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SAMMANFATTNING 

Titel: Musikalisk dialog – dialogisk instrumentalundervisning. En undersökning kommunika-
tion i instrumentalundervisning på musik- och kulturskolan  
Title in English: Musical dialogue – dialogical instrumental education. An examination of 
communication in instrumental education at the Swedish schools of music and arts  
 
Författare: Johanna Lannerö 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunikation i instrumentalundervisning kan 
förstås i förhållande till teorier om dialog och dialogisk undervisning.  
 
Med avstamp i den ryske litteraturteoretikern Michail Bachtins dialogbegrepp och med tankar 
och forskning om dialogisk undervisning som referenspunkter undersöks det i denna uppsats 
hur kommunikation i individuell instrumentalundervisning respektive ensembleundervisning 
kan se ut och förstås. En instrumentallärare som arbetar på en kommunal kulturskola har ob-
serverats när denne undervisar elever individuellt samt i ensemble. Observationerna har struk-
turerats och analyserats med hjälp av begrepp och idéer om dialogisk undervisning i klass-
rumssituation. Under observations- och analysprocessen har begreppen omarbetats för att 
kunna belysa det specifika i den instrumentalpedagogiska situationen i allmänhet och den 
individuella undervisningsformen i synnerhet. Några dialogiska huvudteman har visat sig 
förekomma i den observerade lärarens undervisning och dessa har kopplats samman med de 
redan befintliga begreppen om dialogisk undervisning för att på så vis söka förståelse i hur 
kommunikationen i de observerade undervisningssituationerna kan förstås i förhållande till 
tidigare forskning. 
 
Den musikaliska kommunikationen var det som tydligast skiljde resultatet av undersökningen 
från den tidigare forskning om dialogisk undervisning som presenterats, och just denna typ av 
kommunikation visade sig också skilja sig i hur den användes i individuell undervisning re-
spektive ensemble. Det finns i allmänhet grundläggande skillnader i hur kommunikation i 
grupp och kommunikation mellan enbart två individer fungerar och detta var också något som 
resultatet av undersökningen underströk. Kommunikationen i de individuella lektionerna kän-
netecknas av en tät ord- eller yttrandeväxling mellan lärare och elev.  Generellt sett kan sägas 
att huvuddelen av den kommunikation som förekommer i ensembleundervisning också före-
kommer i individuell undervisning, men i mer koncentrerad form i den senare undervisnings-
formen.            
 
 
 
Ämnesord: kommunikation, dialog, dialogisk undervisning, instrumentalundervisning, musi-
kalisk kommunikation 
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INLEDNING 

”Att vara är att kommunicera” (Bachtin i Dysthe 1996, s. 63), och kanske framförallt när ens 
varande kommer bestå i att undervisa. Vår förmåga att kommunicera genom språk gör oss 
människor unika, både som levande art och som individer. Det är kommunicerandet och det 
språkliga utbytet som ger oss möjlighet att uttrycka vilka vi själva är och förmågan att möta 
andra människor på djupet. Det språkliga verktyg vi använder för kommunikation behöver 
nödvändigtvis inte vara verbalt. Kanske är det min starka önskan att få kommunicera som har 
gjort att jag fallit för och slagit in på en musikalisk livsbana. Musiken berikar mig med ytter-
ligare ett språk att uttrycka mig på. Kanske är det min starka önskan att få kommunicera som 
gjort att jag valt ett pedagogiskt yrke. I mötet med elever får jag genom kommunikation med 
dem möjlighet att se dem lära och samtidigt lära själv.  
 
Jag har under min utbildning funderat mycket över den särskilda undervisningssituation som 
vi blivande instrumentallärare ofta ställs inför: den enskilda undervisningen. En lyxtillvaro 
verkar andra lärare ofta tänka. Det må så vara, men vad tjänar den lyxen till om vi inte utnytt-
jar den till fullo? Under de två terminer som jag har läst pedagogik1 tillsammans med andra 
lärarstudenter med andra inriktningar – vad gäller såväl ämnen som åldrar – har stort fokus 
lagts på att utforma undervisning för stora grupper. Gärna så stora som möjligt. Och när jag 
fört in samtalen på en annan typ av undervisning har det mest varit en kort parentes i den på-
gående diskussionen. Jag tycker det är fantastiskt intressant att försöka förstå vad som kan 
hända i ett pedagogiskt möte mellan endast två personer. Ett koncentrerat möte mellan två 
individer där den ene ska hjälpa den andre att utvecklas och växa. Hur kan den unika under-
visningssituationen tas tillvara på bästa sätt? Jag har saknat den dimensionen i kurserna i pe-
dagogik, därför ser jag denna uppsats som min chans att omsätta intressanta teorier och idéer i 
en musikpedagogisk praktik. 
 
 
 

                                                
1 Jag har läst Pedagogik med didaktisk inriktning I & II inom ramen för lärarprogrammet vid Örebro universitet.  
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BAKGRUND 

Detta kapitel inleds med en övergripande förklaring av vad kommunikation betyder och inne-
bär, både i stort och mer specifikt för undervisning och lärande. Därefter riktas texten mot 
dialog som kommunikationsform och begrepp för att sedan, via en presentation av tankar om 
dialogisk undervisning, närma sig en instrumentalundervisningskontext. Texten mynnar slut-
ligen ut i problemområdet för denna undersökning. 

Kommunikation 
Ordet har sitt ursprung i latinets communicare, vilket betyder ”att något ska bli gemensamt 
(tankar och avsikter)” (Nilsson & Waldemarson 2007, s. 11). När vi kommunicerar både 
meddelar vi oss och delar med oss av tankar, handlingar, värderingar och så vidare. Kommu-
nikation genom ett gemensamt språk gör det möjligt för oss att möta andra människor, men 
också i någon mån oss själva – genom andra (ibid.).  
 
”Om människor inte vore olika skulle språk och kommunikation inte behövas som medel till 
ömsesidig förståelse” skriver filosofen Hannah Arendt (i Lennéer Axelson & Thylefors 2005, 
s. 141). För att nå fram med ett budskap och skapa en god kommunikativ miljö kan man utgå 
från ett par generella, kommunikativa regler (Burbules 1993). Lennéer Axelson & Thylefors 
lyfter fram tydlighet och lyhördhet som nyckelord i sammanhanget och pekar på vikten av 
begriplighet, att fokusera på det väsentliga och att vara ärlig för att uppnå tydlighet i kommu-
nikationen. Att ett budskap eller uttalande är begripligt kan också innebära att det är språkligt 
korrekt, åtminstone så pass att risken för missförstånd minimeras (Burbules 1993). Till ärlig-
het hör också sanningshalt, att påståenden kan relateras till fakta eller erfarenhet samt upprik-
tighet, exempelvis i form av ärlighet beträffande ens egna intentioner (ibid.).  
 
Nilsson & Waldemarson (2007) beskriver talande och lyssnande som de två mest grundläg-
gande beståndsdelarna av kommunikation. De menar att det i vår kultur finns en betoning på 
talandets vikt för kommunikationens fungerande men att det i själva verket är minst lika vik-
tigt – om inte viktigare – att behärska konsten att lyssna. Vidare beskriver de lyssnandet som 
en social process som kräver att vi bekräftar den andre, definierar vår relation och den situa-
tion vi befinner oss i samt planerar vårt eget inlägg och våra reaktioner. Aktivt lyssnande är en 
form av medvetet och koncentrerat lyssnande. Det aktiva lyssnandet kännetecknas av en hög 
grad av återkoppling, både verbal och icke verbal. Som aktiv lyssnare har du fokus på sända-
ren och kontrollerar därför kontinuerligt att du förstått budskapet rätt.  
 
Återkoppling är information om mottagarens tolkning som skickas tillbaka till sändaren. En 
annan vanlig benämning på detta är feedback. Effektiviteten i kommunikationen är ofta bero-
ende av hur duktiga vi är på att ge återkoppling på ett kompetent sätt. Det finns enligt Nilsson 
& Waldemarson (2007) olika typer av återkoppling och dessa kan exempelvis kategoriseras 
på följande sätt: 
 

• Upprepande – ”Har jag förstått dig rätt om…” 
• Personlig reaktion – ”Jag tycker inte du tar mig på allvar” 
• Bedömning – ”Här tycker jag du gjorde fel, kanske kunde du istället gjort såhär…” 

(exempel sammanfattade från Nilsson & Waldemarson 2007, s. 113-114)  
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Kommunikation och lärande 

Språket är ett verktyg för oss människor att skapa och kommunicera kunskap. Genom det har 
vi möjlighet att dela erfarenheter med varandra, vårt lärande är inte styrt av instinkter och ej 
heller beroende av egna fysiska erfarenheter (Säljö 2000). Kommunikation kan ses som en 
process där erfarenheter delas och blir till gemensam egendom (Dewey i Biesta 2007). 
 
Det finns inom den pedagogiska forskningen ett flertal personer som skriver om kommunika-
tionens roll i utbildningen och vikten av att låta fler röster än en (lärarens) höras i undervis-
ningen. Exempelvis använder Thomas Englund (2000) begreppet deliberativt samtal om just 
samtal där fler än ett perspektiv får göras hört och komma till tals, och menar att det delibera-
tiva samtalet kan vara ett verktyg för att arbeta med den obligatoriska skolans demokratiupp-
drag. Ett annat begrepp som används i sammanhang där kommunikation och utbildning disku-
teras är dialog. I följande avsnitt kommer dialogens innebörd och funktion presenteras mer 
ingående. 

Dialog 
Dialog är i sin mest grundläggande, definierade form ett ”samtal mellan två eller flera perso-
ner” (Nationalencyklopedin [dialog]). Dialog kan också användas som ett överordnat begrepp 
med vilket man beskriver mänsklig existens (Igland & Dysthe 2003). ”Livet är dialogiskt till 
sin natur. Att leva innebär att engagera sig i en dialog, att ställa frågor, lyssna, svara, komma 
överens osv” (Bachtin i Dysthe 1996). Den ryske litteraturteoretikern Michail Bachtin2 har 
med sina tankar om dialog inspirerat många pedagogikforskare, och hans syn på dialogen har 
fungerat som fundament exempelvis i Olga Dysthes bok Det flerstämmiga klassrummet 
(1996). Det är företrädesvis med hjälp av Dysthes texter som jag kommer att presentera Bach-
tin i denna uppsats. 
 
Enligt Bachtin (i Igland & Dysthe 2003) finns det i dialogbegreppet tre olika nivåer av inne-
börd. Först och främst handlar det om den mänskliga existensen som dialog, ”självet” definie-
ras ”genom dialogiska relationer med den ’andra’” (ibid. s. 97). Därefter kan man med dialog 
mena språkbruk i allmänhet, inte nödvändigtvis enbart verbalt. Till sist handlar det om mot-
sättning mellan monolog och dialog, eller mellan två diskurser: de yttre auktoritativa orden 
och de inre övertygande orden – dessa kommer presenteras mer utförligt så småningom.  
 
Jag ska fortsättningsvis presentera ett antal, för Bachtin, centrala begrepp och på så vis försö-
ka ge hjälplig klarhet i denna dialogiska språk-, kommunikations- och livssyn.  
 
Respons 
Passivt mottagen information leder i sig inte till förståelse menar Bachtin (Bakhtin 1981). 
Passivitet leder inte till ny kunskap därför att ingen individ äger mening, det är ”vi” i interak-
tion med varandra som skapar mening och förståelse, och enligt Dysthe är dessa tankar av stor 
betydelse för undervisning. Respons är grunden till förståelse, dessa två hänger samman och 
mellan dem råder ett ömsesidigt beroende (Bachtin i Dysthe 1996, s. 66). Envägskommunika-

                                                
2 Det förekommer olika stavningar av Bachtins namn beroende på om man läser litteratur översatt till svenska 
eller engelska. Jag har valt att använda mig av den stavning som är vanligast förekommande på svenska, i littera-
turlistan förekommer båda stavningarna för att vara originaltitlarna trogna. 
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tion främjar alltså inte förståelse. För att skapa förståelse krävs respons, ett gensvar eller om 
man så vill, ett ”dialogiskt utbyte” (ibid.). 
 
 
Socialt språk 
Meningsskapande genom dialog har också att göra med relationer mellan olika språk, eller 
vad som är praxis i olika kontexter. Vad en individuell röst säger, och sättet den säger det på, 
beror på användandet av sociala språk. En yrkesgrupp eller en institution kan exempelvis ha 
specifika sociala språk.  

 
De språkgemenskaper som vi tillhör och de sociala språk som är ”våra” inverkar således på vårt 
sätt att tänka, handla och uttrycka oss och därmed på den mening vi bidrar till att skapa i dialog 
med andra. (Igland & Dysthe 2003, s. 102) 

 
Dessa språkgemenskaper består också av en form av givna yttrandeformer, former som Bach-
tin kallar talgenrer. 
 
Talgenrer 
Bachtin (1997) menar att även om varje enskilt yttrande en person gör är individuellt och står 
för sig själv är det en del av en kategori, en språklig sfär, och dessa sfärer kan utarbetas, pla-
ceras i olika språkliga fack och bilda olika talgenrer. Bachtin skiljer på primära – enkla – tal-
genrer, exempelvis vardagligt tal, och sekundära – komplexa – talgenrer, som kan vara roma-
ner eller vetenskapliga texter.  
 
Igland & Dysthe (2003) förklarar det som att en talgenre sätter ramar för den innebörd som 
skapas både när man tillämpar och avviker från befintliga kommunikationsmönster. Denna 
genreuppfattning innebär att man inte kan tala om ett fullkomligt fritt tal. Dessa mönster är 
dock flexibla och varje gång vi använder ett givet mönster för nya syften i en ny kontext upp-
står något som inte går att återskapa. ”Vi använder något som är givet samtidigt som vi tillför 
något nytt” (ibid. s. 103). Kommunikation är således en kreativ process som kräver noggranna 
överväganden. 
 
Motsättning monolog – dialog 
Per definition erkänner inte Bachtin monologens existens, eftersom han anser att ett yttrande i 
sig är dialogiskt, ty livet och existensen i sig är dialogisk. Yttranden som utges för att innehål-
la sanningen i sig själva, utan att samverka mellan människor kallar Bachtin det yttre auktori-
tativa ordet, och de kan förstås som monologiska (Dysthe 1996; Igland & Dysthe 2003; Hul-
tin 2007). Dessa yttranden, som fått sådan erkännelse och auktoritet att vi inte längre ifråga-
sätter dem, lämnar inte utrymme för vare sig tvivel eller frågor. Exempelvis har demokrati-
idealet – även om det kanske inte råder enighet om vad det ska innebära – vunnit en normativ 
särställning i fråga om hur samhällen bör organiseras (Hultin 2007). I motsats till det yttre 
auktoritativa ordet står de inre övertygade orden, ”de är de ord som människan gjort till sina 
egna genom att hon hört och givit stämma åt sina egna responser på de yttranden som nått 
henne.” (ibid. s. 387). De inre övertygande orden handlar om att vi tillåts pröva, ge en egen 
version och på så vis tillägna oss andras ord, ge dem mening och göra dem till våra egna. Det 
är alltså irrelevant huruvida vi är överens om något, det viktiga är att det finns utrymme för 
dialog.  
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Igland & Dysthe (2003) skriver att det inte finns möjlighet att välja om jag som person vill 
befinna mig i dialog med andra, det är ett ansvar jag bär. I synnerhet om jag äger en sådan 
position som gör att jag företräder ett yttre auktoritativt ord.  

Dialogisk undervisning 
Föregående avsnitt hade som syfte att förklara dialogbegreppet ur ett vidare perspektiv med 
utgångspunkt i Bachtins tankar om det. I följande stycke ämnar jag på ett tydligare sätt place-
ra dialogen i en undervisningskontext. För detta använder jag mig av författare som bedrivit 
forskning inom det pedagogiska fältet och presenterar deras tankar om dialogisk undervis-
ning. 
  
I en undervisningssituation kan det förekomma en rad olika dialogiska relationer (Dysthe 
1996). Dysthes forskning handlar om dialog i modersmålsundervisning och därför har hon 
systematiserat sådana relationer utifrån en klassundervisningssituation, där skriftspråk är en 
frekvent använd kommunikationsväg. Lärarens muntliga samspel med en hel klass eller grupp 
kan vara en typ av dialogisk relation och lärarens samspel med en enskild elev en annan. Ele-
vernas muntliga samspel sinsemellan kan ses som en tredje form. Samspel mellan texter, ex-
empelvis lärobok, elevtexter eller andra källor kan också räknas som en dialogisk relation 
samt också samspel med texter som kommer utifrån. Alla dessa varianter av dialogiska rela-
tioner i undervisning ger en bild av dialogbegreppets bredd i detta sammanhang. Det kan 
handla om långt mycket mer än ”muntligt samtal mellan två personer” (ibid. s. 62).      
 
Nicholas C. Burbules (1993) är en annan forskare som diskuterar begreppet dialog och hur 
samtal på olika sätt kan användas i undervisning. Han gör en åtskillnad mellan två olika upp-
fattningar om dialog i undervisning där företrädarna för den första ser dialogen som en pro-
cess riktad mot ett specifikt mål, ett slutgiltigt svar och av Burbules klassas som konvergent3. 
Det andra synsättet på dialog företräds främst av Bachtin och förutsätter att dialogen måste 
vara divergent4, det vill säga att varje uttalande ska vara flerstämmigt och dialogen fri från 
krav på att nå konsensus. Vidare presenterar Burbules en annan faktor som han menar påver-
kar samtalets art – inställningen till samtalspartnern – och särskiljer två olika ställningar som 
kan tas till den man samtalar med: inkluderande och kritisk. Den inkluderande inställningen 
kännetecknas av en vilja att förstå vad som har lett fram den andre till dennes position och 
den kritiska är av mer ifrågasättande karaktär där man inte tvekar att testa den andres stånd-
punkt mot teoretiska, logiska bevis.      
 
Burbules har sedan genom att på olika sätt kombinera de ovan presenterade distinktionerna 
utarbetat fyra samtalsgenrer (jfr Bachtins talgenrer), alltså fyra olika typer av dialog som han 
menar kan användas för att nå en dialogisk undervisning. 
 

Konversation är sammanlänkningen av ett divergent och inkluderande sätt att se på di-
alog och karaktäriseras av en tolerant anda och en strävan efter gemensam förståelse 
som inte nödvändigtvis behöver innebära enighet. Konversationen kan ses som ett 
slags informellt samtal som framförallt handlar om mellanmänsklig förståelse snarare 
än att ge svar på specifika frågor.  
 

                                                
3 Konvergent: ömsesidigt närmar sig varandra, tenderar att sammanfalla (Nationalencyklopedins ordbok). 
4 Divergent: avlägsnar sig från varandra, ofta successivt (Nationalencyklopedins ordbok). 
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Undersökning är en form av samtal som har ett tydligt mål och syfte, att lösa ett speci-
fikt problem eller svara på en frågeställning. Det är en inkluderande, konvergent sam-
talsform på så vis att det inte finns något förutbestämt svar utan snarare ett gemensamt 
sökande efter svar eller lösningar som är förenliga för alla. 
 
Instruktion kan på sätt och vis likna en kritisk, divergent samtalsform men särskiljer 
sig tydligt genom att ha som mål att nå en slutsats, alltså är det en konvergent samtals-
form. Instruktioner i undervisning kännetecknas av att de ofta består av ett mönster av 
frågor med förutbestämda svar i syfte att låta eleverna förstå något de inte visste innan.  
 
Debatt är en skarpt kritisk, divergent dialogform där samtalspartnern ifrågasätts men 
heller inte i syfte att nå ömsesidig enighet. Debatten kan beskrivas som en mer 
stridslysten samtalsform än konversationen och en del i dess poäng är just utbytet av 
olika synvinklar och utmaningen att jämföra dessa mot varandra. 
 (sammanfattat från Burbules 1993, s. 110-124; Roth 2006, s. 88-89) 

 
Burbules (1993) är noga med att påpeka att dialog inte ska förstås som en enstaka metod. 
”Dessa fyra typer av dialog har distinkta kännetecken och syften” (ibid. s. 129) och en god 
lärare är medveten om detta och kan göra lämpliga bedömningar om vilken slags dialog som 
bör användas. Det kan exempelvis komma att bero på vilka elever som ska undervisas, eller i 
vilka specifika situationer och kontexter detta ska ske.  
 
Dysthe (1996) presenterar också några nyckelbegrepp i arbetet att nå ett dialogiskt klassrum. 
Dessa har hon i sin tur hämtat från en studie av samspelsmönster i klassrum gjord av 
Nystrand och Gamoran (i Dysthe 1996, s. 58). Det första begreppet, Autentiska frågor, kan 
förklaras som en typ av frågor liknande ”öppna frågor”, de har inte ett på förhand bestämt 
svar, till skillnad från ”slutna frågor” vars svar är förutbestämda och facitliknande. De auten-
tiska frågorna kännetecknas också av att de ställs för att den som frågar är verkligt intresserad 
av svaret, de har inte enbart en kontrollerande eller bedömande funktion. Det finns också de 
frågor som är kvasi-autentiska. Öppet formulerade verkar de kunna ge utrymme för varieran-
de svar, men i bakgrunden kan man ana att ett ”rätt svar” lurar. 
 
Uppföljning och Positiv bedömning är två olika begrepp, men de presenteras tillsammans ef-
tersom de kan ses höra samman och utgöra delar av varandra. Genom uppföljning införlivar 
läraren elevens yttrande och kan exempelvis låta elevens svar på en fråga vara en del av nästa 
fråga. Den positiva bedömningen innebär att läraren tar vara på det eleven säger och låter det 
utgöra en del av den fortsatta undervisningen. På detta sätt visar läraren i handling att det som 
eleven säger är viktigt och värdefullt (ibid.). 
 
Enligt Dysthe (1996) har dialog länge varit ett ideal i skolan och därför har exempelvis tradi-
tionella läxförhör till stor del ersatts av samtal. Dessa samtal förefaller dock ofta vara en så 
kallad monologisk dialog. Till formen verkar detta vara en dialog mellan lärare och elev men 
samtalet domineras av läraren, och elevens roll blir att fylla i tomrummen i lärarens utlägg-
ning – därför tar dialogen en monologisk karaktär. 
 
Dialogen är inte ett syfte i sig, utan målet med undervisning är lärande och dialogen ett verk-
tyg för att uppnå detta. Dysthe (1996) är också noggrann att poängtera att strävan efter dialog 
i undervisningen inte får bli ett självändamål. Det ska heller inte läggas allt för stor vikt vid 
att utjämna förhållandet mellan lärare och elev till två likvärdiga subjekt. Även om det stäm-
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mer att dialogen bygger på ett utbyte av kunskap och erfarenhet som gör att båda parter lär av 
varandra så kan drivkraften i dialogen ofta ligga i att det finns en ojämlikhet mellan parternas 
kunskapsnivå. Det är en illusion att tro att båda parterna i en undervisningssituation är kun-
skapsmässigt jämställda. Att de är lika värda är en annan sak, men det speciella med skolan är 
just att den ena parten har mer kunskap än den andra och det är ett maktförhållande som ska 
användas på rätt sätt (ibid.). 

Instrumentalundervisning och kommunikation 
För att senare i texten kunna placera begrepp och teorier om kommunikation och dialog i en 
instrumentalpedagogisk kontext vill jag i detta avsnitt till att börja med ge en grundläggande 
bild av vad instrumentalundervisning kan innebära och vad traditioner som eventuellt påver-
kar hur undervisningen ser ut idag har grundats på. Därefter kommer tankar om kommunika-
tion och sociala relationer i förhållande till instrumentalundervisning också att beröras. 
 
Den äldsta kända formen av musikpedagogisk verksamhet är det som kallas mästarlära. Det 
innebär att någon som vill lära sig exempelvis ett hantverk eller ett yrke söker upp en mästare 
och blir dennes lärling (Nielsen & Kvale 2000; Hanken & Johansen 2009; Rostvall & West 
2001). Denna undervisningstradition är inom musikområdet främst stark när det gäller just 
instrumental- eller vokalundervisning och än i dag en vanlig utgångspunkt för instrumental-
pedagogisk praktik (Hanken & Johansen 2009). Mästarlära tenderar att vara konserverande på 
så sätt att gamla traditioner förs vidare men risken är att det sker på bekostnad av kreativitet 
och utveckling. Undervisningen kan liknas vid en slags envägskommunikation i och med att 
eleverna förhåller sig till mästarens så kallade facit. Å andra sidan har traditionen sina styrkor 
i sin närhet till praktisk musikutövning och deltagandet i ett socialt sammanhang (ibid.).  
 
Rostvall och West (2001) menar att instrumentalundervisning kan ses som en institution som 
på många vis står för sig själv och är skiljd från ”de pedagogiska strömningar och de styrme-
del som påverkat undervisning i andra ämnesområden” (ibid. s. 27). Instrumentalundervis-
ningen har traditionellt bedrivits under andra omständigheter än musikundervisningen i den 
obligatoriska skolan genom sin betoning på individuella lektioner, och det kan härledas histo-
riskt till den undervisning, i såväl musik som andra ämnen, som för adelns och borgerskapets 
barn bedrevs i hemmen (ibid.). På senare år har det emellertid blivit allt vanligare att instru-
mentalundervisning inom den kommunala musik- och kulturskolan bedrivs i grupp- och en-
sembleform. Det kan tänkas finnas flera anledningar till detta, framförallt lär det bero på krav 
om besparingar och möjligheten att ta in fler elever i verksamheten men det kan också ses 
som en möjlighet till en annan typ av undervisning där sociala vinster kan uppnås (Lindeborg 
1992).  
 
Beträffande kommunikation i grupp respektive kommunikation mellan enbart två människor 
så finns där väsentliga skillnader. Gruppen påverkas av dess dynamik, relationer, historia och 
vilken uppgift den har. En grupp utvecklar ett eget liv och den enskilde individen är  bara en 
av delarna. I en grupp händer det mycket mer än mellan två personer, och allt kan hända på en 
och samma gång (Nilsson 1993). Gruppen som form karaktäriseras av dess sociala mångfald 
(Olsson 1994). 
 
För att kommunikation ska bli effektiv krävs att relationen mellan de kommunicerande par-
terna först definieras. Det handlar om att veta vem som kan kräva vad av vem i vilka situatio-
ner. Även när två personer, exempelvis lärare och elev, efter en vecka återser varandra krävs 
att relationen bekräftas innan något innehåll kan ta plats (Nilson & Waldemarson 2007). Per-
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Henrik Holgersson (2011) beskriver mästarlära som en undervisningstradition som bygger på 
just relationen mellan lärare och elev, eller mellan mästaren och dennes lärling. Han påtalar 
också att det i begreppet finns en slags inbyggd hierarkisk ordning. 
 
Enligt Hanken och Johansen (2009) menar flera forskare att kvaliteten på interaktion och 
kommunikation mellan lärare och elev är avgörande för hur framgångsrik undervisningen blir, 
alltså hur läroprocessen utvecklas och vilka resultat eleven uppnår.  

 
Den pedagogiske prosessen må derfor også ses i et relasjonelt perspektiv, og den didaktiske 
kunnskapen må kompletteres med innsikt i hvordan sociale relasjoner bygges opp og tilrettelegges.  
(Hanken & Johansen 2009, s. 19) 

 
Pallin, Stenberg och Öhlund utvecklar i sin C-uppsats Får jag prata med dig? (2007) en mo-
dell för hur kommunikationen mellan lärare och elev kan leda till ett förtroende som öppnar 
för en social relation, innehållande förståelse och tillit, och som de menar ”kan utgöra en av-
görande faktor för […] musikaliskt lärande” (ibid. s. 27). Huss (2010) påtalar också att rela-
tionen i sig inte är ett självändamål utan något som kan ge förutsättningar för ett pedagogiskt 
möte att äga rum och leda till musikaliskt lärande. 
 
Jannike Huss söker i sin uppsats Den dialogiska flätan (2010) en fördjupad förståelse för vad 
som händer i det enskilda mötet mellan lärare och elev i sångundervisning. Hon beskriver 
musiken som det centrala språk som är ämnesspecifikt för musikpedagogisk verksamhet, och 
i hennes undersökning har det visat sig att det i den individuella undervisningsformen är van-
ligt att läraren förevisar musikaliskt och att eleven härmar. Huss menar att ”det är viktigt för 
undervisande lärare att påvisa så många olika kommunikationsvägar som möjligt för att för-
stärka det musikaliska lärandet” (ibid. s. 41) 
!
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Problemformulering 
Genom Bachtin har ett övergripande synsätt på dialog introducerats (Bakhtin 1981; Bachtin 
1997; Dysthe 1996; Dysthe & Igland 2003), och med hjälp av Burbules (1993) och Dysthe 
(1996) har jag presenterat tankar om hur dialogen kan införlivas i klassrummet. Instrumental-
undervisning skiljer sig inte bara från andra ämnesområden utan också från annan musikun-
dervisning – musikundervisningen i den obligatoriska skolan – genom att den ofta bedrivs i 
individuell form (Rostvall & West 2001). Med utgångspunkt i att lärande sker genom kom-
munikation (jfr Dysthe 1996; Säljö 2000; Dewey i Biesta 2007) förefaller det rimligt och 
minst lika viktigt att undersöka hur tankar och teorier om dialog kan relateras till en instru-
mentalpedagogisk situation. I synnerhet med tanke på att musiken kan betraktas som ett för 
musikpedagogiken ämnesspecifikt språk (Huss 2010). Genom att rikta min undersökning om 
kommunikation och dialog mot instrumentalundervisning hoppas jag kunna bidra med en 
givande infallsvinkel till musikpedagogiken som vetenskap och forskningsfält. 
 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunikation i instrumentalundervisning kan 
förstås i förhållande till teorier om dialog och dialogisk undervisning.  
 

Frågeställningar 

Hur kan kommunikation i instrumentalundervisning på musik- och kulturskolan se ut? 
 
Hur kan teorier om dialog och dialogisk undervisning tillämpas i instrumentalundervisning?  
 
Vad utmärker eller särskiljer kommunikation i individuell undervisningsform i förhållande till 
ensembleundervisning?  



   10 

METOD 

För att kunna söka svar på min frågeställning har jag valt att utföra observationer. Repstad 
(2007) skriver om observation som en metod särskilt värdefull vid studier som behandlar so-
cialt samspel eller sociala processer, ett område intervjuundersökningar snarast ger en indirekt 
kunskap om. Detta motiverar mitt val av metod väl eftersom jag i möjligaste mån söker svar 
på hur kommunikationen faktiskt kan se ut i undervisningssituationen, inte lärarens syn på 
detta.  
 
Jag har valt att observera en lärare när denne undervisar i två olika former, individuella in-
strumentallektioner i slagverk samt slagverksensemble. Eftersom jag valt en snävt avgränsad 
grupp, en enskild lärare, kan detta arbete betraktas som en typ av fallstudie, ett arbetssätt som 
kan vara användbart när man undersöker exempelvis processer (Patel & Davidson 2011), vil-
ket kommunikationen i detta fall kan betraktas vara. Valet att observera läraren i två olika 
situationer ska inte främst ses som att studien är jämförande mellan dem utan snarare är det ett 
metodologiskt verktyg för att försöka komma åt syftet på bästa sätt. För att kunna svara på 
frågan vad som utmärker kommunikationen i den individuella undervisningssituationen tar 
jag spjärn mot å ena sidan tidigare forskning om dialogisk undervisning och kommunikations-
teoretiska begrepp och å andra sidan en annan undervisningssituation, ensembleundervisning.  

Urval   

Eftersom jag ville observera undervisning i två olika undervisningsformer var min enda pre-
miss gällande urval av lärare att denne skulle undervisa såväl individuellt som i ensemble. Jag 
kontaktade en slagverkslärare på en kommunal kulturskola med en förfrågan om jag fick 
komma och utföra ett antal observationer. Jag hade sedan tidigare tillträde till miljön på så vis 
att jag haft VFU på aktuell kulturskola, däremot hade jag aldrig tidigare träffat eller haft kon-
takt med läraren. Detta ser jag som viktigt för undersökningens reliabilitet eftersom den ”aka-
demiska distansen” (Repstad 2007, s. 40) riskerar att gå förlorad om undersökningen utförs på 
kolleger eller bekanta (ibid.).  
 
Med tanke på uppsatsens omfattning bedömde jag att det var rimligt att observera en ensemb-
lelektion vid två tillfällen, och två olika individuella lektioner vid två tillfällen. Alltså obser-
verade jag samma lektioner två veckor i följd, sammanlagt utförde jag följaktligen sex obser-
vationer. Urvalet av ensemble och elever gjordes med hjälp av läraren. Han håller i undervis-
ningen av en av kulturskolans slagverksensemble, bestående av högstadieelever. Han undervi-
sar också två av ensemblemedlemmarna enskilt, därför var det lämpligt att jag observerade 
just dessa lektioner. 
 
En fallstudies generaliserbarhet beror på hur urvalet av fall gått till (Patel & Davidson 2011), 
syftet med denna undersökning är inte att komma med ett allmängiltigt svar, utan ett exempel 
på hur det kan förhålla sig. 

Etiskt förhållningssätt  

Jag har utgått från publikationen God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011) beträffande 
forskningsetiska principer för denna undersökning. För att förbereda deltagarna på mina ob-
servationer skickade jag i förväg ut ett informationsblad med en samtyckesblankett (se bila-
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ga). Eftersom de deltagande eleverna var över 15 år fick de avgöra själva om de ville delta 
samt om de godkände att jag spelade in ljud. Jag poängterade att endast jag skulle lyssna på 
det inspelade materialet. De deltagande eleverna och läraren lovades konfidentialitet, därför är 
alla förekommande namn i denna text fingerade.   

Tillvägagångssätt 

Mitt förhållningssätt som observatör har varit närvarande men icke deltagande och den lärare 
samt de elever som deltagit i undersökningen har varit införstådda med min roll, min närvaro 
var alltså känd (Patel & Davidson 2011). Även om enbart en metod har valts för insamling av 
data kan det vara av vikt att påpeka att det i anslutning till en observationssituation är nästin-
till omöjligt att inte också föra något slags samtal med den eller de personer som observeras 
(Repstad 2007). Efter den sista observationen hade jag ett kort, avslutande samtal med lära-
ren. Jag förklarade mer utförligt hur jag hade riktat min blick under observationerna och ställ-
de några frågor om hans syn på kommunikation i undervisningen.   
 
Ljud från observationerna spelades in som dokumentation och minneshjälp för mig. Jag valde 
att inte videofilma observationerna eftersom jag bedömde en videokamera som ett mer stö-
rande och påverkande inslag än enbart min närvaro. Det är dock viktigt att komma ihåg och ta 
i beaktning att min närvaro som observatör säkerligen påverkade deltagarnas beteenden i nå-
gon mån, det blir en viss ”forskningseffekt” (Repstad 2007, s. 45). Samtliga inspelningar av 
observationerna har transkriberats till text.  
 
När en observation ska utföras är det av största vikt för forskaren att veta vad det är som ska 
observeras. (Patel & Davidson 2007; Merriam 1994). För att veta var fokus skulle vara och 
hur jag skulle rikta min blick i observationerna utgick jag ifrån ett observationsschema som 
formades efter de begrepp jag valt att lyfta fram i bakgrunden. Observationerna kan därför 
betraktas som strukturerade (Patel & Davidson 2011). För att säkerställa att mina ögon och 
öron ändå inte missade viktiga delar i undervisningen analyserades också transkriptionerna av 
observationerna med hjälp av samma begrepp. På det viset fanns möjlighet att upptäcka så-
dant jag inte hunnit observera på plats samt att också få en bättre överblick i vilken omfatt-
ning vissa fenomen eller begrepp förekom.    

Analysverktyg 

De begrepp som presenterats i bakgrunden har fungerat som en grund på vilken jag byggt ett 
slags observationsschema för att skapa struktur under observationerna. Jag vill nu kort redovi-
sa och sammanfatta huvudbegreppen som varit mina verktyg både för observationer och för 
analys av dessa.  
 
Samtalande & Dialog får fungera som samlande begrepp eller huvudrubrik för det verbala 
samtalandet. Inom detta ryms Burbules (1993) samtalsgenrer:  

 Konversation 
 Undersökning 
 Instruktion 
 Debatt 

 
Här ryms också de verktyg för dialogisk undervisning som presenterats av Dysthe (1996): 

 Autentiska frågor  
 Uppföljning 
 Positiv bedömning 
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Följande begrepp har plockats upp ifrån mer allmänna kommunikationsteorier som inte i för-
sta hand är riktade mot undervisning men som ändå är viktiga för en fungerande kommunika-
tion: 

Lyssnande  
 Aktivt lyssnande 

Återkoppling 
 

För att precisera undersökningen mot en instrumentalpedagogisk kontext används nyckelor-
den: 

Musicerande 
 Musikaliskt förevisande 

Avgränsningar 
Området kommunikation rymmer många olika delar och former. Både bakgrundskapitlet och 
problemformuleringen riktar in denna undersökning mot formen dialog och det är viktigt att 
påpeka att observationerna utfördes utifrån de tankar och begrepp som presenterats tidigare i 
uppsatsen. Det finns säkerligen fler former av kommunikation som hade kunnat undersökas 
och lyftas in; fokus hade kanske kunnat vidgas för att också rymma ett vidare relationellt per-
spektiv, men inom denna uppsats omfattning har jag bedömt det vara rimligt att låta det hand-
la om främst dialog som form och begrepp.   
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RESULTAT 

Denna del inleds med en kort presentation miljön samt de i observationerna deltagande perso-
nerna. Därefter kommer resultatet av de utförda observationerna att presenteras med hjälp av 
ett antal underrubriker, begrepp, som formats under observationernas gång. Dessa kommer 
vidare att analyseras i förhållande till de begrepp som presenterats i bakgrunden i det efterföl-
jande avsnittet Resultatanalys.  

Kontext 
Observationerna utfördes på en kulturskola i en mellanstor stad i Sverige. De individuella 
lektionerna ägde rum i en så kallad trumstudio, där det vid det första observationstillfället 
fanns fyra digitala trumset, ett akustiskt trumset och en soffgrupp med tillhörande bord. I hör-
net av rummet, precis innanför dörren stod en vibrafon. Vid andra observationstillfället var 
rummet nymålat och ommöblerat. Det akustiska trumsetet var kvar samt två av de digitala 
trumseten, soffgruppen var utbytt mot ett runt bord med stolar runt omkring. Ensembleunder-
visningen bedrevs i det intilliggande, större slagverksrummet.  
 
Läraren som var i fokus under observationerna har jag valt att kalla Oskar. Oskar har varit 
yrkesverksam lärare i 8 år, på den aktuella kulturskolan har han arbetat ett par år. Där under-
visar han i slagverk och slagverksensemble. Ytterligare en lärare, som jag kallar Gustav, figu-
rerar på den första ensemblelektionen, det beror på att de undervisar ensemblen tillsammans. 
Jag vill dock understryka att mitt fokus under observationerna främst var riktat mot Oskar.  
 
Eleverna vars individuella lektioner jag observerat kallar jag Erik och Karl. De är båda 15 år 
gamla och har spelat slagverk ungefär 5 år och är med i en av kulturskolans slagverksensemb-
ler. 

Observationerna 

Inledande konversation 

Gemensamt för alla lektioner är att de inleds med hälsningsfraser och en slags introduktion 
till den stundande lektionen. Det varierar hur lång denna inledande konversation är. Den för-
sta individuella lektion som observeras är med eleven Erik. Han kommer för sent till sin lek-
tion på grund av något problem med bussen. Hälsningsfraserna klaras snabbt av och läraren 
Oskar frågar om han har med sig orkesternoterna, eftersom Oskar ämnar ägna lektionen åt att 
gå igenom några stämmor. Även om inte mycket tid spills på socialiserande just denna lektion 
så tar det en stund innan de kan komma igång med själva stämman. Det är två slagverks-
stämmor noterade på samma notpapper och innan de tillsammans har rett ut vilken stämma 
Erik ska spela har några minuter av lektionen förflutit.  
 
Veckan därpå är Erik i mycket god tid till sin lektion och han och Oskar småpratar om allt 
möjligt innan vibrafonen är på plats och det är dags att plocka fram rätt noter. Oskar frågar 
om Erik har övat något hemma på pianot5 och om han har fått någon hjälp. Även denna lek-

                                                
5 Få slagverkselever har egna instrument, så som vibrafon, hemma. Om det finns ett piano i hemmet fungerar det 
som substitut eftersom vibrafonens plattor är strukturerade på samma sätt som pianots tangenter.  
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tion går en del tid åt till att reda ut vilken av stämmorna, noterade på samma papper, som Erik 
ska spela. När det är klarlagt frågar Oskar: ”Är det något ställe som är svårare än andra?” 
 
Den andra eleven som observeras är Karl. På hans första observerade lektion inleder Oskar 
med att vidarebefordra beröm från en annan slagverkslärare, varpå Karl direkt börjar spela på 
vibrafonen. Han spelar på solostämman i ett ensemblestycke och det verkar som att de ägnat 
någon eller några föregående lektioner åt detta eftersom han själv tycks veta vad som ska gö-
ras på lektionen.  
 
Vid nästa lektion med Karl som observeras pratar han och Oskar lite mer innan de börjar spe-
la. Oskar frågar hur läget är, om det hänt något roligt och om han har spelat något sen sist. 
Därefter säger läraren att det börjar bli lite skarpt läge. Det har hastigt planerats för en konsert 
med slagverksensemblen redan veckan därpå, därför sätter de igång med att gå igenom solo-
stämman han spelar i ensemblen.  
 
Första ensemblelektionen som observeras inleds med att elever och lärare ställer i ordning 
instrument för den låt de ska spela. Ensemblen består av fem elever och lärarna Oskar och 
Gustav. Oskar berättar var de ska spela ifrån och lärarna kollar så att eleverna är med på var 
det är och vad de ska spela.  
 
Andra ensemblelektionens inledning präglas av den med kort varsel uppkomna konserten. 
Ungefär åtta minuter av ensemblelektionens inledning går åt till information om det som 
komma skall och Oskar frågar om alla elever kan vara med, och ser till att de har koll på tider 
och platser. Denna vecka undervisar Oskar ensemblen själv eftersom Gustav är sjuk. En vika-
rie finns med som stöd, men det är Oskar som håller i lektionen.  

Teoretisk instruktion     

Oskar ska hjälpa Erik med en klockspelsstämma han har i orkestern. De tittar på noterna och 
ska reda ut vilka toner som ska spelas. ”Kommer du ihåg förra gången när vi pratade om no-
terna, att försöka hitta en not som man känner igen, som man vet att man kan utgå från?” sä-
ger Oskar. De går igenom vilka permanenta förtecken som finns och sedan ton för ton av 
stämman. Oskar ställer frågor som ”Och vad var det där för ton då?”, ”Vad heter den?”, ”Hur 
lät den?” och ”Har vi haft den förut?”.  
 
Karl spelar på sin lektion igenom en bit av sin solostämma som han verkar ha övat på hemma, 
och Oskar säger ”Ja visst, bra”, sedan hjälper han Karl att korrigera några toner och rytmer. 

 
Oskar: Vad står det här?  
Karl: Det är ett g. 
Oskar: Det är ett f. 
Karl: Jaha…[funderar lite] 
Oskar: Så den rytmen blir alltså..? 
Karl: [spelar] 

 
När de har klargjort den första delen av stämman kommer ett nytt moment. 

 
Oskar: Nu ska vi bryta ackord. Vad gör man då, när man bryter ackord? 
Karl: Delar dem…?  
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Oskar visar genom att först lägga ett ackord och sedan bryta ett ackord. Han berättar sedan att 
det är ett Bess-dur de ska bryta. Han berättar vidare vilka toner det ackordet består av och 
Karl prövar att spela dem.  
 
I ensemblen kan både Oskar och Gustav hjälpa eleverna med deras notläsning och att hitta rätt 
toner. I låten som de arbetar med vid det första observerade tillfället spelar samtliga elever 
malletinstrument6 och det tycks framförallt vara tonerna de behöver hjälp med, rytmläsningen 
verkar de klara mer på egen hand. Oskar berättar att de ska börja spela från takt 75 i stycket, 
men innan de kan komma igång går båda lärarna och instruerar några elever enskilt samtidigt 
som de andra övar på sina stämmor.  Vid ett tillfälle under ensemblelektionen skriver Oskar 
in tonnamn i en elevs noter för att de ska kunna gå vidare till nästa del av låten. Innan han 
skriver in tonernas namn frågar han kontinuerligt ”Vad är det för ton?”. Under tiden som han 
gör detta övar de andra eleverna eller småpratar med varandra.  
 
Under Eriks lektion har han och Oskar kommit en bit på väg i orkesterstämman de jobbar 
med, och för var ny fras de tar sig an återkommer Oskars frågor ”Vad är det för ton?”, ”Ska 
du spela den?”, ”Var har vi a här då?”, ”Om det där var f, vilken har vi där då?”. När Erik har 
sin andra, observerade lektion är Oskar inte lika snabb med sina instruktioner utan lämnar lite 
mer tid till Erik att tänka efter och till exempel själv komma fram till vilka toner han ska spe-
la. Den första delen av lektionen är av mer uppföljande art. Erik ställer också fler frågor själv 
vid andra observationstillfället.   
 
När den andra ensemblelektionen observerades återstod endast en vecka till konsert. Eftersom 
ensemblen ska spela två låtar på konserten ägnas lektionen åt att spela igenom dessa två och 
se till så att de blir konsertklara. Oskars instruktioner till gruppen handlar främst om vilka 
ställen de skulle börja spela ifrån, taktangivelser. Ibland ger han instruktioner till specifika 
elever, de kan handla om nyanser eller att en insats kommer på fel slag i takten. Vid ett tillfäl-
le berömmer han särskilt en specifik elev och undersöker sedan om det är något i låten som 
eleverna upplever särskilt svårt. 

 
Oskar: Jättebra! Vet du vad du gjorde som var så bra? 
Elev: Nej… 
Oskar: Det var att när du kom av dig, så stannade du upp en stund och hittade sedan in igen. Su-
perbra! [kort paus] Är det något ställe som är speciellt svårt? Något ställe som ni är osäkra på, som 
vi behöver ta innan vi kör hela rakt igenom? 

 

Musikalisk kommunikation 

Ett återkommande inslag på alla observerade lektioner är Oskars användning av sång och spel 
för att exempelvis förtydliga vilken del av låten de pratar om eller ska spela. På Eriks lektion 
säger Oskar exempelvis: ”Det här i början [pekar i noterna och sjunger melodin], är det något 
konstigt där?” 
 
När Oskar och Erik har gått igenom de första fraserna av orkesterstämman spelar Oskar 
stämman för Erik, samtidigt som han sjunger melodistämman (som ska spelas av andra in-
strument i orkestern). När Erik sedan spelar fortsätter Oskar att sjunga melodistämman samti-
digt som han markerar puls. Detta är återkommande för varje gång Erik spelar, antingen 

                                                
6 Malletinstrument är en benämning på slagverkets melodiinstrument, alltså instrument med bestämd tonhöjd ex. 
marimba, vibrafon, klockspel och xylofon.  



   16 

sjunger eller spelar Oskar med alternativt sjunger melodin, och/eller håller pulsen. Vid Eriks 
andra lektion använder Oskar den musikaliska kommunikationen i större utsträckning, exem-
pelvis när de repeterar de olika delarna av stämman ”Och så har vi den här melodin då [sjung-
er], hur lät den?”.    
 
Under de individuella lektionerna förevisar Oskar nya delar av låtarna genom att spela dem. 
Det kan till exempel gå till som på Eriks andra lektion: 

 
Oskar: Kan du lista ut vad det här är för melodi? Bara genom att titta där…[pekar i noterna] 
Erik: eeeh…[nynnar lite]  
Oskar: Nej, om jag spelar det en gång så låter den så här [spelar]. 
Erik: Jaja, den känner jag igen.  

 
Därefter går de igenom vilka toner frasen består av och i vilken oktav den ska spelas i innan 
Erik prövar att spela själv. Oskar sjunger då som beskrivits ovan med och markerar puls.  
 
När Karl kommer till sin första observerade lektion tar den musikaliska kommunikationen 
plats redan i hans andra replik. Inte mer än 13 ord hinner utbytas innan Karl börjar spela, och 
Oskar spelar genast med. När de spelat en fras säger Oskar ”Bra. Fast det är [spelar frasen 
med en annan rytm]” och Karl replikerar direkt med att spela frasen igen, med den korrigera-
de rytmen. Oskar blandar frågor som ”Vad står det där [pekar i noterna]?” med att sjunga eller 
spela fraser. Exempelvis kan Karl ha spelat en fras och Oskar svarar med att spela frasen ex-
akt likadant, eller som beskrivits ovan med någon korrigering alternativt med en verbal fråga. 
Ett annat exempel på när Oskar blandar verbal och musikalisk kommunikation är när han har 
berättat om det brutna ackordet för Karl och sedan sjunger och spelar frasens melodi och 
rytm, varpå Karl härmar. Detta återkommer även senare under lektionen, då Oskar säger: 

 
Oskar: Om du gör såhär, spela den här sista grejen en gång [spelar]. Om du bara spelar den [spelar 
igen], och en gång till [spelar] och så byter du starttonen dit [spelar en specifik ton]. 
Karl: [spelar som läraren visat] 
Oskar: Ja, det är bra. Vad är det för ackord? 

 
Erik spelar en lite snabbare och svårare fras där klubborna rör sig över hela vibrafonen. Efter-
som han står stilla på samma ställe och framförallt använder högerhanden när han spelar har 
han svårt att nå och hinna spela alla toner.  
 

Oskar: Vi måste ha någon bra handsättning för att kunna spela det här. Så då kan vi spela [spelar 
frasen med varannan höger varannan vänster hand] 
Erik: Så det är varannan alltså? 
Oskar: Ja, starta med höger.      

 
Under Karls lektioner förekommer det några längre sekvenser där Oskar instruerar en bit av 
stämman genom att spela den. Därefter gör Karl ett försök att spela samma sak. Oskar svarar 
genom att upprepa det han spelat tidigare och Karl spelar igen. Detta kan pågå tills Karl har 
lyckats med den aktuella frasen. Några få verbala uttryck i form av ord förekommer också, 
men huvuddelen av yttrandena görs i form av spel.  

 
Oskar: Då kommer du ihåg att du gick hela vägen upp [spelar] 
Karl: Alltså det var [prövar att spela] 
Oskar: [sjunger med när Karl spelar] 
Karl: Ja, men ok jag tror jag kan den… 
Oskar: Då gör vi såhär, vi tar den allra sista [sjunger] 
Karl: Mmm. [spelar] 
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Oskar: Visst. En gång till [markerar pulsen] 
Karl: [spelar] 
Oskar: [spelar och sjunger, korrigerar rytmen som Karl spelade] 
Karl: [prövar rytmen Oskar spelade] 
Oskar: Ja. 
Karl: Ja, jag prövar [spelar hela frasen] 
Oskar: Snyggt! En gång till så att det inte bara var tur [markerar puls] 

 

På ensemblelektionen använder sig Oskar också av kombinationen mellan verbal och musika-
lisk kommunikation. När han anger en takt från vilken de ska börja spela, sjunger han exem-
pelvis ofta en bit på hur melodin låter i det partiet. När ensemblen spelar, spelar också Oskar 
med ibland. Antingen på bongos eller trumset. Ibland stöttar han också Karl på solostämman. 
När Oskar spelar bongos håller han framförallt puls åt ensemblen men när han spelar trumset 
blir det tydligt att han försöker hjälpa ensemblen genom att i sitt trumsetsspel gestalta de olika 
delarna och förtydliga till exempel taktartsbyten eller skillnader i nyanser.  

Elevernas kommunicerande 

Kommunikationen under de observerade lektionerna tycks variera beroende på vilken eller 
vilka elever som undervisas. Under den första observerade lektionen med Erik består hans 
kommunikation främst i att han svarar eller försöker svara på Oskars frågor. Under den andra 
lektionen ställer han, som redan nämnts, betydligt fler frågor själv. Han frågar exempelvis 
vilken oktav han ska spela i, kontrollerar så att han har läst rätt ton i noterna eller om han har 
förstått läraren rätt, ”eller vad menar du?”.  
 
Under Karls lektioner är det mindre verbal och mer musikalisk kommunikation. Karl ställer 
inte så många frågor själv och svarar ofta på Oskars frågor genom att spela.  

 
Oskar: Kolla, om man tänker sig handsättningen såhär, jag startar med höger [hand, min anm.] 
[spelar handsättning med varannan hand] 
Karl: Ja, det är det jag inte vill göra egentligen. Jag vill starta med vänster 
Oskar: Ok… 
Karl: [spelar, startar med vänster] 
Oskar: Då får du spela två slag med höger här då. Gör såhär [spelar och visar alternativ handsätt-
ning] 

 
Karl: Vänta, jag måste komma med vänster [hand, min anm.] där, för annars blir det fel. 
Oskar: Ja, annars blir det knasigt. 
Karl: [spelar och testar handsättningen] 
Oskar: Om du vill ha vänster där så kan du spela [spelar och visar exempel på handsättning] 

 
I ensemblelektionernas inledande delar pratar många på samma gång och under tiden som 
lärarna hjälper specifika elever spelar de andra eleverna på sina instrument. Det är framförallt 
när alla spelar tillsammans som hela gruppen är i gemensam interaktion med varandra.  
 
Under ensemblelektionerna kommer eleverna några gånger med egna förslag, ofta handlar det 
om att de ska spela låten snabbare, eller i rätt tempo. Förslagen är ibland formulerade som 
frågor: 
 

Elev: Kan vi köra lite snabbare? 
Oskar: Är det svårt att spela långsamt? 
Elev: Ja 
Lärare: Ok. En gång till. Vi tar lite mer då…[räknar in ett högre tempo] 
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Andra gånger är förslagen formulerade som påståenden, eller önskningar: 
 

Elev: Vi kör snabbare! 
Oskar: Eh…ska vi spela snabbare? 
Elev: Ja 
Oskar: Vi kan prova en gång i det tempot det ska vara och se hur det blir.  
Elev: Ok, jag vill testa 200 [bpm, min anm.] en gång. 
Oskar: Nej, men det går ju inte. 
Elev: Men kör…vi kör snabbare. 
Oskar: [visar tempot 200, räknar in] 
Ensemblen: [spelar i 8 sekunder] 

 

Avslutande konversation 

I likhet med att alla lektioner börjar med någon form av inledande konversation har de också 
gemensamt att de avslutas med en avrundning av lektionens innehåll och några avslutande 
hälsningsfraser. I slutet av Eriks första lektion avrundar Oskar med att be Erik titta på orkes-
terstämmorna hemma, gärna samma kväll eller dagen efter så att han har det färskt i minnet 
och uppmanar honom att be sin pappa om hjälp om han inte kommer ihåg tonerna. Om not-
läsningen säger Oskar att det kan vara bra att ha någon referens, en ton som man vet var den 
sitter i notsystemet och som man kan utgå ifrån. De utbyter några ord om ensemblen, som 
kommer äga rum en dryg timme senare och innan Erik lämnar rummet skojar Oskar om att 
han inte ska åka iväg med någon buss innan dess. 
 
Efter Eriks andra lektion pekar Oskar i noterna och påminner honom att inte glömma bort 
vissa delar i stämman, han summerar kort vad de gått igenom på lektionen och ber Erik öva 
hemma fram till ett visst ställe tills nästa gång. Han berömmer avslutningsvis Eriks utveckling 
av notläsningen. 

 
Oskar: Nu har du snappat upp det här med notsystemet mycket mer än förra veckan. Har du kom-
mit på något system? 
Erik: Nej, jag tänker bara var g är, sen utgår jag från det.  

 
Karls första lektion avslutas inte helt olikt från hur den inleds, ganska kort och koncist. Oskar 
berömmer honom för arbetet med solostämman och ber honom öva lika bra på de nya delarna 
som de gamla ”så kommer det inte vara något problem”.  
 
Efter andra lektionen kan Karl i stort sett hela solostämman och Oskar konstaterar nöjt att ”då 
sitter den ju”. Karl spelar lite till i början av låten och frågar om han sedan skulle gå upp en 
oktav i solot. Oskar frågar om Karl kommer ihåg vad de gjorde innan de började arbeta med 
solostämman och de pratar om sambakompen på trumset som han ska ha i läxa till veckan 
därpå. När Karl plockar ihop noterna frågar Oskar om han inte tycker det har blivit fint i trum-
rummet och de småpratar avslutningsvis lite om det nymålade rummet.   
 
Under den första ensemblelektionen har de framförallt repeterat kortare bitar ur en låt, de av-
slutar dock lektionen med en genomspelning av låten i sin helhet och lärarna berömmer ele-
verna, säger att det är ”skapligt sånär som på lite puts av nyanser och tempo”. Någon elev 
frågar hur många låtar de ska spela på konserten och de andra börjar ställa tillbaka sina in-
strument och packa ihop sina saker. Lärarna uttrycker förvåning över att eleverna är så lugna, 
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och skojar om att observatören kanske ska sitta med varje vecka framöver och ”vakta”. En 
efter en försvinner eleverna ut ur rummet och lärarna tackar dem för idag. 
 
Den andra ensemblelektionen avslutas också med en genomspelning, denna gång konsertver-
sion av samma låt som de spelade på första lektionen. Oskar kommenterar efteråt att det är 
mycket som är jättebra, förutom två småsaker. Dels påtalar han att tempot sjunker efter ett 
taktartsbyte. Han illustrerar detta genom att tala gradvis långsammare.  

 
Oskar: Och sen gjorde ni ytterligare någonting nu, liknande det som hände honom förut [eleven 
som tappade bort sig men hittade in, min anm.] fast nu gjorde ni det allihop. Märkte ni det? 
Elev: Var då? 
Oskar: I mitten av låten. 
Elever: Nej. Jag tänkte inte på det. 
Oskar: Ni la till en fjärdedel. Ni var isär på ett ställe, men så lyssnade ni på varandra och alla kom 
in samtidigt. Jättebra! 

 
Utifrån detta exempel pratar Oskar lite mer om innebörden i att spela ensemble och vikten av 
att lyssna på varandra när man spelar tillsammans. Avslutningsvis påminner Oskar eleverna 
om konserten efterföljande vecka och säger att de träffas samma tid som vanligt för att flytta 
instrumenten till scenen och ställa i ordning.  
  



   20 

Resultatanalys 
Observationerna utfördes med utgångspunkt i begrepp som presenterats i bakgrundsdelen. 
Under observationsförloppet föreföll det sig naturligt att utveckla och formulera om vissa 
begrepp något, för att de bättre skulle beskriva den givna musikpedagogiska situationen. Vi 
ska nu försöka röra oss mellan nya begrepp (från Observationerna) och gamla begrepp (från 
Bakgrunden) och analysera dem genom att undersöka vad som förenar dem respektive skiljer 
dem åt.  

Konversation 

Både den inledande och avslutande konversationen består av en social samt en igångsättande 
respektive avrundande del. Den sociala delen i de individuella lektionerna är snarlik de allra 
flesta informella samtal som äger rum i vardagen (jfr Burbules 1993) och fyller den bekräf-
tande funktion som Nilsson & Waldemarson (2007) skriver om. Vad gäller definieringen av 
relationen tycks den redan från början vara definierad i sig själv, genom att förhållandet mel-
lan de två parterna är i form av lärare och elev. Eleven har frivilligt sökt sig till kulturskolan 
för att lära sig något som en lärare kan bättre (jfr ”mästarlära”) och därigenom har läraren 
automatiskt ett hierarkiskt övertag (jfr Holgersson 2011). I kraft av att han är lärare är det 
också legitimt för honom att avsluta lektionerna med att ge läxor och på så vis uttrycka en 
slags förväntan på en motprestation.  
 
Även ensemblelektionerna har inledande och avslutande konversationer. Under första lektio-
nen består inledningen av information om vilken låt de ska spela och eleverna plockar fram 
instrumenten. Andra lektionen inleds med information om den stundande konserten och även 
om eleverna får komma till tals och både ställer och svarar på frågor så är det framförallt lära-
ren som har ordet. Ensemblens inledande konversationer tenderar alltså att gå i en mer infor-
merande riktning, tyngdpunkten ligger på den introducerande delen och jag betraktar dem 
snarare som instruerande än konverserande. De har emellertid en social funktion, även i detta 
fall kan man tänka sig att relationerna definieras (Nilson & Waldemarson 2007) både mellan 
lärare och elever som två enheter av gruppen, men också samtliga gruppmedlemmar sins-
emellan. Det är svårare att sätta fingret på vad som händer i kommunikationen inom gruppen 
eftersom det finns många olika typer av relationer som pågår samtidigt och parallellt (jfr Nils-
son 1993; Olsson 1994). Det är tydligt att de tillsammans är präglade av sin historia, premis-
serna verkar vara väl definierade om än i det tysta. Som observatör hinner jag knappt uppfatta 
att läraren informerat om vilken låt de ska spela innan aktiviteten att plocka fram instrument 
och ställa i ordning är i full gång. Det beror förmodligen på att de vet vad de har spelat innan, 
vilket material de arbetar med, och de vet gruppens gemensamma uppgift – att spela musik 
tillsammans. Under andra lektionen preciseras denna uppgift ytterligare eftersom ett närlig-
gande tydligt mål finns – konserten.  

Undersökning 

Undersökningen i de observerade undervisningsformerna tar sig uttryck genom att läraren vill 
undersöka hur eleven ligger till i kunskapsprocessen, om han har förstått vad läraren menat. 
Eleverna ställer också undersökande frågor som ofta har återkopplande karaktär. Exempelvis 
frågar Erik ”Det är ju nästan så hela vägen, va?” En fråga som kan betraktas som undersökan-
de på så vis att han vill lösa problemet med instuderingen av stämman, försöka förstå hur 
strukturen är upplagd. Den är också återkopplande på lärarens musikaliska yttrande; Erik vill 
bekräfta att han har uppfattat det läraren ”sa” korrekt.  



   21 

 
Undersökningen är konvergent på så vis att den söker en lösning eller ett resultat som är för-
enligt för alla (Burbules 1993), och i det individuella undervisningssammanhanget kan det 
alltså handla om att läraren vill ställa undersökande frågor för att se om eleven har förstått 
uppgiften – att lära sig stämman, läsa noterna. Resultatet som är förenligt för alla är att eleven 
kan läsa noterna rätt så att det fungerar att spela stämman tillsammans med andra, och så att 
han i förlängningen kan komma vidare i lärarens undervisning.  

Instruktion 

Den teoretiska instruktionen tar delvis gestalt i en form av undersökning. När Erik kommer 
till den andra av de lektioner jag observerade med honom var läraren intresserad av att veta 
vad Erik kom ihåg från förra gången, vad han hade jobbat med på egen hand hemma och hur 
han låg till notläsningsmässigt. Det blir tydligt att ju längre eleven kommer i sin kunskapspro-
cess desto mer förändras kommunikationen från instruktionskaraktär till undersökning till en 
slags konversation, musikalisk eller verbal, och tar successivt en allt mer dialogisk karaktär 
(jfr Bakhtin 1981; Bachtin 1997; Dysthe 1996; Dysthe & Igland 2003). 
 
När Oskar undervisar är också den musikaliska instruktionen ett betydande inslag. Jag kom-
mer att utveckla detta vidare i avsnittet Musikalisk kommunikation, men i korthet kan sägas att 
om transkriptionerna av observationerna enbart läses blir många inslag eller instruktioner 
obegripliga eftersom Oskar ofta använder verbal kommunikation i kombination med sång 
och/eller spel för att visa vilken del av låten han pratar om, eller exemplifiera hur han menar 
att eleven ska spela. Till exempel när han säger ”Vi tar från [sjunger en fras]”. 
  

Återkoppling 

Eleverna kommer ofta, som jag exemplifierat tidigare, med upprepande återkoppling på det 
läraren säger. De ställer bekräftande frågor som liknar till de upprepande frågor Nilsson & 
Waldemarson (2007) ger exempel på: ”Har jag förstått dig rätt om…” (s. 113). Exempelvis 
när Oskar har visat Erik en handsättning, genom att spela den aktuella frasen med varannan 
hand. Erik frågade då ”Så det är varannan då alltså?”, detta kan översättas till ”Har jag förstått 
dig rätt om du menar att jag ska spela med varannan hand?”.  
 
Lärarens återkoppling varierar lite beroende på i vilken av ovanstående samtalsgenre (Burbu-
les 1993) de befinner sig. I konversationerna kan återkopplingen från läraren också vara upp-
repande. I den teoretiska instruktionen är den snarast bedömande, på så vis att läraren ofta 
kommenterar när eleven spelat klart. ”Bra” och ”Visst” kan han säga eller ”Bra, men glöm 
inte…” om något behöver korrigeras eller också ”Nej, där var det ju…”. Även om återkopp-
lingen är bedömande är de negativa kommentarerna snarare korrigerande än dömande. 
 
Det förekommer också musikalisk återkoppling. Till exempel de sekvenser när Karl spelar 
och Oskar svarar genom att spela samma fras. Om Oskar spelar exakt lika som Karl just spe-
lat kan det tolkas som en positiv bedömning av det Karl gjorde, en riktighetsbekräftelse. Det 
kan också tänkas fungera som en slags upprepande återkoppling i flera led, där Karl när han 
spelar frasen ställer frågan ”Uppfattade jag dig rätt om…”, och Oskar svarar ”Ja, det gjorde 
du” genom att spela precis likadant, eller ”Du uppfattade inte mig helt korrekt, såhär menade 
jag…” om han spelar frasen med någon korrigering. 
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Autentiska frågor 

Gemensamt för båda undervisningsformerna är att läraren ställer många frågor till eleverna. I 
de inledande konversationernas sociala del karaktäriseras frågorna av den vardagliga samtals-
form de är en del av. Frågor som ”Hur är läget?” kan inte bedömas vara annat än autentiska 
och öppna på så vis att de inte har ett förutbestämt svar och det får förmodas att den som frå-
gar är intresserad av att veta svaret (jfr Dysthe 1996). Dessa sociala frågor tycks kanske vid 
första anblick inte ha med lärandet att göra, men de är likväl en del i att en relation mellan 
lärare och elev kan byggas. Denna relation kan i sin tur ge förutsättningar för ett pedagogiskt 
möte och utgöra en faktor som påverkar det musikaliska lärandet (Pallin, Stenberg och Öh-
lund 2007; Huss 2010).  
 
De delar av kommunikationen som jag betecknat som teoretisk instruktion kännetecknas ock-
så i Oskars undervisning av en hög grad av frågor. Frågorna är framförallt kontrollerande och 
ledande men de utgör ett led i en tät ordväxling mellan lärare och elev. Denna täta ordväxling 
märks tydligast under de individuella lektionerna då läraren enbart pratar med en elev och kan 
ha hela sitt fokus riktat mot denne. Oskar frågar upprepande och kontinuerligt ”vad är det för 
ton?”, ”hur låter den?”, ”har vi haft den förut?” osv. Dessa frågor kan inte betraktas öppna 
eller autentiska eftersom de inte lämnar utrymme för alternativa svar än exempelvis vilken ton 
som är noterad på ett visst ställe i notsystemet.   
 
Även den musikaliska kommunikationen innehåller inslag av verbala frågor. Dessa frågor lik-
nar de som ställs inom genren teoretisk instruktion, de är alltså i hög grad slutna och uppfyller 
inte de kriterier Dysthe (1996) ställt upp för autentiska frågor.   
 
Oskar ställer vid två tillfällen frågor som utmärker sig som mer dialogiska. Det första tillfället 
är under Eriks andra lektion när han frågar ”Är det något ställe som är svårare än andra?”. 
Även om denna fråga är stängd på så vis att den är formulerad så att ett ja eller nej-svar väntas 
så ser jag den ändå som autentisk eftersom läraren är intresserad av att veta hur det ligger till 
innan han går vidare med undervisningen. Eleven bjuds in att påverka hur lektionen ska se ut 
beroende på vad han tycker är svårt. På liknande sätt bjuder Oskar in ensemblen att forma 
undervisningen när han under andra lektionen frågar om det är något ställe som de tycker är 
speciellt svårt och som de behöver gå igenom innan de kan spela igenom låten. Dessa frågor 
har inga på förhand givna svar och beroende på vad eleverna svarar så kan undervisningen ta 
olika form. Dessa frågor kan ses som autentiska och svaren ger läraren tillfälle till uppföljning 
(jfr Dysthe 1996) 

Uppföljning & Positiv bedömning 

Efter en genomspelning under ensemblelektionen uppmärksammar Oskar en specifik elev och 
berömmer honom för att han hittade in igen efter att ha tappat bort sig. Detta återknyter Oskar 
till ytterligare en gång, när hela ensemblen anpassat sig efter varandra och gemensamt lyckats 
hitta in efter en felspelning. Oskar ger då ensemblen en form av bedömande återkoppling som 
kan liknas vid det Dysthe (1996) kallar uppföljning och positiv bedömning. 
 
En annan typ av uppföljning, kanske tolkad ur ett bredare perspektiv än det Dysthe (1996) 
presenterar, är när elever kommer med egna förslag i ensemblen. Vid två tillfällen uttrycker 
elever önskan om att spela låtarna i ett högre tempo, vid båda tillfällena reagerar Oskar på vad 
de säger, och även om han vid det ena tillfället uttrycker att han vet att originaltempot är för 
högt för ensemblen låter han dem pröva och ger dem en erfarenhet som gör det möjligt för 
dem att bättre själva kunna bedöma vilket tempo som kan vara rimligt att spela i.  
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Musikalisk kommunikation   

Exempel på musikalisk kommunikation har redan förekommit under tidigare analysrubriker. I 
detta avsnitt ska jag ytterligare försöka förtydliga och djupare förklara förekomsten av denna 
typ av kommunikation.  
 
Under de individuella lektionerna utgör lärarens musikaliska förevisande, följt av att eleven 
härmar, en betydande och utmärkande del. Jag har valt att kalla den typen av musikalisk 
kommunikation för musikalisk instruktion. Ett exempel på den här typen av instruktion är när 
Oskar ska visa Erik en handsättning och säger ”Så då kan vi spela [spelar frasen med varan-
nan höger varannan vänster hand]”. Denna iakttagelse stämmer väl överens med det resultat 
Huss (2010) presenterar i sin undersökning beträffande förekomsten av musikaliskt förevi-
sande.  
 
Ytterligare en dimension av den musikaliska kommunikationen visar sig under observationer-
na. Nilsson & Waldemarson (2007) lyfter fram vikten av aktivt lyssnande för att nå en väl 
fungerande kommunikation. I instrumentalundervisningen, både den individuella och en-
semblelektionerna, blir det tydligt att undervisningens progression till stor del bygger på att 
läraren är uppmärksam på vad eleverna gör, framförallt vad de spelar. Jag har valt att kalla 
detta aktivt musikaliskt lyssnande, och på så vis markera en viss skillnad mellan lyssnandet till 
de verbala orden och det musikaliska lyssnandet. Båda formerna av lyssnande kännetecknas 
av en hög grad av återkoppling (ibid.). Läraren bekräftar kontinuerligt elevernas spel och 
andra yttranden med den typ av kommentarer som tidigare i texten benämnts som bedömande 
återkoppling. Utmärkande för det aktiva musikaliska lyssnandet är dock att det visar sig vara 
en länk i en kedja av musikaliskt kommunikation. Denna kedja börjar med musikalisk instruk-
tion som följs av aktivt musikaliskt lyssnande och leder till ett slags musikaliskt konverseran-
de. 
 
Under alla lektioner varvas den musikaliska kommunikationen med verbal kommunikation, 
periodvis dominerar den ena över den andra och det varierar vilken som tar överhand. Gene-
rellt sett är Karls lektioner de som innehar störst mängd musikalisk kommunikation. Den tyd-
liga skillnaden i musikaliskt innehåll de båda individuella lektionerna emellan exemplifieras 
tydligt av sidantalet på de utskrivna transkriptionerna. Även om de i tid är lika långa, är tran-
skriberingarna av Eriks lektioner tre till fyra sidor längre än Karls. Ensemblelektionerna be-
står också av mycket musikaliskt innehåll men spelandet under Karls lektioner särskiljer sig 
genom att det i större utsträckning kännetecknas av att växelvis utföras av lärare och elev. 
Därför är det under Karls lektioner som det finns tydligast exempel på musikaliskt konverse-
rande. 
 
Anledningen till att den musikaliska kommunikationen dominerar under Karls lektioner skul-
le kunna förklaras av att Erik och han är olika som personer, Karl kanske inte är intresserad av 
att prata på sina instrumentallektioner. Det är dock tydligt att Karl inte är i samma behov av 
grundläggande teoretisk instruktion, beträffande notläsning och tonnamn som Erik. Därför ser 
jag ett samband mellan graden av musikaliskt konverserande och elevens kunskapsnivå. Karl 
har kommit längre i kunskapsprocessen än Erik, och vare sig det beror på om han arbetat 
längre med sin låt eller om han generellt befinner sig på en högre kunskapsnivå så visar resul-
tatet att det påverkar hur den musikaliska kommunikationen ser ut. 
 
Under ensemblelektionen finns ett tydligt exempel på när Oskar använder sig av en slags mu-
sikalisk instruktion. Genom att i stället för att under det gemensamma musicerandet ge verba-
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la instruktioner gestaltar han exempelvis dynamikförändringar i sitt trumsetsspel. Han hjälper 
också eleverna vid ett taktartsbyte genom att med sitt trumspel tydligt markera förändringen i 
musiken. Eleverna lyckas med bytet av taktart och följer de nyansskillnader Oskar spelar och 
på det viset leder den musikaliska instruktionen, via elevernas aktiva musikaliska lyssnande, 
till ett slags musikaliskt konverserande.          
 
Oskars användning av flera olika kommunikationskanaler kan vara ett sätt för honom att så 
långt det är möjligt försäkra sig om att eleven ska förstå vad han menar. I och med att musi-
ken utgör ytterligare ett språk i instrumentalundervisning innebär det en möjlighet till ytterli-
gare variation av kommunikationsvägar.  Huss (2010) skriver om just vikten av lärarens an-
vändning av olika kommunikationsvägar för att främja det musikaliska lärandet och resultatet 
visar att Oskars undervisning går i linje med detta. 

Skillnad i kommunikation mellan individuella lektioner och ensemble 

Å ena sidan gör eleverna fler yttranden under de enskilda lektionerna än under ensemblen. 
Det är mer blandning mellan lärarens tal/spel och elevens. Å andra sidan är dessa yttranden 
framförallt i karaktär av en slags upprepande återkoppling eller kontroll av hur det ”ska” vara 
(jfr Nilsson & Waldemarson). Under ensemblen är det framförallt läraren som har ordet. Ele-
verna talar en del sinsemellan, eller så talar de med läraren när denne ger dem instruktioner 
eller hjälper dem med deras stämma likt den typ av kommunikation som äger rum under de 
enskilda lektionerna. Momenten av instruktion under ensemblelektionen är snarlika den in-
struktion som äger rum i de individuella lektionerna. Det blir som en individuell lektion i 
mindre format eventuellt med mer störande ljud omkring. Under de individuella lektionerna 
kan eleverna få mer koncentrerad vägledning utifrån de förutsättningar som finns för dem just 
i stunden. I ensemblen finns däremot tillfälle till musikaliskt samspel. När de väl spelar till-
sammans befinner sig eleverna i en mer komplett musikaliskt sammanhang som inte finns på 
samma sätt under deras individuella lektioner. 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunikation i instrumentalundervisning kan 
förstås i förhållande till teorier om dialog och dialogisk undervisning samt om det finns ut-
märkande eller särskiljande drag för kommunikationen i individuell undervisningsform.  
 
Låt mig nu sammanfattningsvis precisera denna analys mot uppsatsens syfte och söka svara 
på frågorna:  

• Hur kan kommunikation i instrumentalundervisning kan se ut i förhållande till teorier 
om dialogisk undervisning? 

• Vad utmärker kommunikation i individuell undervisningsform?  
 
Nya begrepp har bildats med utgångspunkt i de begrepp som presenterats i bakgrundsdelen 
men omformade och bearbetade efter vad resultatet visade. Utifrån de samtalsgenrer Burbules 
presenterat visar resultatet att både konversation och undersökning såväl som instruktion fö-
rekommer i både individuell undervisning och ensembleundervisning. En av Burbules sam-
talsgenrer, debatt, har utelämnats ur resultatpresentation och analys av resultatet. Detta beror 
på att det i undersökningen av detta specifika fall av undervisning inte går att utläsa någon 
direkt förekomst av debatt som samtalsgenre.  
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Läraren ställer i båda undervisningsformerna många frågor till sina elever, ju mer social situa-
tionen är desto mer tenderar frågorna att vara öppna, eller autentiska. I de delar av lektionerna 
då samtalet eller dialogen snarast är instruerande eller undersökande är frågorna slutna. I båda 
undervisningsformerna händer det dock att läraren ställer en slags autentisk fråga gällande om 
det är något som är särskilt svårt eller något som de behöver titta mer på. I dessa fall hänger 
den autentiska frågan samman med uppföljning och positiv bedömning eftersom elevernas 
svar kommer att påverka vilken riktning lektionen tar därefter.   
 
Eftersom det förekommer en hög grad av återkoppling både från elevernas och från lärarens 
sida genomsyras undervisningen också av en hög grad av aktivt lyssnande (Nilsson & Wal-
demarson 2007). Jag har valt att använda begreppet aktivt musikaliskt lyssnande om lyssnan-
det i den musikaliska kommunikationen eftersom jag skiljer på just denna typ av kommunika-
tion och verbal kommunikation. 
 
Den musikaliska kommunikationen är det som utmärker sig tydligast i resultatet av observa-
tionerna i förhållande till tidigare presenterad forskning. Eftersom de tankar om dialogisk 
undervisning som presenterats är riktade mot klassrumsundervisning i andra ämnen än musik, 
är detta inte förvånande men ändå viktigt att understryka. Musiken har visat sig fungera som 
en egen kommunikationsväg och ett alternativt språk i instrumentalundervisningen.  
 
Det som tydligast skiljer den enskilda undervisningen från ensembleundervisningen är den 
täta ordväxlingen mellan lärare och elev som det finns utrymme för i en undervisningssitua-
tion där enbart två personer deltar. Det märks i de observerade lektionerna både på den verba-
la och den musikaliska kommunikationen. Det blir ett mer direkt kommunicerande med snab-
ba impulser och reaktioner på det som yttras. Samtliga lektioner kännetecknas som nämnt av 
mycket återkoppling av olika slag samt av aktivt lyssnande. Det utmärkande för de individu-
ella lektionerna är att det förekommer i än större utsträckning och med högre frekvens. Det 
musikaliska konverserandet märks tydligare under de individuella lektionerna eftersom lära-
ren ofta sjunger och spelar tillsammans eller växelvis med eleven och musiken fungerar där-
för som ett eget språk på ett mer märkbart sätt än under ensemblelektionerna. Under ensemb-
lelektionerna handlar det musikaliska kommunicerandet främst om samspel, att lyssna på var-
andra och följa varandra till skillnad från de individuella lektionerna där musiken som språk 
ibland ersätter orden i en pågående konversation.    
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DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunikation i instrumentalundervisning kan 
förstås i förhållande till teorier om dialog och dialogisk undervisning. I analysdelen har jag 
försökt knyta samman framträdande teman från observationerna med begrepp som hör till 
kommunikation och dialogisk undervisning. Låt mig nu få återknyta till Michail Bachtin och 
utifrån de huvudsakliga begrepp som hör till hans syn på dialog diskutera vidare kring min 
undersökning.  
 

Respons 

Förekomsten av respons i de observerade situationerna kan enligt mig ses på flera sätt. Åter-
koppling i dess olika slag är tänkbart det tydligaste och mest grundläggande verktyget för att 
möjliggöra en responderande undervisning. Oavsett om återkopplingen är av en bedömande 
eller upprepande art kan den fungera som en väg till ett dialogiskt utbyte. Hur väl vi lyckas 
med kommunikationen beror på hur kompetenta vi är att ge återkoppling skriver Nilsson & 
Waldemarson (2007), och omfattningen av en lärares återkoppling kanske rent av kan ses som 
en fingervisning om lärarens riktning på sin undervisning, lärarens dialogiska intentioner. Hur 
dessa intentioner ser ut kanske kan ha att göra med en grundläggande kunskapssyn eller med 
vilka mått läraren har reflekterat över sättet denne undervisar på. Bachtin framhåller likväl 
tydligt att respons är en förutsättning för förståelse, passivt mottagen information leder inte 
till kunskap och för att främja förståelse krävs ett dialogiskt utbyte (i Dysthe 1996). 
 
Lyhördhet för vad eleverna säger och öppenhet för att pröva deras idéer kan vara ett sätt att 
låta dem bli en del av undervisningen och ge dem möjlighet att till viss del påverka lektioner-
nas riktning. Uppföljning och positiv bedömning är tänkbara verktyg för att lyckas med detta i 
praktiken. Oskar är vid flera tillfällen öppen för de impulser som eleverna ger honom, och 
visar just lyhördhet för deras idéer. Därför ser jag det som att det finns en tydlig dialogisk 
intention i hans undervisning.  
 
När jag utfört samtliga observationer frågade jag Oskar hur han tänkte kring frågor till elever-
na. Jag berättade att jag lagt märke till att han ställer mycket frågor och han förklarade det 
som ett medvetet val för att veta att eleverna förstår vad han säger och ”hänger med”. Han vill 
helt enkelt försäkra sig om att han inte pratar ut i tomma luften. Detta kan också ses som ett 
tecken på dialogisk intention och ett sätt för Oskar att reagera på eleverna, eller anpassa un-
dervisningen efter responsen han får från dem om man så vill.   

Socialt språk & Talgenrer 

Den musikaliska kommunikationen som finns i båda de observerade undervisningsformerna 
är den tydligast särskiljande faktorn mellan dialogisk undervisning som presenterats i bak-
grunden och mitt resultat. Huss (2010) nämner visserligen den musikaliska kommunikationen 
som ett ämnesspecifikt språk, men resultatet av min undersökning visar dessutom att denna 
typ av kommunikation är essentiell i instrumentalundervisning och det finns ytterligare sär-
skiljande drag av dess förekomst i den individuella undervisningssituationen. Den musikalis-
ka kommunikationen ser jag som en egen talgenre i denna typ av undervisning (jfr Bachtin 
1997; Burbules 1993). Det blir tydligt om man ställer det i relation till andra förekommande 
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genrer som konversation och instruktion. Det musikaliska yttrandet, alltså till exempel den 
musikaliska instruktionen kan ses som en talgenre inom ett socialt, musikaliskt språk. I en 
musikpedagogisk undervisningssituation består det sociala språket både av hur vi talar verbalt 
om musiken och när vi använder musiken som språk. Musik som socialt språk kan ses som en 
övergripande beskrivning av det specifika i musikpedagogik som kommunikativ verksamhet.  

Motsättningen mellan dialog och monolog 

Låt mig utgå från att läraren äger de yttre auktoritativa orden i en undervisningssituation. Om 
läraren inte är medveten om detta och inte aktivt arbetar för att låta de inre övertygande orden 
ta plats riskerar undervisningen att ta en monologisk karaktär. I och med att de inledande 
konversationerna i ensembleundervisningen har mer instruerande drag än de inledande kon-
versationerna i den individuella undervisningen riskerar också ensembleundervisningen initi-
alt gå i en mer monologisk riktning. Utifrån detta sätt att se på inledningen av lektionerna 
utmärker sig den individuella undervisningen som mer öppen för dialog. Kommunikationen 
sker i dessa situationer endast mellan två personer och de olika relationer och andra påver-
kande faktorer som Nilsson (1993) skriver finns i en grupp har alltså i detta fall ingen påver-
kan. Den sociala delen av de inledande konversationerna och dess funktion för definieringen 
av relationen lärare och elev emellan kan dessutom i den individuella undervisningen ske 
mellan två individer och inte mellan två enheter av gruppen. För att synliggöra hur kommuni-
kationen kompliceras av detta kan dessa enheter ses som två grupper i gruppen, där den ena 
består av en grupp om fem elever och den andra av en grupp om två lärare. Därför handlar 
inte kommunikationen längre bara om relationer inom en grupp, utan även om kommunika-
tion inom dess subgrupper. Detta resonemang kan ses som en illustration av svårigheten att 
överblicka all kommunikation som pågår i en grupp. 
 
Det finns ett dilemma i beskrivningen av Oskars dialogiska intention med sin undervisning i 
och med den rika förekomsten av ledande och slutna frågor som per definition på många sätt 
är motsatsen till de autentiska frågor som Dysthe (1996) beskriver. Dilemmat består i att slut-
na, ledande frågor i själva verket kan ses som en monologisk dialog (ibid.) och alltså ett tänk-
bart misslyckande av den dialogiska intentionen. Å andra sidan finns det också en svårighet i, 
och det kanske inte ens är önskvärt, att forma en undervisning med enbart frågor av autentisk 
karaktär. De slutna frågor Oskar ställer handlar till stor del om tonnamn och notläsning, vilket 
är moment i undervisningen som är svåra att argumentera. Precis som Dysthe också proble-
matiserar befinner sig inte lärare och elev på en jämlik kunskapsnivå och det finns en poäng i 
att läraren kan mer än eleven. De slutna frågorna kan alltså ses som ett problem beträffande 
dialogisk intention, de kan också ses som ett tecken på dialogisk intention även i de fall där 
frågornas svar inte är möjliga att diskutera. Kanske kan det finnas en vits med en tät ordväx-
ling mellan lärare och elev även i de fall då frågor har ett på förhand givet svar, eftersom det 
kan tänkas vara ett sätt att låta eleven vara konstant aktiv och en möjlighet som finns just för 
att det i den individuella undervisningssituationen enbart är två personer deltagande och när-
varande.   

Dialogisk instrumentalundervisning 
Jag upplever det tydligt att eleverna är delaktiga i lektionerna och absolut får möjlighet och 
tillåts att komma till tals och uttrycka sig. Jag upplever det dock lika tydligt att läraren äger de 
auktoritativa orden och jag kan ställa mig frågande till i hur hög utsträckning det är rimligt att 
låta inre övertygade ord ta plats. Det är, som jag berört ovan, uppenbart att läraren ligger på 
en mycket högre kunskapsnivå i ämnet än eleven och i undervisningens praktiska karaktär går 
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det lätt att se drag av en mästarlära-tradition (jfr Nielsen & Kvale 2000). Förhållandet i rela-
tionen mellan lärare och elev kan på sätt och vis tänkas vara definierad i förväg just därför att 
eleven söker sig till kulturskolan av egen fri vilja och i och med det tillskriver läraren egen-
skaper de själva saknar och vill lära sig. Det tycks vara så att ju längre de kommer i sin kun-
skapsutveckling desto mer dialogisk karaktär tar undervisningen, det är i alla fall de slutsatser 
jag dragit av skillnaderna mellan Eriks och Karls lektioner. Frågan är då om det inte går att ha 
en mer dialogisk undervisning tidigare i elevens läroprocess. Under de observerade lektioner-
na spelar de enbart ensemble- och orkesterstämmor eller ensemblemusik i sin helhet och är 
alltså styrda av noter. Det kan tänkas möjligt att en undervisning med improvisationsinslag 
skulle kunna öppna för en dialog tidigare. Det är emellertid en omöjlig slutsats att dra utifrån 
denna undersökning men likväl en fråga som kunde vara intressant att undersöka vidare.  
  
Elevernas benägenhet att yttra egna idéer under lektionerna kan vara beroende av hur långt de 
kommit med exempelvis låten de arbetar med, om de befinner sig på en sådan teknisk nivå att 
en process att göra den till sin egen har inletts. Om undervisningen kan nå en mer dialogisk 
karaktär genom att elevens idéer och tankar tas tillvara är det beroende av att eleven kommer 
med idéer och tankar. Frågan är då återigen hur den här typen av dialogisk undervisning kan 
bli verklig tidigare i elevens läroprocess. Om det ens är önskvärt att det sker tidigare. Den 
senare funderingen kan betraktas vara av mer ideologisk karaktär.   
 
Bachtins begrepp kan enligt min mening förstås både som rent språkliga systematiseringar av 
verbal eller skriftlig kommunikation, och som illustrationer av mellanmänsklig kontakt, eller 
samspel men också som en slags övergripande filosofi om mänskligt liv. Detta är min tolk-
ning och mitt uttryck av de tre nivåer av dialogbegreppet som Igland & Dysthe (2003) beskri-
ver. Det tål att tänka på vad detta kan ha för betydelse för en instrumentallärare på en musik- 
eller kulturskola. Genom att observera och analysera ett antal lektioner finns en möjlighet att 
plocka ut små, små beståndsdelar som kanske inte verkar ha särskilt stor betydelse i den stora 
helheten, men som står för det som gör undervisningen utmärkande och speciell.  

Relevans för läraryrket 
Ett antal begrepp och aspekter har presenterats i bakgrund, formats om eller placerats i ett nytt 
sammanhang under observation och sedan analyserats och plockats isär. Vad har då dessa 
begrepp och aspekter för relation till undersökningens syfte, frågeställningar och till en in-
strumentallärares verklighet? Delar av innehållet i denna uppsats kan förstås på ett rent filoso-
fiskt plan, det handlar kanske främst om vad man har för grundläggande syn på sin mänskliga 
existens och sitt samspel med omvärlden och medmänniskorna. Detta knyter också an till hur 
vi i kommunikation med varandra formar och delar kunskap och är därför intressanta tankar 
för alla som ägnar sig åt lärande och utbildning. Jag förutsätter att man som lärare önskar göra 
det bästa av tiden då man träffar sina elever och sträva efter att forma en undervisning som de 
får ut så mycket som möjligt av. Eller i varje fall att det finns förutsättningar och möjligheter 
till det. Det bygger till viss del också på att eleverna ska ha samma önskan så att undervis-
ningen kan formas tillsammans med dem. Detta kan sammanfatts som att den dialogiska sy-
nen bygger på ett givande och tagande, och framförallt att ett givande och tagande tillåts.  
 
Vad tjänar begreppen till? Begreppen som formats under observationerna kan först och främst 
ses som språkliga systematiseringar av undervisningssituationerna. För att veta hur undervis-
ningen ser ut och kan förstås utifrån redan befintliga begrepp måste de på något vis strukture-
ras. Därefter har de analyserats och återigen kopplats samman med sina ursprung, som ett steg 
i bearbetningen av dem. På detta sätt kan jag nu peka på befintliga dialogiska teman i en lära-
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res instrumentalundervisning. Jag kan se att vissa av dessa teman tar större eller mindre plats i 
en individuell undervisningssituation respektive en ensembleundervisningssituation och som 
ett sista steg kan dessa begrepp användas som verktyg i en undervisningssituation. Både Bur-
bules (1993) och Dysthe (1996) har presenterat verktyg för att nå en dialogisk undervisning 
och i och med att dessa verktyg har använts i analyserandet av en musikpedagogisk praktik 
har nya ämnesspecifika verktyg skapats.  
 
Det tål att upprepas och understrykas att det som främst utmärker kommunikation i instru-
mentalundervisning i allmänhet är på det mest uppenbara planet den musikaliska kommunika-
tionen. Det är en kommunikationsväg som är unik för sitt ämne och som utgör en egen, för 
musikpedagogiken specifik talgenre, ett eget språk. Det är ett övergripande socialt språk för 
den praktik vi instrumentallärare befinner oss i, och samtidigt ett verktyg för lärande.  

Slutdiskussion 

Undersökningens genomförande 

Att välja enbart observation som metod för en slags fallstudie som denna kan möjligen ses 
som ett problem eftersom att det i fallstudier är vanligt att ”information av olika karaktär sam-
las in för att ge en så fyllig bild som möjligt” (Patel & Davidson 2011, s. 57) Som jag argu-
menterade för redan i metodkapitlet var det av största vikt att denna undersökning handlade 
just om hur kommunikationen kan ses, och inte lärares syn på kommunikation i undervisning, 
och detta för att jag på ett så sant sätt som möjligt skulle kunna använda de teoretiska begrep-
pen för att förstå den observerade undervisningen. Om ytterligare tid hade funnits hade det 
emellertid kunnat vara intressant att vidare undersöka detta område genom att komplettera 
detta exempel på kommunikation och dialog i undervisning med lärares tankar om det.  
 
Som Repstad (2007) påtalar så är det givetvis svårt att utföra en observation utan att samtala 
med dem man observerar. Det skulle sannolikt bli en än mer konstlad situation om jag som 
observatör även innan och efter behöll samma passiva roll som jag hade under observationer-
na. Jag har valt att i diskussionsdelen nämna det samtal jag hade med läraren efter sista obser-
vationstillfället och även om det inte var någon intervju och inte heller ingick i den valda me-
toden för datainsamlande så anser jag det vara mer sanningsenligt att upplysa om vad han 
svarade eftersom det är intressant för uppsatsens innehåll.   
 
Även om jag tog en icke deltagande observatörsroll så är det också viktigt i detta samman-
hang att komma ihåg att min närvaro säkerligen innebar en viss ”forskningseffekt” (Repstad 
2007). Det bekräftades inte minst av att lärarna efter den första observerade ensemblelektio-
nen påtalade att eleverna varit ovanligt lugna och skämtsamt uttryckte en önskan om att jag 
skulle sitta och observera varje gång. 
 
Denna uppsats har handlat om kommunikation i instrumentalundervisning och det har varit ett 
medvetet val att inte precisera syftet mot ett specifikt instrument då jag anser att det är formen 
för undervisningen som är det intressanta, inte vilket instrument det handlar om. Jag valde 
ändå att observera lektioner i slagverk, som är mitt eget instrument. Detta val gjorde jag med 
tanke på att det sociala språk som finns inom musik i allmänhet säkerligen finns inom specifi-
ka instrument också. Jag ville därför vara säker på att jag som observatör skulle vara så be-
kant med miljön som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om viktiga, kanske instru-
mentspecifika delar av kommunikationen. Valet av fält gjordes också utifrån mitt eget intres-
se. Jag tycker kommunikation i undervisning i allmänhet är intressant men givetvis blir det än 
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mer intressant för mig att undersöka detta område på ett fält som i möjligaste mån stämmer 
överens med min framtida yrkessituation.    

Avslutande reflektioner 

Uppsatsen har utgått ifrån och byggts kring tre huvudreferenser – Bachtin, Dysthe och Burbu-
les. Det är viktigt att påpeka jag på intet sätt tar deras tankar som absoluta sanningar eller yttre 
auktoritativa ord. Givetvis skulle såväl Bachtins syn på dialog som Burbules och Dysthes 
idéer om dialogisk undervisning kunna problematiseras och dess relevans skulle kunna ifråga-
sättas. Jag har tidigare nämnt att dialogiska tankar på sätt och vis bygger på en viss ideologisk 
grundsyn. Även om Bachtin säkerligen själv ansåg, vilket han också uttryckte, att dialog i alla 
dess former var något högst eftersträvansvärt skulle han knappast vilja att den betraktades 
innehålla den absoluta sanningen. Dialogen skulle då per Bachtins definition bli monologisk 
och hela idén skulle därmed också bli ytterst motsägelsefull.  
 
Jag har också nämnt att det kan ifrågasättas i vilken grad det är önskvärt att låta inre överty-
gade ord ta plats i en instrumentalpedagogisk praktik. Om detta ämnar jag inte yttra någon 
vidare värdering ty syftet med denna uppsats var att undersöka hur kommunikation i instru-
mentalundervisning kunde förstås utifrån de referenser jag använt. Det kan dock vara värde-
fullt och berikande att ta sådana frågeställningar i beaktande vid läsning av en text som denna.  
 
Anledningen till att jag byggt uppsatsen på den teoretiska grund som dessa dialogiska tankar 
kan betraktas vara, vidrörde jag i inledningen. Bachtin, Dysthe och Burbules är tre namn som 
kommit till mitt medvetande i de kurser i pedagogik jag läst under min lärarutbildning och 
min vision för min uppsats var att kunna placera dem i en undervisningskontext mer verklig 
för mig som blivande instrumentallärare. En annan undervisningskontext än den de ursprung-
ligen är hämtade ur. Jag ser nu fram emot att själv snart få möta elever och kommunicera med 
dem. Att själv få kritiskt pröva dessa dialogiska verktyg och framförallt själv försöka göra det 
bästa av den undervisningsform jag kommer att befinna mig i, individuell såväl som ensemb-
le.     

Framtida forskning 
Efter att ha analyserat instrumentallektioner och dess förekommande dialogiska och kommu-
nikativa komponenter väcks nya frågor till liv. Kanske kan ämnen för framtida forskning vara 
att närmare undersöka vissa av de delar av kommunikationen som jag givit exempel på i den-
na uppsats. Till exempel att specifikt undersöka den musikaliska kommunikationens roll i 
instrumentalundervisning, musikalisk kommunikation som verktyg, eller att efter de frågor 
som formats under diskussionen undersöka om och hur elevens kunskapsnivå påverkar hur 
kommunikationen ser ut. Ett sista förslag till framtida forskning är att undersöka hur kommu-
nikationen kan se ut i notbaserad respektive gehörsbaserad undervisning.  
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