fyra 
lärare använder sig av en kombination av verbal och ickeverbal kommunikation i sin 
undervisning, men att det skiljer sig mellan lärarna hur mycket ickeverbal respektive verbal 
kommunikation som de använder sig av. Ett annat resultat som också framkommit är att 
lärarna är överens om att den ickeverbala kommunikationen är effektiv och viktig för 
musikundervisningen. Lärarna menar att eleverna lär sig fortare genom ickeverbal 
kommunikation, men de menar också att det inte alltid finns möjlighet för lärarna att använda 
sig av den ickeverbala kommunikationen i sin undervisning. Det visar sig att det inte alltid 
finns möjlighet för den ickeverbala kommunikationen att kunna träda fram i 
musikundervisningen. Det visar sig, som jag också anade innan undersökningen genomfördes, 
att rytmiklärarna arbetar mer med kroppen som verktyg och använder sig mer av ickeverbal 
kommunikation i sin undervisning än vad musiklärarna gör.    
 

Kombination	  av	  verbal	  och	  ickeverbal	  kommunikation	  
Resultatet av undersökningen har visat sig vara att den ickeverbala kommunikationen används 
i alla fyra lärarnas undervisning, men i olika hög grad samt att den tar sig olika uttryck. Ett 
resultat är att de flesta av lärarna använder sig av en kombination av verbal respektive 
ickeverbal kommunikation i sin undervisning. Musiklärare 1 och 2 samt Rytmiklärare 2 har 
den ickeverbala kommunikationen som ett komplement till den verbala, medan Rytmiklärare 
1 har den verbala kommunikationen som ett komplement till den ickeverbala 
kommunikationen. 
 

Att	  se/lyssna	  och	  härma	  
Det har visat sig på de olika lektionerna som har observerats att Musiklärare 2, Rytmiklärare 1 
samt Rytmiklärare 2 ofta visar vad som ska göras och sedan låter eleverna få härma. 
Betydelsen av denna metod kan kopplas till Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) som 
menar att det är genom att göra som eleven får erfarenhet och kunskap. Kunskap skapas alltså 
inte hos/i eleven genom att läraren förklarar för eleven innan, utan den skapas istället genom 
att läraren låter eleven direkt sättas in i ett sammanhang där själva informationen och 
kunskapen uppstår genom att göra tillsammans. 
 
En annan tanke kring att läraren förevisar och eleven härmar är att det inte finns så många 
förklaringar och intryck för eleven att ta hänsyn till. Elaine Aron (2014) menar just att ju färre 
intryck desto bättre för eleven. Författaren talar i och för sig om högkänsliga elever men som 
jag förstår det är detta resonemang relevant för alla elever. Aron (2014) menar vidare att ju 
fler verbala instruktioner en lärare ger, desto större risk är det att eleven blir överstimulerad. 
Överstimulering kan, enligt Aron (2014), i sin tur leda till trötthet och därmed svårighet i att 
prestera. En ”låsning” inträffar och det är svårt att ta in lärarens alla verbala instruktioner. 
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Av styrdokumenten (Skolverket 2011a, Skolverket 2011c) framgår att läraren i sin 
undervisning ska utgå från varje elev och dennes förutsättningar. En tanke i styrdokumenten 
är alltså att läraren behöver ta hänsyn till alla elever i klassrummet och i relation till Aron 
(2014) skulle detta innebära att läraren alltså behöver ta hänsyn till att de högkänsliga 
eleverna har svårt för att ta in för många instruktioner på en gång. Om läraren använder sig av 
den ickeverbala kommunikationen i sin undervisning kan alltså detta göra att de högkänsliga 
eleverna har lättare för att kunna delta på lektionerna. Detta behöver inte bara gälla de 
högkänsliga, utan kan också gälla alla elever i klassrummet.  
 

Att	  undervisa	  i	  grupp,	  alternativt	  individuellt	  
Till stor del har undervisning skett både i grupp och individuellt under de lektioner som har 
observerats i denna undersökning. Musiklärare 1, och till stor del Rytmiklärare 2, arbetar 
nästan helt med enbart individuell undervisning, medan Rytmiklärare 1 och Musiklärare 2 
enbart arbetar med undervisning i grupp. I både kursplanen för musik (Skolverket 2011a) 
samt i läroplanen (Skolverket 2011c) står det skrivet på många ställen att eleven behöver få 
kunskap i att samarbeta samt få möjlighet till att utvecklas i lyhördhet. Fokus i 
utbildningsmetoden Rytmik är just att all undervisning ska ske i grupp och att vi på det sättet 
får kunskap i att samarbeta (Svenska rytmikpedagogförbundet 2003).  
 
Utifrån observation tolkar jag att Musiklärare 1 vill undervisa eleverna individuellt innan 
eleverna får möjlighet att spela tillsammans. Rytmiklärare 1 undervisar däremot allt i grupp 
från början och undervisar ingenting individuellt, samma med Musiklärare 2. Drivkraften i 
gruppundervisning nämns i kommentarmaterialet för kursplanen i musik (Skolverket 2011b). 
Det står att eleverna utvecklar sin lyhördhet och förmåga att samarbeta när de redan från tidig 
ålder börjar musicera ihop med varandra. Pernilla Ahlstrand (2014) talar om i sin avhandling 
att det också där är viktigt att så fort som möjligt börja repetera manus ihop och på detta sätt 
kunna börja gestalta tillsammans. Detta kan överföras till denna undersökning och på detta 
sätt belysa innebörden i att låta eleverna få samarbeta och spela ihop så fort som möjligt.  
 

Att	  skapa	  möjlighet	  istället	  för	  hinder	  
Den ickeverbala kommunikationen verkar kunna träda fram som mest i gruppundervisning, 
utifrån undersökningens resultat. Utbildningsmetoden Rytmik sker alltid i grupp och det kan 
tänkas att det är därför som Rytmiklärare 1 använder sig av just gruppundervisning. 
Rytmiklärare 1 har mer erfarenhet i just Rytmik och gruppundervisning och därför kan läraren 
skapa mer möjlighet till att kunna använda sig av den ickeverbala kommunikationen i 
undervisningen.  
 
Ett resultat som framkommit ur undersökningen är att de flesta av lärarna vill arbeta mer med 
ickeverbal kommunikation och de flesta klagar på sig själva att de förklarar för mycket 
verbalt för eleverna. Men vad är det då som gör att de inte kan använda sig av den ickeverbala 
kommunikationen så pass mycket som de verkar sträva efter? Vilka hinder finns för den 
ickeverbala kommunikationen att kunna träda fram? Pernilla Ahlstrand (2014) skriver just om 
hinder i gestaltning, som också kan kopplas till denna undersökning. Hon skriver om elever 
som ska lägga till gester till en text som de ska läsa. Detta kan också kopplas till att visa och 
ge gester i musikundervisningen. Ahlstrand (2014) menar att hela kroppen behöver lyssna för 
att gesterna ska bli så naturliga och trovärdiga som möjligt. Det är när människan lyssnar med 
hela kroppen som allt blir mer synkroniserat. Hon menar att för att detta ska vara möjligt 
behöver en vänta in vad den andre gör och därefter reagera på detta. Om vi ska koppla detta 
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till musikundervisning så behöver lärarna alltså ta in ännu mer vad den andre, eleven, gör och 
därefter reagera på detta. Att försöka få med eleven och reagera på det eleven gör.  
 
Charles Byrne (2005) skriver om att skapa a powerful learning environment i undervisningen. 
Han menar att i denna lärandemiljö balanserar läraren med att både tala och att lyssna och att 
bra undervisning handlar om bra kommunikation mellan lärare och elev. Han tar upp begrepp 
så som Coaching, som i detta fall kan vara att ge tips på vad eleven kan förändra, samt 
modelling, som innebär att eleven lyssnar på läraren, som i detta fall kan vara något slags 
förevisande av läraren. Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) talar om innebörden i att 
som lärare undervisa eleven i dennes proximala utvecklingszon. Att låta eleven både få ta vara 
på sina egna erfarenheter och upplevelser samt få samarbeta med en mer kompetent person. 
De menar att det är då som eleven utvecklas.  Det visar sig att både a powerful learning 
environment och den proximala utvecklingszonen är två undervisningsmetoder som kan öppna 
upp för den ickeverbala kommunikationen att få träda fram. Dessa båda begrepp kan kopplas 
till denna undersökning då den läraren som använde sig av mest ickeverbal kommunikation 
(Rytmiklärare 1) i sin undervisning utvecklade sina övningar ju längre in på lektionen de 
kom, alltså arbetade i elevernas proximala utvecklingszoner. Läraren gjorde en övning där 
denne lade till svårare inslag i övningen undan för undan. Läraren och eleverna samarbetade 
och gjorde övningarna ihop och på detta sätt fick eleverna arbeta med en mer kompetent 
person och det är alltså då som de utvecklas. 
 
Rytmiklärare 2 använder sig mycket av den ickeverbala kommunikationen när denne 
undervisar individuellt för varje elev. Problemet blir dessvärre att resten av klassen blir 
sysslolösa och inte verkar vilja öva enskilt. Här skulle istället en gemensam 
gruppundervisning göra att resten av klassen också blir sysselsatta. Vid gruppundervisning 
skulle ändå samma tillvägagångssätt som läraren tidigare använt sig av kunna användas. 
Gruppundervisning kan göra att alla i gruppen känner sig behövda och värdefulla. 
Wallerstedt, Lagerlöf och Pramling (2014) talar om vad som uppstår när elever och lärare 
samarbetar och musicerar med musiken som verktyg. De menar att när de delar en gemensam 
upplevelse i musik uppstår intersubjektivitet. Författarna menar att eleverna genom 
gemensam gruppundervisning får ett delat uppmärksamhetsfokus. Musiken i detta fall blir en 
gemensam upplevelse och erfarenhet som de tillsammans kan dela och samtala om. Katarina 
Mårtenson-Blom (2002) talar om hur musiken kan hjälpa oss att få en helhetsupplevelse i 
kommunikation med andra. Att kommunicera genom musiken hjälper alltså till att få den 
ickeverbala kommunikationen att kunna träda fram. Vi ska här i nästa avsnitt gå djupare in på 
hur gruppundervisning kan öppna upp för olika sorters ickeverbal kommunikation. 
 

Den	  ickeverbala	  kommunikationens	  värde	  och	  funktion	  
Ett resultat i denna undersökning är att gruppundervisning också öppnar upp för att vi ska 
kunna kommunicera med varandra via musiken. Musiken blir då själva språket som vi 
kommunicerar med, en slags ickeverbal kommunikation. Enligt Katarina Mårtenson-Blom 
(2012) är det när vi kommunicerar med musiken som verktyg som vi verkligen kan få en 
helhetsupplevelse. I musikundervisningen kanske just ickeverbal och musikalisk 
kommunikation krävs för att vi ska kunna uttrycka musiken fullt ut. Utifrån detta behöver 
alltså de alla fyra lärarna, i olika grad, använda sig av mer musikalisk kommunikation för att 
den ickeverbala kommunikationen ska kunna träda fram.  
 
Som tidigare redovisats och analyserats verkar både Rytmiklärare 1 och 2 vara intresserade av 
att istället för att förklara till exempel ett begrepp eller liknande, kan läraren göra en 
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förberedande kroppslig övning istället. Betydelsen och innebörden i att en förklaring istället 
kan ersättas med en förberedande övning talar Pernilla Ahlstrand (2014) om. Hon menar att 
det är viktigt att låta eleverna få veta syftet med det som ska undervisas, men att istället för att 
förklara detta syfte verbalt anser hon att eleverna behöver få uppleva syftet fysiskt med sin 
kropp. Hon menar att du som lärare istället kan visa, så som olika filmklipps-exempel, samt 
låta eleverna få prova olika övningar med kroppen. När väl eleverna får uppleva detta syfte 
fysiskt behövs det inte en verbal beskrivning innan. Ahlstrand (2014) menar att det istället är 
själva känslan och upplevelsen som beskriver syftet. När väl eleven har fått uppleva det, 
syftet, i sin kropp så kan de börja samtala och diskutera om denna känsla. Hon menar att i 
skolans värld behöver denna fysiska kunskap sättas ord på och att vi då kan göra detta när väl 
eleverna har fått uppleva denna känsla och detta syfte, när de har fått uppleva det, som hon 
benämner det som. Ahlstrand (2014) menar att det praktiska och det teoretiska hör ihop och 
tillsammans utgör en helhet. Hon kallar kropp och tanke för ett förkroppsligat sinne. I min 
undersökning kan detta kopplas till Rytmiklärare 1 och 2:s tankar om förberedande övningar 
som blir så kallade ”förklaringar” till exempelvis ett begrepp eller syfte.  
 
Utifrån min genomförda undersökning har jag sett att den ickeverbala kommunikationens 
funktion i musikundervisningen uttrycker sig på följande sätt: Den fungerar som en 
undervisningsmetod som öppnar upp för att undervisningen ska kunna äga rum i en 
gruppsituation och på detta sätt också öppnar upp till att alla elever kan känna sig delaktiga 
och viktiga. Gruppundervisning leder i sin tur till att läraren och alla elever kommunicerar 
med varandra under en och samma gång. Den ickeverbala kommunikationen öppnar också 
upp till att eleverna inte blir överstimulerade av för många verbala förklaringar och på detta 
sätt alltså öppnar upp till att fler elever kan delta i musikundervisningen fullt ut. 
 

Till	  sist	  
Vad som framkommit i studien är att lärare använder sig av ickeverbal kommunikation i deras 
undervisning, men i olika hög grad och mängd. Vad som också framkommit är att de olika 
lärarna ser olika på den ickeverbala kommunikationens värde och funktion. Det har också 
framkommit vilken funktion den ickeverbala kommunikationen har i musikundervisningen i 
grundskolan. Att den ickeverbala kommunikationen faktiskt öppnar upp för att 
musikundervisningen ska kunna ske i gemenskap med andra. Att undervisningen inte enbart 
blir för individuell, utan att alla elever kan utvecklas på en och samma gång. 
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AVSLUTANDE	  REFLEKTION	  
Här nedan följer en avslutande reflektion av undersökningens genomförande, samt en 
diskussion om hur undersökningens metodansats och metod för dataskapande har lämpat sig 
för denna undersökning. Till sist kommer förslag på ytterligare forskning att redogöras. 
 
I denna undersökning har ickeverbal kommunikation belysts och undersökts i 
musikundervisning på grundskolan. Observationer av fyra lärare, samt intervjuer med dessa, 
har genomförts och en samlad empiri har analyserats och till slut diskuterats i relation till 
tidigare forskning samt bakgrundslitteratur.  
 
Metodansatsen Fältforskning, som använts i denna undersökning, har varit en lämplig 
metodansats för att mycket tid har kunnat läggas på fältet, i musikundervisningen, och detta 
har lett till att jag som forskare har kunnat få en djup insyn i den ickeverbala 
kommunikationen i musikundervisningen. Metoden för dataskapande, observation och 
intervju, har gjort att jag som forskare har kunnat få en ännu större och vidare förståelse för 
ickeverbal kommunikation i musikundervisningen, samt att jag har fått en förståelse kring 
lärarnas tankar om ickeverbal kommunikation i musikundervisningen. Genom intervju har jag 
fått information om lärarnas tankar och kunnat sätta mig in i deras perspektiv som har varit till 
stor hjälp när jag har analyserat empirin.  
 
En negativ aspekt av metodansatsen, inkluderat metod för dataskapande, har varit att dessa 
har inneburit en stor mängd empiri som har varit oerhört tidskrävande. Alla intervjuer och 
observationer har, utifrån lyssnande i efterhand av inspelningar, transkriberats och därefter 
sammanfattats. Däremot är nog dessa metoder nödvändiga, då jag verkligen har fått en tydlig 
insyn i den ickeverbala kommunikationen i musikundervisningen. Jag har fått kunskaper i 
vilka hinder som kan göra att den ickeverbala kommunikationen inte kan äga rum. Jag har 
också fått kunskaper i vilka miljöer som öppnar upp för att den ickeverbala kommunikationen 
kan träda fram. 
 
I denna uppsats har innebörden och värdet i den ickeverbala kommunikationen i 
musikundervisning i grundskolan redovisats. Förslag till vidare forskning är att göra en ännu 
djupare forskning i betydelsen och innebörden av gruppundervisning i musik, samt betydelsen 
och innebörden av tidig start i livet av musicerande i grupp.  
 
Jag som forskare har efter denna undersökning fått stor inblick i den ickeverbala 
kommunikationen i musikundervisning i grundskolan och hoppas att du som läsare också fått 
mer kunskap i detta. Jag hoppas också att du som läsare har kunnat följa med i alla olika 
resonemang och själv kunnat koppla detta till dina egna tankar och erfarenheter. 
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BILAGOR	  

Bilaga	  1	  –	  Intervjufrågor	  
Jag informerar informanten att jag inte kommer att nämna mina åsikter och tankar utan att 
jag istället är ute efter informantens, lärarens, tankar, idéer och åsikter. 
 
1. Vad skulle du säga att ickeverbal kommunikation är för något? 
 
2. Skulle du säga att ickeverbal kommunikation förekommer i din musikundervisning? I så 
fall på vilket sätt? 
 
3. Vad upplever du för skillnad mellan verbal och ickeverbal kommunikation i 
musikundervisning? 
 
4. Arbetar du medvetet med ickeverbal kommunikation i din pedagogik? 
 
5. Vilken betydelse och/eller funktion anser du som musiklärare att den ickeverbala 
kommunikationen har för musikundervisningen? 
 
6. Märker du någon skillnad mellan hur eleven har förmåga att lära sig via verbal 
kommunikation respektive ickeverbal kommunikation? 
  Alltså – om du ska ”lära ut” något – och du t.ex. berättar med ord hur eleven ska 
spela på gitarren – eller om du istället inte säger något och visar på gitarren hur eleven kan 
spela.  
 
7. Om du har provat att använda dig mer av den ickeverbala kommunikation än verbal 
kommunikation, märkte du då någon skillnad på ljudnivån i klassrummet? 
 
8. När du planerar dina lektioner, gör du ett medvetet val att använda dig av den ickeverbala 
kommunikationen? Eller kanske gör du ett medvetet val att kunna förklara med ord? Eller 
både och? 
 
9. Om lektionen är lång, så som 60 minuter, brukar ni ta någon rast eller brukar du köra en 
timme i sträck?  
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Bilaga	  2	  -‐	  Informationsbrev	  till	  föräldrar	  
 
Informationsbrev till elever och föräldrar på […]-skolan. 
 
Hej! 
 
Jag heter Marina Nilsson och studerar till musiklärare på Musikhögskolan vid Örebro 
universitet. Just nu gör jag en undersökning (uppsats) där jag vill ta reda på hur olika lärare 
arbetar i sin musikundervisning. Därför hälsar jag på hos din lärare i just din klass.  
 
[…]-dag vecka […] kommer jag att sitta med och observera/titta på när din lärare, […], 
undervisar och det är vad din lärare gör och säger som är i fokus för undersökningen. Ibland 
kommer jag anteckna, men det handlar bara om sådant som handlar om din lärare. 
 
Om ni undrar över något så är ni mycket välkomna att höra av er till mig! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Marina Nilsson 
marnih112@studentmail.oru.se   
073-5069101 
 


