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Sammendrag
Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan spesialpedagoger bruker musiske
elementer i kommunikasjon med elever med multifunksjonshemming.
Problemstillingen for denne oppgaven lyder som følger:
På hvilken måte bruker spesialpedagoger musiske elementer i kommunikasjon med elever
med multifunksjonshemming?
For å undersøke dette har jeg gjort en kvalitativ casestudie, hvor jeg har brukt
videoobservasjon for å observere kommunikasjonen mellom en spesialpedagog og en elev
med multifunksjonshemming. Observasjonene ble supplert med intervjuer med
spesialpedagogen i for- og etterkant.

Dialog, slik den beskrives av Bakhtin (1998, 2003), danner den teoretiske rammen for min
forståelse av kommunikasjon i denne oppgaven. For å belyse musiske elementer i
kommunikasjon, har jeg tatt utgangspunkt i kommunikativ musikalitet (Malloch 1999) og de
tilhørende begrepene puls, kvalitet og narrativ. Disse begrepene tar for seg ulike aspekter ved
musikk i kommunikasjon, som rytme, tempo og timing, samt toneleie, melodi og intensitet.
Narrativ knytter jeg til intersubjektivitet i den forståelse av at det er den felles opplevelsen to
deltagere opplever gjennom samspill (Trevarthen, 1998; Malloch, 1999; Stern, 2003).

I observasjonene så jeg på hvordan spesialpedagogen brukte ulike musiske elementer i
kommunikasjon. Her var bl.a. det å skape en felles puls i samspillet sentralt i forhold til
inntoning. Videre har jeg sett på hvordan spesialpedagogen brukte stemmen for å anerkjenne
elevens ytringer, hjelpe eleven med å regulere forhold knyttet til emosjoner og spenninger,
samt hvordan stemmebruk hos pedagogen ble brukt for å få eleven med på ulike aktiviteter.

Gjennomgående i alle observasjonene var hvordan spesialpedagogen ved å være lyttende og
oppmerksom overfor elevens ytringer, tonet seg inn på eleven og dannet utgangspunktet for
videre intersubjektive øyeblikk. Inntoning, basert på musiske elementer og en lydhør holdning
overfor elevens ytringer, var med på å skape her-og-nå-øyeblikk, som videre dannet
grunnlaget for samspillet og aktivitetene spesialpedagogen og eleven inngikk i.
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1 I Introduksjon
1.1

Bakgrunn for valg av tema

Mitt personlige engasjement for temaet «kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming» oppsto i møte med denne elevgruppen under et praksisopphold ved
en spesialavdeling i forbindelse med masterutdanningen i spesialpedagogikk. Ved denne
spesialavdelingen besto det pedagogiske personalet av en spesialpedagog og en
musikkterapeut. I samtale med spesialpedagogen angående det å jobbe tverrfaglig innenfor
samme avdeling, forsto jeg det som at hun mente de hadde forskjellig utgangspunkt når det
kom til både didaktikk, men også i forhold til hvilke mål de jobbet med. Jeg forsto det som at
hun mente at musikkterapeuten hadde et annet utgangspunkt og mandat enn henne selv i
forhold til å jobbe «her-og-nå med elevene, spesielt ved å kunne fokusere mer på samspill og
kommunikasjon på elevens premisser. Dette vekket en nysgjerrighet hos meg, med tanke på
hvordan spesialpedagoger jobber med nettopp samspill og kommunikasjon.

Jeg er selv utdannet barnehagelærer og vet hvor viktig inntoning og relasjon er for små barns
utvikling, noe Stern (2003) også ser på som en sentral faktor. Gjennom
barnehagelærerutdanningen ble jeg spesielt opptatt av hvordan vi kommuniserer med de
yngste barna i barnehagen, de barna som ennå ikke har utviklet verbalspråk. Tilknytning,
tidlig samspill og kommunikasjon med førspråklige barn er derfor et tema som har fulgt meg
gjennom hele utdannelsen min. I møte med elever med multifunksjonshemming, så jeg mange
paralleller til hvordan man kommuniserer med førspråklige barn. Disse barna med
multifunksjonshemming brukte ikke symbolspråk i sin kommunikasjon, og var, i likhet med
spedbarn, helt avhengige av å ha en relasjon til sine samspillspartnere som kunne gjenkjenne
og tolke deres kommunikative ytringer (Holmen, 2009). Denne samspillsformen beskrives
ofte med begreper hentet fra musikken, som f.eks. rytme, å klinge sammen og ikke minst
samspill (Horgen, 2010a). Dette inspirerte meg til å se kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming i lys av disse musiske termene.
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1.1.1 Egen forforståelse
Jeg er opptatt av musikk og spesielt opptatt av hvordan musikk kan brukes som pedagogisk
verktøy i barnehage og skole. Bakgrunnen for dette stammer fra at jeg er oppvokst i en
familie hvor flere er musikkterapeuter. Det har derfor vært naturlig for meg å tenke musikk
som noe mer enn å traktere et instrument eller å synge pent. Musikk kan brukes som
kommunikasjonsverktøy, den kan uttrykke følelser og den er en naturlig del av det tidlige
samspillet mellom spedbarnet og dets omsorgspersoner (Malloch & Trevarthen, 2009). Denne
forståelsen av musikk vil utgjøre min forforståelse i denne oppgaven, og vil prege hvordan jeg
oppfatter og tolker kommunikasjon og samspill.

1.2

Faglig forankring

Dette er en oppgave som omhandler hvordan spesialpedagoger bruker musiske elementer i
kommunikasjon med elever med multifunksjonshemming. Jeg er her interessert i å undersøke
hvordan elementer som primært forbindes med musikk slik som rytme, tonehøyde og
dynamikk (Galaasen, 2010a), også finnes som en integrert del i kommunikasjon (Malloch,
1999). Disse elementene, som jeg omtaler som musiske, vil omfatte det som innenfor
språkvitenskap omtales som paralingvistikk, dvs. hvordan noe sies (Bateson, 1972).
Paralingvistiske trekk er med på å formidle stemningsleie og affekter ved ulike måter å bruke
stemmen på, eller tempo og rytme i kommunikasjonen (Rischel, 2009). Innenfor
kommunikasjon utgjør verbalspråket kun ett aspekt i formidlingen, ved siden av
paralingvistikk, kroppsspråk, gester og mimikk (Bateson, 1972).

For mennesker som ikke har utviklet verbalspråk, vil andre aspekter ved kommunikasjon
være sentralt for deres kommunikative uttrykk (Horgen, 2010a). Dette ser man tydelig i det
tidlige samspillet mellom spedbarn og deres omsorgspersoner. Her tolker omsorgspersonen
intuitivt barnets signaler og responderer på disse. Dette gjøres på en måte som igjen
oppfordrer barnet til å respondere, og danner således grunnlaget for primære intersubjektive
utvekslinger (Stern, 2003; Trevarthen, 1998). Primær intersubjektivitet oppstår når to
personer kan gjenkjenne hverandres impulser og inngår i et samspill med en intensjon om å
dele opplevelser med den andre (Trevarthen, 1998; 1979). Denne samspillsformen blir av
Malloch og Trevarthen (2009) omtalt som kommunikativ musikalitet. Her er det ikke bare de
2

nevnte paralingvistiske aspektene ved kommunikasjon som er av betydning, men også det å
være lyttende ovenfor barnets uttrykk og respondere i forhold til disse uttrykkene. Denne
lyttende formen for samspill er det jeg i denne oppgaven omtaler som musisk
kommunikasjon.

I denne oppgaven har jeg valgt å bruke betegnelsen multifunksjonshemming.
Multifunksjonshemming er ikke en diagnose, men en samlebetegnelse for mennesker med
sammensatte og omfattende funksjonsnedsettelser (Horgen, Slåtta, & Gjermestad, 2010).
Dette vil omfatte utfordringer knyttet til flere utviklingsområder, som kognisjon, motorikk,
språk og kommunikasjon; ofte kombinert med store medisinske problemer og utfordringer
knyttet til ulike sanseområder som syn og hørsel. Mennesker med multifunksjonshemming vil
ha et omfattende og livslangt hjelpebehov i alle dagliglivets gjøremål (Horgen, Slåtta, &
Gjermestad, 2010; Horgen, 2010b).

Kunnskap fra forskning på tidlig mor-barn-samspill har vært med å prege forståelsen av
samspill med mennesker med multifunksjonshemming (Horgen, 2010a; Holmen, 2009;
Lorentzen, 2009). Både spedbarn og mennesker med multifunksjonshemming vil befinne seg
på et tidlig utviklingstrinn og vil ikke, eller i liten grad, kunne benytte symbolspråk (Horgen,
2010a). De er derfor avhengig av nære andre som tolker deres kommunikative uttrykk. For
spedbarnet vil det være mor og far som er omsorgspersoner, og som intuitivt toner seg inn på
barnet (Stern, 2003). For mennesker med multifunksjonshemming vil det i større grad være
ulike fagfolk, som spesialpedagoger, assistenter og medarbeidere i bolig og avlastning, som
innehar rollen som denne nære andre (Holmen, 2009). Det er denne intuitive formen for
samspill, med hovedvekt på musiske elementer i form av kommunikativ musikalitet, jeg
ønsker å se nærmere på.

Musisk kommer fra det greske ordet «mousiké» som, i tillegg til det vi kjenner som musikk,
dekker områder som dans, lyrikk, drama og språk. Det musiske var for grekerne helhetlig,
både i den forstand at det ikke gikk skiller mellom det estetiske i form av for eksempel
musikk eller lyrikk, men også i den forstand at det ble sett på som basiskunnskap og en egen
erkjennelsesvei for å forstå tilværelsen (Varkøy, 1997). Med utgangspunkt i denne
definisjonen velger jeg å bruke uttrykket musisk kommunikasjon.
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1.2.1 Tidligere forskning
Musikkterapi er det fagfeltet som i størst grad har forsket direkte på bruk av musikk i
kommunikasjon med mennesker med multifunksjonshemming (Tønsberg, 2010; Galaasen,
2010a; Stensæth, 2010). Innenfor det spesialpedagogiske feltet har det vært forsket på
kommunikasjon med elever med multifunksjonshemming (Horgen, 2010a; Holmen, 2009;
Lorentzen, 2009), men uten et spesifikt fokus på hvilken rolle musikk kan ha i denne
kommunikasjonen. Det nære språket brukes av Horgen (2010a) for å beskrive hvordan en nær
voksen forholder seg lyttende og anerkjennende overfor barnet med multifunksjonshemming.
Slik jeg forstår dette, er Det nære språket en samspillsform som inneholder en rekke av det
jeg omtaler som musiske elementer, uten at dette er presisert. Med utgangspunkt i dette
ønsker jeg å se nærmere på hvordan kommunikasjon med elever med multifunksjonshemming
kan forstås i lys av elementer hentet fra musikken. På denne måten ønsker jeg å supplere den
spesialpedagogiske forankringen av kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming, med aspekter fra en musikkterapeutisk forståelse av musikk og
kommunikasjon.

1.3

Formål og problemstilling

Formålet med denne oppgaven er å trekke frem de musiske elementene i kommunikasjon med
elever med multifunksjonshemming, og se på hvordan disse brukes av spesialpedagoger som
arbeider med å undervise elever med multifunksjonshemming. Med musiske elementer mener
jeg aspekter som puls, tempo, rytme, tonehøyde, klang, dynamikk og melodi (Galaasen,
2010a). Jeg har valgt å omtale dette som musisk kommunikasjon. For å undersøke dette har
jeg utarbeidet følgende problemstilling:
På hvilken måte bruker spesialpedagoger musiske elementer i kommunikasjon med
elever med multifunksjonshe mming?
For å besvare denne problemstillingen har jeg følgende forskningsspørsmål:
a) Hva legger spesialpedagoger vekt på i kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming?
b) Hvilke musiske elementer benytter spesialpedagoger i kommunikasjon med elever
med multifunksjonshemming, og hvordan brukes de?
4

1.4

Oppgavens oppbygning

Kapittel 1 er en introduksjon, hvor jeg redegjør for oppgavens tema, formål og
problemstilling, samt egen forforståelse og faglig forankring i tidligere forskning. Her vil jeg
også gi en kort definisjon av begrepene multifunksjonshemming og musisk kommunikasjon
slik de brukes i denne oppgaven.
I kapittel 2 presenterer jeg oppgavens teoretiske forankring. Denne deles i to hovedtemaer.
Først redegjør jeg for kommunikasjonsteori generelt, før jeg ser på dialog slik den beskrives
av Bakhtin (2003; 1998). Deretter vil jeg ta opp sentrale trekk ved kommunikasjon med
elever med multifunksjonshemming. Det andre underkapittelet vil ta for seg musisk
kommunikasjon i lys av spedbarnsforskning, og hvordan musiske elementer kan brukes i
kommunikasjon med elever med multifunksjonshemming.
Kapittel 3 er et metodekapittel hvor jeg plasserer oppgaven i et vitenskapsteoretisk
perspektiv. Jeg har valgt å foreta en kvalitativ casestudie, hvor jeg kombinerer bruk av
videoobservasjon og intervju. Aspekter knyttet til metode og gjennomføring av prosjektet vil
redegjøres for i dette kapittelet. Her vil jeg også ta opp begrepene validitet, reliabilitet og
generaliserbarhet, og se på hvordan dette kommer til uttrykk i denne oppgaven.
I kapittel 4 vil jeg redegjøre for analysemetode. Deretter vil jeg presentere analysen av
datamaterialet, og diskutere denne underveis. Diskusjon av analysen vil struktureres innenfor
begrepene puls, kvalitet og narrativ, før jeg oppsummerer med en avsluttende diskusjon.
Kapittel 5 vil inneholde en konklusjon av analysen, hvor jeg oppsummerer funnene og ser på
disse i lys av problemstillingen.
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2 Teori
I dette kapittelet skal jeg starte med å gi en generell introduksjon til temaet kommunikasjon,
hvor jeg kort presenterer to hovedlinjer for kommunikasjonsteori. Den ene legger vekt på den
intensjonelle handlingen i overføring av et budskap (Rommetveit, 1972), og den andre i større
grad legger vekt på at kommunikasjon er en dynamisk prosess mellom flere aktører
(Lorentzen, 2009). Deretter vil jeg ta for meg en dialogisk kommunikasjonsmodell basert på
Bakhtins dialogbegrep (2003; 1998). Denne vil danne bakteppe for min forståelse av
kommunikasjon i denne oppgaven. Avslutningsvis i denne første delen vil jeg gå nærmere inn
på hva som kjennetegner kommunikasjon med elever med multifunksjonshemming, og se på
hvordan en dialogisk forståelse av kommunikasjon kan brukes i kommunikasjon med disse
elevene. Her vil jeg ta for meg hvordan kunnskap om tidlig samspill mellom mor og barn har
vært med på å utvikle forståelsen for kommunikasjon med mennesker med omfattende og
sammensatte funksjonsnedsettelser (Horgen, 2010a; 2010b; Holmen, 2009). Daniel Stern
(2003) vil være en sentral teoretiker her. I del to av dette kapittelet vil jeg nærmere inn på
musikkens plass i kommunikasjon (Malloch, 1999; Malloch & Trevarthen, 2009) og hvordan
dette kan komme til uttrykk i samspill med elever med multifunksjonshemming. Her vil jeg
starte med å se på musikk i lys av tidlig samspill mellom mor og barn, og gå inn på
spedbarnsforskning for å belyse aspekter ved den tidlige kommunikasjonen. Begreper som
intersubjektivitet og inntoning vil være sentrale i denne sammenhengen. Videre i dette
kapittelet skal jeg se på hvordan musiske elementer kan brukes i kommunikasjon med elever
med multifunksjonshemming. Her er det særlig litteratur hentet fra det musikkterapeutiske
fagområdet som vil være relevant, da det hovedsakelig er her det er forsket på bruk av musikk
med denne elevgruppen. Jeg vil gå inn på sammenheng mellom musikk og følelser (Galaasen,
2010a), før jeg tar for meg improvisasjon i et dialogisk perspektiv (Tønsberg, 2010) og
betydningen av kroppslig uttrykk i samspill (Johansson, 2010).
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2.1

Kommunikasjon

Påstanden alt er kommunikasjon, begrunnet i at man ikke kan ikke-kommunisere, er fremsatt
av Gregory Bateson (1972) og er én av flere ulike måter å forstå kommunikasjon på.
Kommunikasjon er ikke en ferdighet som må læres, det finnes ikke en før-kommunikativ
tilstand hos barnet, skriver Lorentzen (2009). Selv hos barn med store uttrykksmessige
begrensninger, tolker foreldrene barnets signaler. Dette utgjør en vid forståelse av
kommunikasjonsbegrepet.

2.1.1 Ulike definisjoner
I kommunikasjonsteori skiller man hovedsakelig mellom en lineær forståelse av
kommunikasjon, som legger vekt på kommunikasjon som en intensjonell handling; og en
sirkulær forståelse som i større grad vektlegger konteksten og relasjonen mellom aktørene
(Lorentzen, 2009; Rommetveit, 1972).

Lineær forståelse av kommunikasjon
Den lineære forståelsen kan forståes som en overføringsmodell som definerer kommunikasjon
som en intensjonell handling, der en aktør skal formidle et budskap til en mottaker.
Sermerkt for kommunikasjonshandlinga er nemleg ein sendar eller
bodskapsformidlar med ein intensjon om å gjera noko kjent for ein mottakar.
(Rommetveit, 1972, s. 31).

Denne definisjonen forutsetter en aktiv og en passiv part, der den ene har rollen som
formidler, og den andre rollen som mottaker. Her står avsenderens budskap i sentrum, og det
tas ikke hensyn til hva mottakeren selv bringer med seg inn i kommunikasjonshandlingen. I
denne forståelsen av kommunikasjon, brukes ofte en telegrafmetafor med en sender og en
mottaker, hvor budskapet sendes via én kanal og avkodes av mottakeren (Lorentzen, 2009). Et
eksempel på dette er et ferdig budskap, en ytring, som formidles muntlig til en mottaker, som
automatisk avkoder og tolker budskapet. Kommunikasjonen forutsetter at koden, i dette
tilfellet det muntlige språket, er kjent for mottakeren
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Sirkulær forståelse av kommunikasjon
Kommunikasjon stammer fra det greske «communicare» som betyr «gjøre felles»
(Johannessen, Kokkersvold, & Vedeler, 1994). I dette ligger det at kommunikasjon er noe
som skjer mellom flere, og minst to, aktører. Lorentzen (2009) bruker en orkestermetafor for
å beskrive dette, i den forstand at den definerer kommunikasjon som noe som skjer mellom
flere aktører og via flere kanaler samtidig. I denne kommunikasjonsmodellen er ikke
budskapet ferdig idet det formidles, men oppstår i møte med den det formidles til; den vil
derfor være sirkulær i den forstand at begge parter påvirkes av hverandre og den konteksten
de inngår (Watzlawick, Bavelas, & Jackson, 2011). Slik sett tar denne modellen utgangspunkt
i kommunikasjon som en dynamisk prosess hvor kontekst og relasjon spiller sentrale roller.
Kommunikasjonen blir en intersubjektiv deling, hvor meningen skapes av de som deltar
(Horgen, 2010a).

Å forstå kommunikasjon som kun en intensjonell handling med en sender og en mottaker, vil
utgjøre en snever definisjon, som ikke tar høyde for relasjon eller kontekst. En slik forståelse
av kommunikasjon kan også føre til at det i tilfeller hvor intensjonen i budskapet ikke
oppfattes, ikke kan kvalifisere til å være kommunikasjon (Watzlawick, Bavelas, & Jackson,
2011). En slik lineær forståelse står i sterk kontrast til Batesons påstand om at alt er
kommunikasjon (Bateson, 1972; Watzlawick, Bavelas, & Jackson, 2011), og at det ikke
eksisterer noe slikt som ikke-kommunikasjon.

2.1.2 Bakhtinsk dialog
Dreiningen fra å tenke kommunikasjon som enveis budskapsformidling til en mer
kontekstuell toveiskommunikasjon, har også opptatt den russiske språkfilosofen og
litteraturteoretikeren Mikhail Bakhtin (Mørch, 2003). På bakgrunn av dette utformet han sitt
dialogbegrep, som jeg skal gå nærmere inn på her.

Ytring er et sentralt begrep hos Bakhtin (1998) som fremhever dette som språkets grunnenhet,
i motsetning til andre lingvister som vektlegger setningen og ordet. Forskjell mellom setning
og ytring er at setningen er en sluttet tanke, som i motsetning til ytringen, ikke nødvendigvis
vil stå i en kontekst (Bakhtin, 1998). En ytring krever en kontekst og en dialogpartner. Ord og
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setninger er nøytrale, først når de blir gitt kontekstuell mening, når den er avsluttet og rettet til
noen blir det en ytring. «Å lære å snakke tyder å lære å byggje ytringar (for vi talar i ytringar
og ikkje i einskilde setningar og sjølvsagt ikkje i einskilde ord).» (Bakhtin, 1998, s. 21). Dette
er også Bateson (1972) inne på når han trekker frem betydningen av kontekst i
kommunikasjon. Her ser han på kontekst som avgjørende for meningsinnholdet i ytringen,
som igjen gis mening i når den befinner seg i en relasjon.

Dialog hos Bakhtin (1998) kan forståes som en sirkulær modell, som tar avstand fra idéen om
en aktiv formidler og en passiv lytter. Dette begrunnes med at enhver ytring fører til et svar,
en reaksjon. Denne kommer ikke nødvendigvis med en gang, men vil på et eller annet
tidspunkt, og i en eller annen form, gi seg til kjenne hos lytteren. Forståelse vil således være
forstadiet til et aktivt svar, som er forventet av den som først fremsatte ytringen. Den som
ytrer noe forventer således ikke passiv forståelse, men aktivt svarende forståelse. Dette fordi
den som lytter ikke motstandsløst tar til seg budskapet eller ytringen, men bearbeider den og
gjør det til sitt eget. Forståelsen er slik sett alltid et forstadium til svaret (Bakhtin, 1998).
Dermed vil deltagerne fra start inngå i en dialog, da den som ytrer også svarer, fordi ytringen
alltid vil komme som en respons på noe annet. En ytring oppstår ikke av seg selv, men inngår
i en kjede av ytringer. Ytringen hos Bakhtin står slik sett alltid i en dialogisk kontekst (Mørch,
2003). Dialog slik den beskrives her, er et eksempel på en sirkulær kommunikasjonsmodell,
hvor både kontekst og relasjon er avgjørende for hvordan ytringen oppfattes (Watzlawick,
Bavelas, & Jackson, 2011). Dialog som dialog har verken begynnelse eller slutt, det er det
som skjer i mellom som er vesentlig. Dette kommer til uttrykk ved å se på begrepet dialog da
dia er et prefiks som betyr gjennom eller mellom (Slaattelid, 1998). Dialog vil slik sett være
det som foregår mellom ordene, mellom menneskene, dialogen er ikke bare et middel, men et
mål i seg selv (Bakhtin, 2003).

Bakhtin (1998) bruker begrepet talesubjekt om deltagerne i muntlig dialog. Dette forstår jeg
som en presisering av det likeverdige forholdet mellom aktørene i dialogen. Hvor det ikke er
en aktiv sender og en passiv mottaker, men en likeverdig deltagelse mellom to subjekter, som
sammen skaper mening i en intersubjektiv deling (Horgen, 2010a). Tydelige
turvekslingssignaler er kjennetegn for ytringer (Bakhtin, 1998). Dette gjelder spesielt i
direkte, muntlig dialog hvor replikkene står i direkte relasjon til hverandre, men også i andre
former for ytringer. Turvekslingssignaler med tydelig start og slutt, markerer således bytte av
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talesubjekt. Ytringen særpreges av bytte av talesubjekt, og av fullføringen (Bakhtin, 1998), da
fullføring innebærer at ytringen kan fremkalle en svarende reaksjon.

2.2
Kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming
Elever med multifunksjonshemming har omfattende og sammensatte utfordringer, også når
det gjelder språk og kommunikasjon (Horgen, 2010a). Det betyr ikke at de ikke er
kommunikative, men at det kan kreve ekstra oppmerksomhet fra elevens nærpersoner. De
elevene det her er snakk om vil ha omfattende og livslangt hjelpebehov i alle dagliglivets
gjøremål, også når det gjelder å kommunisere (Horgen, Slåtta, & Gjermestad, 2010). Elever
med multifunksjonshemming vil ligge på et tidlig kommunikativt stadium, og vil derfor være
nonverbale. Dette forutsetter at man har en vid forståelse for kommunikasjon, da den tidligere
nevnte overføringsmodellen i stor grad vektlegger bruk av symbolspråk (Horgen, 2010a;
Lorentzen, 2009). Om man definerer kommunikasjon i henhold til denne lineære
kommunikasjonsmodellen, hvor hensikten er å formidle et budskap fra en person til en annen,
går man kanskje glipp av gode muligheter for samspill. En lineær kommunikasjonsmodell
forutsetter at mottageren avkoder budskapet, noe som kan være vanskelig for elever med
multifunksjonshemming (Lorentzen, 2009). Dette kan føre til at budskapet ikke når frem til
mottageren, og en slik forståelse av kommunikasjon vil heller ikke nødvendigvis ta høyde for
om det eventuelt kommer et svar.

Holmen (2009) peker også på dette når hun skriver om relasjonens betydning for samspill
med elever med multifunksjonshemming. Hun trekker frem begrepene ferdighetspedagogikk
og samspillspedagogikk for å illustrere to ulike tilnærmingsmåter til læring hos disse elevene.
Med ferdighetspedagogikk legger hun vekt på en pedagogisk tilnærming som fokuserer på de
ferdighetene barnet skal lære seg, og som det trenes på. En slik tilnærming kan ses i
sammenheng med kommunikasjon som en intensjonell dirigering av den andres
oppmerksomhet for å formidle et budskap (Rommetveit, 1972). Samspillspedagogikken
legger i større grad vekt på å gjennom samspill bygger en relasjon som kan resultere i felles
oppmerksomhet. Denne vil ikke nødvendigvis være triadisk, rettet mot noe utenfor de to, men
kan være dyadisk i den forstand at den felles oppmerksomheten handler om at de to
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samspillspartnerne deler en felles opplevelse.

«Samspillet er barnets virkelighet» skriver Lorentzen (2009, s. 36), det er dette
kommunikasjonen bygger på. Han viser slik til betydningen av at barnet har en relasjon til
sine omsorgspersoner og sine omgivelser, for å utvikle sine kommunikative-, så vel som
andre kognitive og emosjonelle ferdigheter. Samtidig som samspillet er grunnlaget for barnets
utvikling, er det ikke noe som krever noen forkunnskaper. Det er heller ikke slik at samspillet
kun er et middel for å oppnå noe annet, det har en egenverdi og kan være selve målet
(Lorentzen, 2009).

2.2.1 Kommunikasjon med elever med multifunksjonshemming i lys
av Bakhtinsk dialog
Om man tar utgangspunkt i kommunikasjon som samspill (Holmen, 2009; Lorentzen, 2009),
vil dette kunne ha klare paralleller til Bakhtins dialogbegrep. Her er det det som skjer mellom
de ulike aktørene som er av betydning, og målet med dialogen kan være dialogen i seg selv
(Bakhtin, 2003). Kommunikasjon med elever med multifunksjonshemming, i lys av Bakhtins
dialogbegrep vil innebære en anerkjennelse av den andres ytringer og opprettholdelse av
dialog gjennom kontinuerlige forhandlinger (Stensæth, 2010). Denne vil for barnet kunne ha
en eksistensiell forankring, da barnet, ifølge Bakhtin, ikke først og fremst ytrer seg for å
uttrykke seg, men for å være i dialog (Stensæth, 2010). Dette er i tråd med forståelsen av at
det er i møte med andre at vi erkjenner oss selv, og at samspill er grunnlaget for barnets
utvikling (Lorentzen, 2009).

«Å være vil si å ha dialogisk samkvem» (Bakhtin, 2003, s. 197). Her peker Bakhtin på den
relasjonelle betydningen av å inngå i dialog. I likhet med spedbarnsforskere som Stern (2003)
og Trevarhten (1979; 1998), ser Bakhtin på betydningen av tidlig samspill mellom mor og
barn. Her bruker han begrepet den autorative stemmen om hvordan barnet blir kjent med seg
selv gjennom morens og de nære personenes kjærlige stemme. De ordene som ytres til barnet
utgjør det første narrativet om barnets selv, og er med på definere barnet utenfra. Barnet ser
seg selv gjennom morens øyne og oppdager før første gang at det selv er noe. Gjennom
morens kjærlighet får barnet form, dette utgjør muligheten for en affektiv forståelse av selvet
(Bakhtin, 1990).
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2.2.2 Det nære språket
Turid Horgen (2010a) bruker betegnelsen det nære språket for å beskrive kommunikasjon
med mennesker med multifunksjonshemming. Det nære språket står i et relasjonelt
perspektiv, der det er samspillet mellom eleven med multifunksjonshemming og den nære
andre som er i fokus. Det nære språket er derfor ikke et tradisjonelt symbolspråk, men en
samspillsform. Dette gjør at den nære andre og hvilken forståelse denne har for
kommunikasjon, spiller en avgjørende rolle for at samspillet skal fungere. Barnets
nærpersoner må være så nære at de kan gjenkjenne og tolke alle dets kommunikative ytringer.
Her er det ikke kun snakk om en emosjonell nærhet, men også en fysisk nærhet. Det nære
språket er inspirert av Merleau-Pontys fenomenologi, og setter det kroppslige i fokus
(Horgen, 2010b). Til tross for at disse barna ofte har omfattende fysiske og helsemessige
utfordringer, er de kroppssubjekter og erfarer omverdenen gjennom sansene. Det er ikke bare
gjennom syn og hørsel, men også gjennom taktilsansen og likevektsansen at barnet opplever
omgivelsene sine. «Denne kroppslige rettetheten er den opprinnelige erkjennelsesmåten»
skriver Horgen (2010a, s. 67); og det er ikke annerledes for elever med
multifunksjonshemming. I likhet med alle andre har og er disse barna en kropp, og den brukes
til å oppleve, sanse og erfare verden (Horgen, 2010a). En slik forståelse kan også åpne opp for
å se barnas kroppslige uttrykk som kommunikativt, ikke kun som fysiske begrensninger. Om
kroppen ikke kan la være å uttrykke seg, kan man se spasmer og ufrivillige bevegelser hos
eleven som uttrykk for hvordan de har det; eller de kan gis kommunikativ verdi ved at man
tilrettelegger slik at f.eks. en ufrivillig bevegelse med armen kan brukes til å slå på en tromme
(Galaasen, 2010a). For elever med multifunksjonshemming vil slik sett alle bevegelser, både
frivillige og ufrivillige, kunne ha kommunikativ betydning (Horgen, 2010b).

Horgen trekker frem tre dialogformer til det nære språket. Disse er inspirert av
spedbarnsforskeren Daniel Stern (2003) og hans teorier rundt utviklingen av barnets
fornemmelse av seg selv. Av disse inngår fornemmelsen av et gryende selv, fornemmelsen av
et kjerne-selv, fornemmelsen av et subjektivt selv og fornemmelsen av et verbalt selv. Disse
brukes for å beskrive barnet som subjektivt opplevende, og hvordan spedbarnet i relasjon til
andre utvikler selvfornemmelse (Stern, 2003). For å beskrive de ulike rollene den nære andre
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har i samspillet med elever med multifunksjonshemming bruker Horgen (2010a) betegnelsene
den selvregulerende andre, den samklingende andre og den nærværende andre.

Den selvregulerende andre brukes både av Horgen (2010a) og av Stern (2003) for å beskrive
den voksnes rolle i å regulere barnet. For spedbarnet handler det om å regulere faktorer som
bl.a. trygghet, spenning, fysiologisk tilfredstillelse osv. (Stern, 2003). Dette er også tilfelle i
det nære språket, hvor det å hjelpe til med å regulere elevens fysiske behov vil være spesielt
viktig med tanke på at de ofte kan ha utfordringer knyttet til epileptiske anfall,
muskelspenninger og smerter (Horgen, 2010a). Også affektive tilstander blir regulert på
denne måten gjennom affektintensitet, hvor den voksne gjennom økt intensitet i sine affektive
uttrykk, kan øke intensitetsnivået i forhold til affektutfoldelsen i samspillet (Stern, 2003). Å
regulere barnets spenningsnivå kan hjelpe barnet med å finne et spenningsnivå som er
optimalt med tanke på samspill, da et høyt spenningsnivå vil oppleves som ubehageli g, og et
lavt spenningsnivå kan føre til at det oppleves som kjedelig (Stern, 2003).

Den samklingende andre spiller på Sterns (2003) begrep om selv-i-resonans-med-en-annen,
og brukes for å beskrive den nære voksne som følger og tilpasser seg barnets uttrykk i et
dyadisk samspill. Gjennom den voksnes sensitivitet for barnets uttrykk, erfarer barnet at det
kan være med å påvirke, og det skapes en gjensidighet i samspillet (Horgen, 2010a). Mens
den nærværende andre beskriver den voksne når samspillet beveger seg fra det dyadiske
samspillet og retter seg mot noe utenfor de to. For barn med omfattende vansker med
sanseinntrykk og motoriske begrensninger vil det være avgjørende at den voksne tilrettelegger
for at barnet skal oppfatte og delta i noe utenfor det helt nære (Horgen, 2010a).
Alle formene for dialog, som er beskrevet av Horgen (2010a), forutsetter en nær voksen som
kan gjenkjenne og tolke barnets signaler. Dette krever at forståelsen av kommunikasjon er
sirkulær, i den forstand at kommunikasjon som noe som oppstår i møte med en annen
(Lorentzen, 2009). Dette ligger i bruken av ordet dialogformer som brukes om det nære
språket, hvor dialog er det som ligger mellom (Slaattelid, 1998). I det nære språket er det
heller ikke ordene som står i sentrum, men en kroppslig forståelse av kommunikasjon der selv
grad av muskelspenning kan gis kommunikativ verdi (Horgen, 2010a; Galaasen, 2010a).
Inspirasjonen fra spedbarnsforskning forutsetter at den nære andre faktisk må være nær
barnet, både fysisk og emosjonelt, for å komme i en posisjon til å kunne lese barnets signaler
(Horgen, 2010a; Holmen, 2009).
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2.2.3 Inspirasjon fra spedbarnsforskning
Som vist i det foregående avsnittet, har forskning på kommunikasjon og samspill med
mennesker med multifunksjonshemming vært inspirert av forskning på spedbarn og tidlig
samspill. I dette kapittelet skal jeg gå nærmere inn på inntoning og intersubjektivitet (Stern,
2003; Trevarthen, 1979; 1998). Når forskning på spedbarn brukes for å forstå samspill med
elever med multifunksjonshemming, vil fokus på utviklingstrinn i forhold til alder
tilsynelatende være uvesentlig, men jeg velger her å ta det med for å vise hvilken betydning
som tillegges kognitive ferdigheter hos de ulike teoretikerne. Elever med
multifunksjonshemming vil uansett kognitive evner og «mentale alder» ha en
erfaringsbakgrunn tilsvarende reell alder.

2.2.4 Intersubjektivitet
The idea of infant intersubjectivity is no less than a theory of how human minds, in
human bodies, can recognize one another’s impulses, intuitively, with or without
cognitive or symbolic elaborations. (Trevarthen, 1998, s. 17).

Intersubjektivitet beskrives av Trevarthen (1979; 1998) som uttrykk for begynnende
bevissthet og intensjonalitet i deling av opplevelser med en annen. Dette omtales som primær
intersubjektivitet. I motsetning til Trevarthen, som mener at denne formen for primær
intersubjektivitet er medfødt (Trevarthen, 1979), trekker Stern (2003) frem intersubjektivitet
som beskrivende for spedbarnets utvikling fra det er rundt ni måneder. Han betegner det
Trevarthen omtaler som sekundær intersubjektivitet (1979; 1998) som den egentlige formen
for intersubjektivitet. For å unngå misforståelser velger jeg i denne oppgaven å forholde meg
til Trevarthens (1979; 1998) begreper om primær og sekundær intersubjektivitet, også når jeg
refererer til Stern.

Primær intersubjektivitet er preget av ansikt-til-ansikt-samspill, og vil slik sett være dyadisk,
og hovedsakelig innebære evnen til imitasjon og avstemning for å inngå i sosiale samspill.
Sekundær intersubjektivitet vil også inkludere felles oppmerksomhet rettet mot noe utenfor
dyaden, og slik sett vil dette ofte være triadisk (Trevarthen, 1979; Stern, 2003). Med tanke på
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Horgens beskrivelser av de ulike dialogformene i det nære språket (Horgen, 2010a), vil
dialogformen den samklingende andre kunne sies å beskrive primær intersubjektivitet, og
dialogformen den nærværende andre vil kunne brukes om sekundær intersubjektivitet
(Horgen, 2010a; Stern, 2003).

Stern (2003) trekker frem tre hovedelementer som forutsetning for sekundær
intersubjektivitet. Disse er felles oppmerksomhet, felles intensjoner og deling av affektive
tilstander. Felles (triadisk) oppmerksomhet forutsetter en evne til å følge den andres
synsretning og pekebevegelse, og forstå at målet for oppmerksomheten ligger i en imaginær
linje forbi hånden som peker være viktig. Å følge øyebevegelser oppstår på et tidligere
tidspunkt, mens pekebevegelsen er nært knyttet til sekundær intersubjektivitet som oppstår fra
sju- til nimånedersalder (Stern, 2003). For elever med omfattende motoriske og perseptuelle
vansker vil det, som nevnt i beskrivelsen av den nærværende andre, være avgjørende at den
voksne tilrettelegger slik at gjenstanden, som er utgangspunktet for deres felles
oppmerksomhet, ligger innenfor barnets perseptuelle og motoriske område (Horgen, 2010a).
Felles intensjoner og deling av affektive tilstander er knyttet til barnets opplevelse av den
andre som subjekt, med subjektive indre tilstander. Felles intensjoner beskriver hvordan
spedbarnet tillegger omsorgspersonen en indre mental tilstand, slik at den kan forstå og
imøtekomme barnets intensjoner, som slik sett blir til felles opplevelser. Deling av affektive
tilstander beskriver hvordan barnet matcher egne følelser med omsorgspersonens affektive
uttrykk, og slik sett opplever at den andre har en egen affektiv tilstand (Stern, 2003).

Betegnelsen vitalitetsaffekter brukes av Stern (2003) for å beskrive de affektive tilstandene
som ikke tilhører rene affektkategorier som glede, tristhet eller sinne, men er en form for
sinnsstemning eller indre fornemmelse. I motsetning til affektkategorier som kommer og går,
er vitalitetsaffektene alltid til stede, både i barnet, og i samspill med omgivelsene og utløses
av endring i motivasjonstilstand og spenninger. Stern (2003) bruker også begrepet livsmusikk
om disse, og kobler dem til en form for primær bevissthet. Hvordan omsorgspersonene
opptrer sammen med barnet vil også være preget av slike vitalitetsaffekter, og vil være med
på å forme hvordan barnet opplever omgivelsene. Her er det ikke de tydelige
affektkategoriene som glede eller tristhet det er snakk om, men følelsene som formidles
gjennom det subtile håndlaget til omsorgspersonen når barnet løftes opp, eller kvaliteten i

15

stemmeleiet når omsorgspersonen småsnakker mens det skiftes bleie (Stern, 2003).

2.2.5 Inntoning
Et sentralt aspekt ved intersubjektive delinger er spørsmålet «Hvordan kan man – uten å bruke
ord – komme inn i andre menneskers subjektive opplevelse og deretter la dem forstå at man er
der?» (Stern, 2003, s. 205). Det handler om å tone seg inn på den andre, det Stern (2003)
kaller affektinntoning. For å oppnå dette må den nære andre lese av barnets følelsestilstand og
gjenspeile denne uten at det er ren imitasjon, på en slik måte at barnet kan lese av adferden og
gjenkjenne sin egen opprinnelige affektive tilstand. Hvilken form inntoningen har vil variere,
men den er ofte kryssmodal, dvs. at omsorgspersonen svarer i en annen modalitet enn barnet.
Et eksempel på dette kan være at barnet beveger kroppen energisk etter å ha sett noe som
vekket oppmerksomhet, hvorpå den nære andre svarer på denne ytringen med lyst toneleie og
sier «jaa, så du den!», supplert med overdreven ansiktsmimikk. Et annet eksempel kan være et
barn som småsutrer, og blir møtt av en nær voksen som tilpasser stemmen, og sier i rolig
tempo «å, er du sulten». I begge eksemplene vil den nære andre forsøke å lese av barnets
følelsestilstand, og formidle denne til barnet. Dette gjøres i ulike modaliteter (bevegelse,
stemme etc.), og er derfor ikke ren imitasjon. Poenget med affektinntoning er å tone seg inn
på følelsen bak adferden for deretter å forsøke å matche denne (Stern, 2003).

Det å lese av følelsene bak adferden, er også noe barnet gjør med sine omsorgspersoner. Dette
kan hjelpe barnet til å regulere egne følelser, og omtales som sosial referering (Stern, 2003).
Hvis barnet i en situasjon er usikker på hvordan det skal reagere, vil det ofte se på
omsorgspersonen for å lese av adferden og regulere seg etter den.

For å operasjonalisere begrepet inntoning trekker Stern (2003) frem tre grunnleggende trekk:
intensitet, timing og form, som igjen kan deles i seks underkategorier: absolutt intensitet,
intensitetskontur, takt, rytme, varighet og form. Med absolutt intensitet menes det at
omsorgspersonen intensitetsnivå matcher barnets, mens intensitetskontur brukes når
intensiteten i samspillet gradvis øker hos begge parter. Takt vil si at det er en regelmessig takt
som matches, mens rytme beskriver matching av ulike betoninger innenfor et pulserende
mønster. Varighet brukes om matching av adferdens utbredelse i tid, mens form brukes om
matching av en abstrahert form av noe fremtredende ved den opprinnelige adferden. Denne
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inntoningsprosessen skjer hovedsakelig helt ubevisst fra omsorgspersonenes side.

Feilinntoning
Gjennom selektiv inntoning og feilinntoning kan omsorgspersonene også påvirke og bruke
det som et oppdragende virkemiddel for barnet. Ved selektiv inntoning vil hvilke
adferdsuttrykk de velger å tone seg inn på, virke som en mal for barnets adferd. Feilinntoning
brukes når omsorgspersonene toner seg inn med f.eks. feil intensitet eller toner seg inn for så
å bevisst overta og styre oppmerksomheten i en annen retning for å oppnå en endring hos
barnet. Feilinntoning kan deles i to kategorier, tilsiktet feilinntoning og ekte feilinntoninger.
Den første brukes når omsorgspersonen bevisst ønsker å endre barnets aktivitets- eller
affektnivå og således matcher det med en annen intensitet, men uten å miste den
intersubjektive delingen. Ekte feilinntoninger er når omsorgspersonen ikke klarer å matche
barnets indre følelsestilstand (Stern, 2003).

Intersubjektivitet og inntoning er sentrale aspekter ved tidlig samspill mellom spedbarn og
deres omsorgspersoner (Stern, 2003; Trevarthen, 1979), men kan også brukes for å forstå
samspill med barn med multifunksjonshemming (Horgen, 2010a). Intersubjektivitet beskrives
som barnets medfødte evne til å dele opplevelser med en annen (Trevarthen, 1979), først i
dyadisk samspill, deretter triadisk samspill hvor den felles opplevelsen er rettet mot noe
utenfor samspillspartene (Stern, 2003). Intersubjektivitet handler ikke om kognitiv læring,
men om å bli kjent med seg selv i dialog med en annen (Trevarthen, 1998; Bakhtin, 1990).
Gjennom inntoning forsøker den nære andre å tone seg inn på barnets følelsestilstanden som
ligger til grunn for adferden, for deretter å forsøke matche denne, og på den måten anerkjenne
og formidle følelsen til barnet (Stern, 2003). Innenfor dette samspillet kan den nære andre
hjelpe barnet med å regulere følelser og spenningsnivå, samt være en dialogpartner som ved å
lytte til og anerkjenne barnets ytringer, hjelper barnet med å bli kjent med seg selv (Stern,
2003; Horgen, 2010a).

2.3

Musisk kommunikasjon

I Det musiske menneske (1989) tar Jon-Roar Bjørkvold leseren med på en reise i det han
kaller «vårt musikalske morsmål,» som han mener utvikles allerede under svangerskapet og
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varer livet ut. Her betegner han lyd, bevegelse og rytme som menneskets musikalske
grunnelementer. Dette er elementer som er universelle for alle, uansett kultur, noe som viser
at musikk oppsto tidlig i menneskets historie (Cross, 2003).

I dette kapittelet skal jeg gå nærmere inn på musikkens betydning i kommunikasjon, spesielt i
forhold til tidlig samspill. I forlengelse av dette, musikk i kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming. For å beskrive hvordan musikk brukes i kommunikasjon med elever
med multifunksjonshemming, vil jeg hovedsakelig bruke litteratur innenfor musikkterapi.

2.3.1 Musikkens opprinnelse i lys av mor-barn-samspill
Musikk finnes i alle kulturer verden over, og er således et universelt trekk ved med mennesket
(Cross & Morley, 2009). Dissanayake (2009) presenterer teorien om at musikk oppstod fra
tidlig mor-barn-samspill. Dette samspillet er bl.a. med på å regulere affekter og spenninger,
og knytte bånd mellom mor og barn (Stern, 2003; Malloch & Trevarthen, 2009). Dissanayke
(2009) peker på tre sentrale punkter som kjennetegner dette samspillet: morens signaler til
barnet, barnets evne til å fange opp signalene og barnets egen evne til å bidra i samspillet.
Nyansene i signalene i dette samspillet er det som kalles protomusikk, som kan ses som
forløperen til det vi kjenner som musikk i dag.

Musikkens evolusjonshistorie ligger litt på siden av tema for denne oppgaven, men jeg har
valgt å ta det med for å belyse det nære slektskapet mellom kommunikasjon og musikk. I
denne oppgaven er det nærliggende å følge Dissanaykes (2009) teori om at musikk oppstod
fra tidlig samspill mellom mor og barn, og dette vil være med på å belyse den intuitive
musikaliteten i dette samspillet. Her er det ikke snakk om en kulturelt formet kunstmusikk,
slik man kanskje er vant til å tenke om musikk i dag, men menneskets medfødte evne til å
skape og verdsette musikk, samt dets iboende ønske om kulturell tilpasning (Malloch &
Trevarthen, 2009). Videre i dette kapittelet skal jeg se nærmere på musikkens rolle i morbarn-samspill, det Malloch og Trevarthen (2009) omtaler som kommunikativ musikalitet.

18

2.3.2 Kommunikativ musikalitet
Music is, from the beginning of a child’s development, the polyrythmic sound of
the human body in adventurous and creative self-possessed activity that loves to
communicate what it imagines (Panksepp & Trevarthen, 2009, s. 106).

Kommunikativ musikalitet er et begrep utformet av Malloch og Trevarthen (2009) for å
beskrive menneskets iboende evne til musikalsk samhandling og kommunikasjon; mens de
første som beskrev tidlig samspill i musiske termer var Mechtild og Hanus Papousek i 1981
(Malloch & Trevarthen, 2009). Malloch beskriver hvordan begrepet hos ham først oppsto
etter at han hadde hørt gjennom lydopptak av vokalt samspill mellom mor og spedbarn, gjort
av Trevarthen; og automatisk oppfattet at samspillet hadde en musikalsk kvalitet av både
melodisk og rytmisk karakter (Malloch & Trevarthen, 2009). Han forsket videre i de
musikalske aspektene ved dette samspillet og brukte begrepene puls, kvalitet og narrativ som
parametere for å fange opp disse (Malloch, 1999).
Puls står for ekspressive uttrykk over tid, og omhandler de rytmiske aspektene ved
kommunikasjon, som turtaking, rytme og forventning i samspillet.
Kvalitet brukes for å beskrive dynamikken i samspillet, som tonehøyde, klang og volum. Det
er også mye av dette samspillet som har et kroppslig uttrykk, og samspillet vil således være
kryssmodalt. Kvalitet brukes også her for å beskrive intensiteten i bevegelsene.
Narrativ brukes for å beskrive hva kombinasjonen av puls og kvalitet i et samspill er. Et
eksempel på dette kan være når mor og spedbarn inngår i et samspill hvor de følger
hverandres innspill, og således deler en felles opplevelse, det som kalles dyadisk
intersubjektivitet, eller deres felles fortelling her-og-nå, deres narrativ. (Malloch, 1999;
Malloch & Trevarthen, 2009).

Spesielt de to første begrepene puls og kvalitet samsvarer med begrepene timing og intensitet i
tillegg til form, brukt av Stern (2003) for å operasjonalisere inntoning. Narrativ vil i denne
sammenligningen representere den intersubjektive delingen inntoningen inngår i.
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2.4
Musisk kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming
2.4.1 Musikk som affektiv formidling
Musikk er nært knyttet til følelsene våre, og brukes bl.a. av omsorgspersoner for å regulere
spedbarn (Dissanayake, 2009); og den trenger ikke gå via det kognitive, men treffer følelsene
umiddelbart (Galaasen, 2010a). Dette har sammenheng med hvordan hjernen prosesserer ulik
type informasjon i ulike deler av hjernen. Mens bevisste kognitive funksjoner er avhengig av
korteks, som er den evolusjonsmessig nyeste delen av hjernen, er emosjoner knyttet til det
limbiske system, som er en eldre del av hjernen (Jacobsen, 2010; Panksepp & Trevarthen,
2009). For elever med multifunksjonshemming, vil denne delen av hjernen kunne være
relativt intakt, til tross for omfattende skader i området av hjernen som er knyttet til kognitiv
fungering (Jacobsen, 2010).

2.4.2 Improvisasjon som samspillsform
Tønsberg (2010) bruker begrepet mennesker i sårbare relasjoner om mennesker med
multifunksjonshemming, for å fremheve en relasjonell forståelse som hun mener må ligge til
grunn for improvisasjon i et dialogisk perspektiv. Med dette ønsker hun å flytte fokus fra
personens begrensninger til hvordan omgivelsene rundt kan tilrettelegge for samspill på
personens premisser. Sentralt i dette er å anerkjenne personens kommunikasjon der den er og
at den nære andre sørger for å være emosjonelt tilgjengelig, heller enn å føre an i
kommunikasjonen. Ved å gjøre dette anerkjenner man den andres annerledeshet og er lydhør
for hva denne bringer inn i samspillet. Dette er en forutsetning for improvisasjon som
musikalsk kommunikativt samspill (Tønsberg, 2010), i den forstand at det handler om å si ja
til hverandre og være aktivt til stede i den andres subjektive opplevelse. Slik sett blir denne
formen for improvisasjon til en intersubjektiv deling hvor begge parter inngår i en gjensidig
dialog. Dette samsvarer med det Horgen (2010a) beskriver som den samklingende andre, og
det Stern (2003) beskriver som selv-i-resonans-med-annen. Begge disse begrepene inneholder
elementer hentet fra musikkterminologi og viser således hvordan improvisasjon som
samspillsform, slik den beskrives innenfor musikkterapi, er en beskrivende for
kommunikasjon med barn som kognitivt ligger på et tidlig utviklingstrinn.
20

Innenfor samspill og improvisasjon, er det ikke gitt at alle ytringer forstås og tolkes riktig.
Misforståelser vil kunne forekomme, uten at dette nødvendigvis går utover kvaliteten på
samspillet. Tvert imot vil det kunne berike samspillet ved at det oppstår en spenning
(Tønsberg, 2010). Dette står i kontrast til hva Stern (2003) sier om feilinntoninger, i den
forstand at det vil kunne gå utover barnets opplevelse av seg selv. Graden og omfanget av
feilinntoning, er avgjørende for hvilken konsekvens det får for barnets opplevelse. Slik forstår
jeg også misforståelser av samspill, slik de beskrives av Tønsberg (2010), og at det er graden
av misforståelse er avgjørende. I en dialogisk forståelse av samspill, vil mening først oppstå i
møte med en samspillspartner (Bakhtin, 1998; Lorentzen, 2009), da vil det være hvordan man
fortsetter å forholde seg lyttende, og svarende, i dialogen som er vesentlig for å opprettholde
samspillet.

2.4.3 Kroppslig samspill
For elever med multifunksjonshemming vil det kroppslige uttrykket ofte være en stor del av
elevens kommunikasjon, om det er gjennom mimikk, muskelspenninger eller bevegelser. Ved
å endre fokus til å inkludere en kroppslig forståelse av kommunikasjon vil elevens naturlige
kommunikative uttrykk kunne tre frem (Johansson, 2010; Horgen, 2010a). Som nevnt vil ofte
intersubjektivitet ha en kryssmodal form, hvor den nære andre matcher barnets uttrykk, men i
en annen modalitet (Stern, 2003). Et eksempel på dette vil være at barnet gjør en bevegelse og
den nære andre matcher intensiteten og varigheten av denne med vokalt uttrykk innenfor en
felles puls. Som vist i eksempelet i kapittel 2.2.5 hvor barnet ytret seg kroppslig, og den nære
andre svarte verbalt, men med samme intensitet, og således matchet følelsen bak adferden
(Stern, 2003). Å svare på barnets ytring på en slik måte at barnet forstår at det er et svar, viser
den nære andre at barnets kommunikasjon blir forstått og møtt, og vil fungere som affektiv
inntoning (Johansson, 2010; Stern, 2003).

Kroppslig samspill handler ikke bare om bevegelser, men kan også omfatte pust. For elever
med multifunksjonshemming vil mye av samspillet handle om at den nære andre leser og
tolker barnets signaler. Da vil pusten kunne fungere som et signal som uttrykker hvordan
barnet har det, og kan brukes som utgangspunkt for å skape en felles puls (Johansson, 2010).
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2.4.4 Oppsummering
Musikk er en naturlig del av det tidlige samspillet mellom mor og barn (Dissanayake, 2009;
Malloch & Trevarthen, 2009), og brukes intuitivt, ved at moren automatisk tilpasser seg
barnets uttrykk og responderer på disse. Dette samspillet førte til begrepet kommunikativ
musikalitet (Malloch, 1999), hvor begrepene puls, kvalitet og narrativ brukes for å beskrive de
musiske elementene i tidlig mor-barn-samspill. Musikk brukes også for å regulere barnets
affektive tilstand, da musikk er nært forbundet med følelser (Galaasen, 2010a), og oppfattes i
den samme delen av hjernen som følelser gjør (Jacobsen, 2010; Panksepp & Trevarthen,
2009). Dette gjør at musikk kan være et godt verktøy i kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming, da det området i hjernen som oppfatter følelser og musikk, ofte er
mindre skadet enn den delen som omfatter den kognitive oppfattelsen (Jacobsen, 2010). Å
bruke musiske elementer i kommunikasjon med elever med multifunksjonshemming, kan
innebære at man forholder seg lyttende og anerkjennende overfor elevens ytringer (Horgen,
2010a; Tønsberg, 2010). Det kan også innebære å finne en felles puls, ved å lytte til elevens
pust (Johansson, 2010), eller tone seg inn på elevens følelser og så formidle disse tilbake til
eleven ved bruk av elementer rytme og timing, stemmeleie og intensitet (Malloch, 1999).
Gjennom å forholde seg lyttende og anerkjennende overfor elevens ytringer, kan man
sammen inngå i intersubjektive utvekslinger som danner et narrativ, en deling av den felles
opplevelsen den nære andre og barnet med multifunksjonshemming har (Malloch, 1999;
Tønsberg, 2010; Horgen, 2010a).
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3 Metode
I dette kapittelet skal jeg redegjøre for forskningsmetoden brukt i denne oppgaven. Her vil jeg
plassere undersøkelsen min i et vitenskapsteoretisk perspektiv; fenomenologisk hermeneutikk
vil være sentralt her. Videre skal jeg gå inn på bruk av observasjon og intervju, før jeg jeg
redegjør grundig for planlegging og gjennomføring av min egen undersøkelse. Avslutningsvis
vil jeg ta for meg hvilke grep jeg har gjort for å sikre validitet og reliabilitet, samt
generaliserbarhet.

3.1

Vitenskapsteoretisk forankring

Jeg ønsker å finne ut hvordan spesialpedagoger bruker musiske elementer i kommunikasjon
med elever med multifunksjonshemming, og hvordan en slik tilnærming kan bidra til å
fremme læring hos denne elevgruppen. Denne masteroppgave søker derfor hovedsakelig å
finne ut hvordan spesialpedagoger jobber konkret med dette fenomenet, og ikke nødvendigvis
få frem den subjektive opplevelsen av deltagernes personlige livsverden (Kvale &
Brinkmann, 2015). For å undersøke dette har jeg valgt å bruke en fenomenologisk
hermeneutisk metode (Lindseth & Norberg, 2004). Fenomenologi streber, så langt det er
mulig, etter å forstå fenomener slik de oppleves umiddelbart. Det handler om å beskrive,
heller enn å forklare, og på den måten få ny innsikt i essensen av fenomenene (Kvale &
Brinkmann, 2015). Ved å la fenomenet snakke for seg selv, uhildet av en allment vedtatt
oppfattelse av hva det er, kan fenomenologien bidra til å belyse nye aspekter (Crotty, 1998).
En slik tilnærming søker å få frem essensen av fenomenene slik de oppleves direkte, før man
begynner å tolke eller tillegge dem en mening. Dette forstår jeg som at man er bevisst egen
forforståelse, heller en at man forkaster den; og slik sett søker å oppleve fenomenene direkte
med bevissthet rundt egen forforståelse som utgangspunkt. Underveis i dette prosjektet har
jeg forsøkt å være meg bevisst den forforståelsen jeg har for dette temaet, heller enn å tro at
jeg skal kunne forholde meg uhildet til empirien. Jeg har både med meg personlige erfaringer
i forhold til musikk og kommunikasjon, og en teoretisk forståelse som har bygget seg opp
gjennom arbeidet med dette prosjektet. Egen bevissthet rundt forforståelse har derfor vært
sentralt i arbeidet med datamaterialet.
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Innenfor en fenomenologisk hermeneutisk metode vil utgangspunktet være å få frem den
direkte opplevelsen av fenomenene, og forstå denne ved å bruke en hermeneutisk
fortolkningsmetode (Lindseth & Norberg, 2004). Hermeneutikk er fortolkning av tekst (Kvale
& Brinkmann, 2015). Den hermeneutiske sirkel brukes for å beskrive denne
fortolkningsprosessen, ved at man veksler mellom teksten som helhet og deler av den. Ved å
se de enkelte delene for seg, for deretter å se dem i relasjon til teksten som helhet, utarbeider
man kontinuerlig ny og dypere forståelse for tekstens mening (Kvale & Brinkmann, 2015).
Kombinert med fenomenologi vil hermeneutikken bidra til fortolkning og forståelse av de
observerte fenomenene omarbeidet til tekst; og vil på den måten utfylle hverandre ved at
fenomenene ikke forstås intuitivt, uten noen form for tolkning, og at fortolkningen er basert
på fenomenene slik de oppleves (Lindseth & Norberg, 2004).

3.2

Egen undersøkelse

Ved å undersøke hvordan spesialpedagoger bruker musiske elementer i kommunikasjon med
elever med multifunksjonshemming, må jeg gå i dybden av de kvalitative aspektene ved
kommunikasjon; og jeg har derfor valgt å gjøre en kvalitativ casestudie (Tjora, 2017).
Casestudier kan brukes for å undersøke noe ved en spesifikk case, eller det kan brukes for å få
innsikt i mer generelle spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2015). Hovedsakelig vil casestudier
kjennetegnes ved at de søker å si noe om et case, som i seg selv gir en naturlig avgrensende
ramme for deltakelse (Tjora, 2017). I denne oppgaven ønsker jeg å se på et spesifikt aspekt
ved kommunikasjon mellom spesialpedagoger og elever med multifunksjonshemming, noe
som tydelig avgrenser utvalget. Casen vil derfor være en spesialpedagog og en elev i ulike
situasjoner innenfor rammene av en skolehverdag. Ved å benytte en spesialpedagog og en
elev multifunksjonshemming som en case i undersøkelsen, ønsker jeg å få en dypere innsikt i
hvordan spesialpedagoger kan bruke musiske elementer i kommunikasjon med denne
elevgruppen. Muligheten for å generalisere resultater fra casestudier tas opp i delkapittel
3.8.1. (s. 41) om generaliserbarhet.

24

3.2.1 Observasjon
For å undersøke bruk av musiske elementer i kommunikasjon, var det nærliggende å velge
observasjon som metode. Observasjon gir mulighet til å studere en situasjon idet den utspiller
seg, i motsetning til et intervju som vil være gjengivelse av situasjonen slik personen selv
fortolker den (Tjora, 2017). For å fange opp de små nyansene i kommunikasjonen, valgte jeg
å gjøre observasjon ved bruk av videoopptak. Bruk av videoobservasjon har en lang tradisjon
innenfor forskning på tidlig samspill mellom mor og barn (Stern, 2003; Malloch &
Trevarthen, 2009). Videoobservasjon brukes også i pedagogisk praksis, for å lære av og
videreutvikle samspill mellom pedagoger og elever med elever med multifunksjonshemming
(Sollied, Kirkebæk, & Christensen, 2016; Galaasen, 2010b; Løvås & Horgen, 2010). «Å se
med mikroskop» (Galaasen, 2010b, s. 87) er en betegnelse som brukes om videoobservasjon
for å fange opp de små nyansene i samspillet med elever med multifunksjonshemming. De
kommunikative uttrykkene hos barn med multifunksjonshemming, vil ofte være vanskelige å
oppfatte og tolke, grunnet de sammensatte sanse- og funksjonsnedsettelsene disse barna har
(Galaasen, 2010b). Bruk av videoobservasjon gir unike muligheter til å fange opp små
nyanser i samspill, og gir samtidig et mer komplekst bilde av en situasjon. Til tross for disse
fordelene med videoopptak, vil det imidlertid kun representere en gjengivelse av en situasjon,
og det vil alltid være flere ting som ikke nødvendigvis registreres i opptaket (Tjora, 2017).

3.2.2 Intervju
For å få en mer utfyllende og dypere forståelse av samspillet, vil jeg supplere
videoobservasjonen med kvalitative intervjuer med pedagogen, både før og etter
observasjonene. Et kvalitativt forskningsintervju søker å få frem aspekter ved
intervjupersonens subjektive opplevelse av dagliglivet (Kvale & Brinkmann, 2015). I dette
tilfellet er det aspekter knyttet til pedagogens opplevelser av det konkrete samspillet med
eleven jeg ønsker å finne ut av. I den forbindelse har jeg valgt å bruke et semistrukturert
intervju; det vil si et intervju med en tematisk struktur, men med rom for å innlede en
utfyllende samtale rundt tema basert på intervjupersonens innspill. Dette er en intervjuform
som søker å få frem beskrivelser av intervjupersonens opplevelse av et fenomen (Kvale &
Brinkmann, 2015).
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Intervjuet i forkant av observasjonene vil brukes for å få en forståelse for relasjonen mellom
pedagogen og eleven, samt avklare hvilke situasjoner observasjonene skal fortas i. her vil
også sentrale trekk ved hva som kjennetegner elevens kommunikative uttrykk, og hva
pedagogen legger vekt på samspillet, være sentrale temaer. Intervjuet i etterkant av
observasjonen vil ta utgangspunkt i videoobservasjonene. Her vil vi se på hvert enkelt opptak,
og snakke om samspillet, og reflektere rundt dette. På denne måten håper jeg å få en dypere
innsikt i hva som skjer i kommunikasjonen. Ved å bruke mer enn én metode, såkalt
metodetriangulering (Dalland, 2012), kan disse utfylle hverandre og minimere faren for
feiltolkninger av situasjoner i observasjonen. Jeg ser det som viktig å presisere at det i denne
oppgaven er aspekter ved pedagogens kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming som er tema. Det vil derfor være pedagogens kommunikative uttrykk
i relasjon til elevens, som står i fokus.

3.3

Planlegging

3.3.1 Tillatelser
Dette er et prosjekt som krever godkjenning fra Norsk senter for forskningsdata (NSD). For å
få denne ble det utarbeidet informasjonsskriv til informantene etter mal fra NSD. Her
redegjorde jeg for prosjektets innhold, hva deltakelse ville innebære, samt anonymitet og hva
som ville skje med innsamlet data ved prosjektslutt. Siste side i informasjonsskrivet er en
samtykkeerklæring hvor deltakerne signerer på at de samtykker til deltakelse, her står det også
tydelig at de på hvilket som helst tidspunkt kan trekke seg fra prosjektet, i tråd med
retningslinjer for frivillig informert samtykke (NESH, 2016) Jeg formulerte to ulike
informasjonsskriv, ett til spesialpedagogen og ett til elevens foresatte. Jeg utarbeidet også en
foreløpig temaliste for intervju, samt beskrivelse av metode. Dette ble lagt ved søknaden til
NSD.
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3.3.2 Planlagt utvalg
Dette prosjektet er lagt opp som en casestudie, der jeg opprinnelig så for meg å bruke to
forskjellige case, fra to forskjellige skoler. Med utgangspunkt i prosjektets problemstilling,
satte jeg opp følgende kriterier for utvalg:
Spesialpedagog
1) Som jobber med elever med multifunksjonshemming
2) Uten formell musikalsk bakgrunn
3) Med minimum to års erfaring
Med formell musikalsk bakgrunn mener jeg fullført grad innenfor fagområdet musikk
(musikkterapi, musikkvitenskap etc.).

Jeg ba skolene finne elever som egnet seg for deltagelse i prosjektet på bakgrunn av
kriteriene:
Elev:
1) med store, sammensatte funksjonsnedsettelser (multifunksjonshemming)
2) som ikke kommuniserer med symbolspråk
Henvendelsen om deltagelse i prosjektet ble sendt ut til skoler med egne spesialavdelinger for
multifunksjonshemming i det sentrale Østlandsområdet. For å ha anledning til å presentere
prosjektet grundig og personlig, og for å ha anledning til å følge opp eventuell positiv
respons, tok jeg kun kontakt med et fåtall skoler av gangen. Jeg sendte først en mail til
ansvarlig for spesialundervisningen ved skolen, og la også ved telefonnummer så de selv
kunne kontakte meg hvis de hadde spørsmål.

Det var varierende respons fra de ulike skolene, og etter å ha vært i kontakt med tre ulike
skoler var det to spesialpedagoger fra en skole som var interessert i å delta. Etter en samtale
med veileder bestemte jeg meg for å ikke bruke mer tid på innhenting av informanter, og
heller ta utgangspunkt i én case. Dette var både av hensyn til tiden jeg hadde til rådighet, og
siden en kvalitativ undersøkelse på dette nivået allikevel ikke ville kunne gi betydelig
sammenlikningsgrunnlag ved bruk av to case.
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Etter avtale med skolen dro jeg dit og snakket med de to spesialpedagogene som var
interessert i å delta. Jeg tok med informasjonsskriv med samtykkeerklæring som skulle
signeres av deltakerne og leveres tilbake til meg før jeg kunne gå i gang med datainnsamling.
Det ble avtalt tidspunkt for prøveobservasjon og observasjon med de to deltakerne, i tillegg til
en dag for å bli kjent med eleven og gjøre ham trygg på meg før observasjonen. Grunnet
praktiske og relasjonelle hensyn ble vi enige om samme pedagog og elev skulle delta i både
pilotstudien og selve observasjonen. Refleksjoner rundt fordeler og ulemper ved dette vil
utdypes nærmere i kapittel 4.6 (s. 82) om metodiske begrensinger.

Det endelige utvalget mitt besto av en spesialpedagog, og en elev. Spesialpedagogen hadde
vært kontaktlærer for eleven siden han begynte på skolen, og han gikk nå på mellomtrinnet.
De kjente hverandre dermed godt. Eleven benyttet seg ikke av symbolspråk, men hadde mye
gester og kroppsspråk, noe som var betegnende for hans kommunikative uttrykk.

3.3.3 Utvikling av observasjonsskjema
For å utvikle observasjonsskjema hentet jeg idéer hos Sollied, Kirkebæk og Christensen
(2016) angående bruk av videoobservasjon i pedagogisk praksis. Det første utkastet til
observasjonskjema, som ble brukt under prøveobservasjonen, hadde fem kolonner. Disse var
for uttrykk og handlinger hos henholdsvis elev og pedagog, samt to kolonner til kommentarer.
I overskriftsraden var det plass til dato, hvilken observasjon det var, samt deltakere og sted.
Det siste punktet var fokuspunkter, for å angi aspekter ved samspillet i observasjonen,
hovedsakelig hva eleven og spesialpedagogen var sammen om, hvordan de er sammen og
innenfor hvilke rammer det skjer (Sollied, Kirkebæk, & Christensen, 2016).
Tabell 1: Utkast til observasjonsskjema

Dato:
Deltakere:
Fokuspunkter:
Tid
Elevens uttrykk og
handlinger

Observasjon:
Sted:
Pedagogens
uttrykk og
handlinger

Kommentarer
pedagog

Kommentarer/
analyse

Observasjonsskjemaet ble ikke brukt direkte i prøveobservasjonen, men i transkriberingen i
etterkant, hvor jeg tilpasset det videre. Den første endringen, etter samtale med veileder, var å
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lage en egen kolonne for å beskrive situasjonen. Den andre var å bytte om kolonnene for elev
og pedagog, da det ofte var pedagogen som initierte samspillet, og det derfor var mer naturlig
ut at denne kom først.

Tabell 2: Ferdig observasjonsskjema

Tid Beskrivelse
av
situasjon

Uttrykk og
handlinger
hos pedagog

Uttrykk og
handlinger hos
elev

Kommentarer
pedagog

Kommentarer/
Analyse

Kolonnen for kommentarer fra pedagog var i hovedsak tenkt å romme eventuelle
kommentarer fra pedagogen underveis i besøket mitt, som var direkte knyttet til hendelser jeg
observerte, samt kommentarer fra intervjuet. Den siste kolonnen var ment å romme
kommentarer jeg hadde vedrørende observasjonen, f.eks. kontekstuelle forhold som ikke
fanges opp på kamera.

3.3.4 Utvikling av intervjugide
I forbindelse med søknad til NSD utarbeidet jeg en veiledende temaliste til bruk under
intervjuene. Disse tok utgangspunkt i teorien om kommunikativ musikalitet og begrepene
presentert av Malloch (1999) puls, kvalitet og narrativ; der puls står for rytmen i samspillet,
kvalitet står for dynamikken i samspillet og narrativ står for den intersubjektive delingen i
samspillet. Jeg hadde derfor spørsmål om turtaking og initiativ, dynamikk og intensitet, samt
et innledende og et avsluttende spørsmål om målsettingen for samspillssekvensen. Intervjuet
var ment å supplere observasjonen, og videoopptakene ble vist underveis i intervjuet og
dannet således bakteppe for samtalen. Jeg ønsket å gjøre et semistrukturert intervju (Kvale &
Brinkmann, 2015) med noen få spørsmål og temaer, basert på de enkelte observasjonene.
Intervjuguiden jeg først utarbeidet var todelt, hvor den første delen var direkte knyttet til
observasjonene, og den andre delen hadde tre mer generelle spørsmål for å få frem
pedagogens tanker rundt musikk og kommunikasjon, samspill og læring.
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3.3.5 Pilotstudie
Som forberedelse til observasjon og intervju, med tanke på å utvikle observasjonsskjema og
intervjuguide, så jeg det som hensiktsmessig å foreta en pilotstudie. Pilotstudie defineres som
«utprøvning i liten skala av metoder som er planlagt benyttet i en større vitenskapelig studie.»
(Braut, 2014).

I forkant av pilotstudien hadde jeg vært på besøk i klassen noen timer en dag, for å bli kjent
med eleven som skulle delta i prosjektet. Dette var for at eleven skulle bli vant til meg, noe
som forhåpentligvis kunne bidra til å minimere forskningseffekten, dvs. at de som observeres
oppfører seg annerledes (Tjora, 2017). Denne dagen fikk jeg også samlet inn de signerte
samtykkeerklæringene fra pedagogene og elevens foresatte.

Pilotstudien ble gjennomført i løpet av én dag. Det startet med et kort innledende intervju som
omhandlet relasjonen mellom spesialpedagogen og eleven, hva som kjennetegnet elevens
kommunikasjon og hva pedagogen la vekt på i kommunikasjon med denne eleven, og i
undervisningen som sådan, og hvor lenge de hadde kjent hverandre. Jeg gjorde lydopptak av
intervjuet. Deretter gjennomførte jeg observasjonen ved å gjøre videoopptak av tre ulike
situasjoner i en undervisningstime, med en varighet på mellom fire og fem minutter hver. Til
dette brukte jeg et lite håndholdt digitalkamera. Situasjonene jeg observerte var kjente for
eleven, men for å få ro rundt opptakene foregikk det på et eget rom, og ikke i fellesrommet
der han vanligvis har undervisning. Det ene opptaket var av den daglige sette dagen-rutinen,
og de to andre var jobbeøkter. Da dette var gjort, trakk jeg meg tilbake til et arbeidsrom hvor
jeg gjennomgikk opptakene. Jeg skrev ned kommentarer fra ulike situasjoner jeg merket meg
spesielt fra de ulike opptakene og la det inn som punkter i intervjuguiden. Dette tok halvannen
time, frem til pedagogen hadde pause, og vi kunne gjennomføre intervjuet.

Prøveintervjuet ble foretatt på et felles kontor, som jeg også brukte som arbeidsrom under
forberedelsene. Også under dette intervjuet gjorde jeg lydopptak. Innledningsvis stilte jeg
spørsmål rundt pedagogens opplevelse av situasjonene jeg hadde observert, for å få frem
pedagogens spontane refleksjoner før vi så på observasjonene. Deretter så vi gjennom alle
observasjonene, med tilhørende spørsmål etter hver enkelt observasjon. Ved å vente med å se
på opptakene gjort under observasjonen, oppstod det en unaturlig pause midtveis i intervjuet
hvor jeg fant frem opptakene. Denne erfaringen gjorde at jeg i det ordinære intervjuet endte
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opp med å starte med å se på videoopptakene. Jeg gjorde meg også erfaringer vedrørende
intervjuguiden, og gjorde derfor noe om på denne.

Det gikk forholdsvis kort tid mellom prøveobservasjon og den ordinære observasjonen, da
denne ble gjennomført den påfølgende uken. Tiden mellom disse ble brukt til transkribering
av videoopptakene og intervjuene. På bakgrunn av dette gjorde jeg også en del endringer i
intervjuguiden og oppsettet før gjennomføring av det avsluttende intervjuet. Jeg beholdt de
opprinnelige temaene, da jeg opplevde at de dekket de aspektene ved kommunikasjonen jeg
ønsket å observere. Jeg omformulerte spørsmålene slik at de ble færre og mer generelle, for å
lettere kunne tilpasse dem hver enkelt observasjon underveis i intervjuet. Også oppsettet for
hvordan jeg la opp intervjuet, endret jeg noe. Kvalitative intervjuer har ofte en struktur hvor
man starter med noen innledende spørsmål som ikke krever mye refleksjon, før man går mer i
dybden med refleksjonsspørsmål, og så avslutter intervjuet med noen avrundingsspørsmål
(Tjora, 2017). Med tanke på at jeg skulle gjøre to intervjuer med samme person bestemte jeg
meg for å spre denne strukturen over de to intervjuene; hvor det første var preget av
innledende spørsmål av praktisk art, og det andre gikk rett på refleksjoner rundt situasjonene
jeg hadde observert. Denne formen for intervju vil ligne det Tjora (2017) omtaler som
fokuserte intervjuer, som navnet tilsier er kortere enn ordinære dybdeintervjuer og går mer
direkte på det som skal undersøkes uten å bruke mye tid på innledende bli kjent-spørsmål.
Dette lot seg gjøre fordi jeg på dette tidspunktet hadde møtt intervjupersonen flere ganger og
vi hadde blitt rimelig godt kjent med hverandre. Jeg la derfor opp intervjuguiden for det andre
intervjuet slik at vi startet med å se videoopptakene, ett om gangen. Deretter hadde jeg fire
hovedspørsmål til hver sekvens, samt kommentarer notert under gjennomgangen av
opptakene i forkant. Avslutningsvis hadde jeg tre spørsmål angående pedagogens refleksjoner
rundt bruk av musisk kommunikasjon med den aktuelle elevgruppen.
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3.4

Gjennomføring

Observasjonene og intervjuene ble gjennomført i løpet av to dager med en dags mellomrom.
Dette var hovedsakelig for at ikke elevens dagsform skulle ha for stor innvirkning på
resultatene. Den første dagen startet med et kort innledende intervju som varte i underkant av
sju minutter. Her snakket vi hovedsakelig om relasjonen mellom pedagog og elev, samt
hvilke situasjoner jeg skulle observere i. Vi hadde i forkant avtalt at jeg skulle observere i den
samme undervisningssituasjonen som under prøveobservasjonen. I tillegg ble vi enige om å
foreta en observasjon i en mer ustrukturert setting hvor eleven kunne styre mer av samspillet.
Denne første dagen gjorde jeg altså tre opptak: ett av ustrukturert samspill i fellesarealene
hvor pedagogen hadde fokus på å tone seg inn på eleven; ett av den innledende
morgenstunden pedagogen og eleven alltid startet med, hvor de gjennomgikk dagen; og ett av
en «jobbeøkt» ved arbeidsbordet, hvor det var et repertoar med like aktiviteter eleven skulle
gjøre. Det første videoopptaket hadde en varighet på fire minutter, og ble avbrutt av at eleven
et stykke ut i opptaket søkte kontakt med meg og ble opptatt av kameraet. De to andre ble
gjort inne på et eget rom og hadde en varighet på seks og sju minutter.

To dager senere dro jeg tilbake og startet dagen med å gjøre to videoopptak til, begge i
undervingstimen eleven hadde på et eget rom. Dette var fordi erfaringen med å gjøre
videoopptak i fellesarealene var mer krevende med tanke på å unngå å filme andre elever som
kunne oppholde seg der. De to opptakene gjort denne dagen hadde begge en varighet på
mellom fire og fem minutter. Da jeg hadde gjort dette trakk jeg meg tilbake til et arbeidsrom
hvor jeg gjennomgikk de to siste opptakene og førte inn enkelte situasjoner jeg merket meg
fra opptakene i de tomme observasjonsskjemaer jeg hadde printet ut i forkant. Jeg hadde også
gjort det samme med de tre opptakene fra den første observasjonsdagen. Disse la jeg sammen
med den bearbeidete intervjuguiden. Senere samme dag foretok jeg det avsluttende intervjuet
som ble tatt opp i sin helhet ved en lydopptaker. Dette ble foretatt på et lite stillerom for å
ikke bli forstyrret underveis, og hadde en varighet på én time og ti minutter. Der det første
intervjuet i stor grad handlet om relasjonen mellom pedagogen og eleven, og litt generelt
vedrørende hva som kjennetegnet deres kommunikasjon, gikk vi i det andre intervjuet mer i
dybden av de konkrete situasjonene jeg hadde observert.
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3.5

Etterarbeid

3.5.1 Transkripsjon
Etter at dataene til oppgaven var samlet inn, begynte arbeidet med å bearbeide dem, hvor jeg
først transkriberte lyd- og videoopptakene gjort av intervjuene og observasjonene. Å
transkribere er å overføre noe fra en form til en annen (Kvale & Brinkmann, 2015), i dette
tilfellet lyd og bilde til tekst. I en slik overføring vil det alltid være noe som går tapt da det
aldri vil kunne gjengi virkeligheten i sin helhet. Transkripsjoner er gjengivelser av opptak,
som igjen kun er gjengivelser av virkeligheten, og i begge tilfeller vil det være umulig å fange
opp alt (Tjora, 2017). Dette er en tanke som jeg har prøvd å være meg bevisst under
bearbeidingen av materialet. Kvaliteten på transkripsjonen vil også avhenge av hvilket
detaljnivå man legger seg på. Da jeg ønsket å undersøke de små nyansene i samspillet mellom
pedagog og elev, ble det nødvendig å legge seg på et høyt detaljnivå. Dette har vært
tidkrevende, men nødvendig for å kunne få overført videoopptakene til tekstbasert materiale
for videre bearbeiding.

Transkripsjonen av videoopptakene ble gjort i observasjonsskjemaet jeg hadde utformet i
forkant av observasjonene. I to av observasjonene, hvor det var mye ansikt-til-ansikt-samspill,
laget jeg en ekstra kolonne i skjemaet for blikkontakt. Dette var for å kunne notere varighet av
blikkontakt mellom pedagogen og eleven på en oversiktlig måte. Både lyd- og
videoopptakene ble transkribert i Word. For å kunne gjengi rytme og melodiske sekvenser så
nøyaktig som mulig, brukte jeg programmet MuseScore for å transkribere disse
musikkuttrykkene til noter. Under transkripsjonen av videoopptakene brukte jeg så langt det
var mulig pedagogens egne uttrykk fra intervjuene for å beskrive elevens kroppslige uttrykk,
et eksempel på dette er at «eleven flipper leker foran øynene». Dette ble gjort for å holde
transkripsjonen så tett opp til empirien som mulig, for å minimere risikoen for egne premature
tolkninger.

Eksempelet nedenfor (Tabell 3) viser hvordan jeg gikk frem for å transkribere
videoobservasjonene. Her har jeg en kort beskrivelse av situasjonen, for å sette samspillet inn
i en kontekst. Deretter har jeg valgt å transkribere pedagogens og elevens ytringer i hver sin
kolonne. Jeg la også til en kolonne for blikkontakt, i tillegg til en kolonne for tid. Kolonnen
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for kommentarer ble brukt i de tilfellene jeg hadde kommentarer vedrørende observasjonen,
men ble erstattet av en kolonne for pedagogens kommentarer (hentet fra intervjuet) da jeg
opplevde dette som mer hensiktsmessig.

Tabell 3: Eksempel på transkripsjon av videoobservasjon
Dato: 9.3.2018

Observasjon: #4 Morgenstund 2

Deltakere: spesialpedagog og elev, observatør tilstede i rommet
foran
vinduet, eget rom

Sted: På matte

Fokuspunkter: Inntoning, intersubjektivitet
Tid

Blikkon
takt

1)

Beskrivelse av situasjon

Elev sitter på klossen på
matta foran vinduet. Pedagog
sitter på knærne foran ham.
Elev har en lekesil i den ene
hånda

00.0100.20

Pedagogens uttrykk
og handlinger

Elevens uttrykk og
handlinger

2) dunker to ganger i
klossen, hurtig, litt
svakere

1) smiler, ansiktet
vendt litt bort fra
ped. dunker leken
mot klossen en
gang, snur seg mot
ped

4) svarer «heeii»
samme intonasjon, litt
lavere. Dunker hurtig
to ganger på klossen.
6) sier med lys
stemme og med bruk
av tegn «hei
Johannes»
8) med samme
tonefall «skal vi se på
bildene i dag?» ned
mot slutten, opp siste
ord. Finner frem en
kommunikasjonsbok
10) dunker tilbake i
klossen, først en gang
12) dunker en gang til
rett etter elevens
dunk, avslutter med et
siste dunk mens hun
hvisker «ja»
Dunkene utgjør en rytmefigur

2 sek
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14) svarer «mmm» i
samme tonefall «se»
holder opp
kommunikasjonsboka

3) vendt mot ped, sil
foran ansiktet, lager
en high-pitch vokal
lyd «eeii»
5) sitter som før,
med sil foran
ansiktet
7) Snur hodet mot
den andre siden av
rommet, fortsatt sila
tett foran øynene
9) plystrer en kort
tone, mens ped
snakker. Kommer
med et lite sukk,
dunker to ganger i
klossen
11) dunker en gang
13) lager tre vokale
lyder, små og korte,
lyse, den siste
kraftigere

Komment
arer/analy
se

For å kunne holde oversikt over transkripsjonene nummererte jeg dem. Hvert av opptakene
ble nummerert 1-5, i tillegg fikk hvert avsnitt et nummer, og igjen ble hver replikk innenfor et
avsnitt nummerert. Således har hver replikk en egen numerisk kode, f.eks. vil siste replikk i
eksempelet over være 4.1.14, og vil indikere fjortende replikk i første avsnitt av den fjerde
observasjonen.

Til transkripsjonen av intervjuene utviklet jeg en transkripsjonsnøkkel, slik at jeg enkelt
kunne registrere pauser, avbrytelser og latter på en oversiktlig måte. I disse transkripsjonen la
jeg meg på et lavere detaljnivå enn ved videoopptakene, og jeg tok mindre hensyn til nyanser
som tonehøyde og intensiteten i taleflyten. Dette var for å holde meg innenfor et realistisk
tidsperspektiv, og begrunnet i at det i intervjuet ikke var pedagogens personlige livsverden jeg
skulle få frem, men en fagpersons tanker rundt en konkret situasjon.

For å sørge for at informantene i denne oppgaven ikke skal kunne gjenkjennes, har jeg gjort
flere ting for å anonymisere dem. For det første er alle navn fiktive. Jeg tok avgjørelsen om å
bruke navn for å beholde det personlige preget og flyten i transkripsjonene, og forandret
navnene direkte i transkripsjonen. Jeg forandret også kjønn på enkelte personer.

3.6

Etiske refleksjoner

«I den kvalitative forskningen kan det være en spenning mellom ønsket om å oppnå kunnskap
og det å ta etiske hensyn» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 96). Dette kommer også til uttrykk i
de Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH,
2016) som bl.a. vektlegger hensyn til menneskeverdet, personvernet og retten til informasjon
for deltakere i forskningsprosjekter. Dette er spesielt viktig med tanke på når deltakere er barn
eller personer med nedsatt samtykkekompetanse. I denne oppgaven er hovedinformanten en
voksen fagperson, men for å undersøke det jeg var ute etter å få innsikt i fant jeg det
nødvendig å observere spesialpedagogen i direkte samspill med elever, i dette tilfellet barn
med multifunksjonshemming, og ikke bare intervjue spesialpedagogen i etterkant. Dette var
for å selv se hva spesialpedagogen gjorde, og få innikt i de små, kanskje ubevisste nyansene i
denne formen for kommunikasjon. Avgjørelsen om å inkludere barn med manglende
samtykkekompetanse begrunnes i at oppgavens problemstilling ikke kunne undersøkes ved
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bruk av andre informanter, og at undersøkelsen har som formål å bidra til økt bevissthet rundt
kommunikasjon med denne elevgruppen, noe som vil kunne være fordelaktig for den aktuelle
gruppen, dette er i tråd med retningslinjer fra NESH (2016). Både spesialpedagogen og
elevens foresatte mottok et informasjonsskriv i forkant og signerte samtykkeerklæring for
deltakelse i prosjektet. Da eleven selv ikke kunne samtykke sørget jeg også for å ivareta
elevens integritet ved å unngå observasjoner av situasjoner som på noen måte kunne oppfattes
som krenkende, som f.eks. stellesituasjoner eller andre situasjoner der eleven kunne være
ukomfortabel. I tillegg var jeg hele tiden klar for at hvis eleven reagerte på min
tilstedeværelse på en negativ måte, skulle jeg ta det som et tegn på at eleven ikke ønsket å
delta og således ville trekke seg fra prosjektet. At eleven så ut til å godta meg og min
tilstedeværelse tok jeg som et tegn på at eleven samtykket.

Bruk av video som observasjonsredskap har lang tradisjon i forskning på kommunikasjon hos
pre- og nonverbale barn (Løvås & Horgen, 2010; Stern, 2003), da det gir en unik mulighet til
å fange opp små nyanser i samspillet. Med tanke på at det var de små nyansene i
kommunikasjonen mellom spesialpedagog og elev med multifunksjonshemming jeg ønsket å
undersøke, var det naturlig å velge å gjøre videoopptak, da jeg ikke ville klare å fange opp
like mye ved kun å ta notater. Bruk av video ga meg bl.a. annet mulighet til å sammenligne
toneleie og rytme i samspillet i de ulike situasjonene, noe jeg ikke kunne gjort med samme
presisjon uten bruk av video. Heller ikke lydopptak ville fanget opp de samme nyansene i
samspillet, da eleven hovedsakelig kommuniserte ved kroppsspråk.

3.7

Metode for analyse

For å analysere de ferdig transkriberte dataene, tok jeg utgangspunkt i stegvis-deduktiv
induktiv metode (SDI); som går ut på at man jobber induktivt fra data til teori, men underveis
kvalitetsikrer ved at man går deduktivt til verks ved å etappevis sjekke data mot teori (Tjora,
2017). Denne metoden har hovedsakelig vært ment som et utgangspunkt for selve analysen,
da jeg i forkant av datainnsamling hadde dannet meg et teoretisk utgangspunkt, som vil
utgjøre en forforståelse for det jeg har observert.
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SDI har vært det metodiske utgangspunktet for analysearbeidet, spesielt med tanke på å
utvikle empirinære koder. Jeg brukte allikevel noe tid på å finne den mest ideelle
fremgangsmåten for analyse av datamaterialet jeg hadde samlet inn. Hovedsakelig gjaldt dette
hvordan jeg best mulig skulle forholde meg til data samlet inn ved bruk av to forskjellige
metoder og samtidig forholde meg til den empirinære induktive metodologien i SDI. Jeg
prøvde meg derfor frem med to forskjellige innfallsporter. I den første transkriberte
observasjonen la jeg også inn det transkriberte intervjuet, slik at kommentarene fra dette
direkte kunne utfylle observasjonen. Tanken bak dette var å ha med pedagogens tanker og
kommentarer om den aktuelle situasjonen direkte i kodingsarbeidet. Dette oppdaget jeg ville
gi meg unødig mye empiri å bearbeide på en gang, uten at det nødvendigvis ville gi bedre
resultater, og jeg bestemte meg derfor for å kode observasjonene og intervjuene hver for seg.

Kodingen av intervjuene ble gjort etter SDI-metoden, med empirinære koder (Tjora, 2017).
Istedenfor å tematisere disse videre, knyttet jeg kodene fra intervjuet til analysen av
observasjonene. På den måten beholdt jeg stemmen til pedagogen, og intervjuet bidro til å
supplere observasjonene, slik det var ment. Datamaterialet fra observasjonene var derimot
mye mer komplekse og førte til at jeg måtte lage to sett koder for hver handling: én som
beskrev handlingen, og én som beskrev det musiske i situasjonen. Allerede her kan dette sies
å avvike fra den induktive fremgangsmåten i SDI ved at jeg legger premisser for kodingen
basert på teorien min. På den annen side holdt jeg meg til empirinære koder også her, og
brukte den deduktive kodetesten skissert av Tjora (2017), som går ut på å se om kodene
kunne vært utformet i forkant av selve kodingen. En annen utfordring ved analysen av
observasjonene var at det ikke var hvert utsagn i seg selv som var interessant, men hvordan
hvert utsagn hang sammen de foregående. Jeg bestemte meg derfor for å både se på hver
enkelt kodet handling, og også lage en kodegruppering for hvordan den hang sammen med
den foregående og den neste handlingen. Heller ikke dette førte til at jeg bevarte de musiske
nyansene jeg ønsket å studere, og jeg bestemte meg derfor for å avvike fra SDI og heller gå
rent deduktivt til verks ved å analysere de opprinnelige kodene med utgangspunkt i teorien.

Tabell 4 nedenfor viser et eksempel på hvordan jeg kodet den transkriberte observasjonen.
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Tabell 4: Eksempel på koding av transkribert videoobservasjon

Tid

Blikkkontak
t

1)

00.01
00.16

2 sek

3.8

Beskrivelse av Uttrykk og
situasjon
handlinger
hos pedagog
Elev og ped
1) «Skal vi
står ved siden
titte ut av
av hverandre
vinduet?» lav
ved vinduet,
hviskende
ryggen mot
stemme
kamera. Elev
har en liten
3) Dunker
leketallerken i fire ganger
munnen, ped
mot vinduet i
har en
samme
kommunikasjo rytme, noe
nsbok i
svakere dunk.
hånden,
Et dunk
ekstra når
hånden
treffer
Elev og ped
vinduskarme
står vendt mot n
hverandre og
ler sammen.
5) Dunker tre
ganger mot
vinduet
7) Ler tilbake

Uttrykk og
handlinger
hos elev
2) Dunker
rytmisk fire
ganger mot
vinduet.

4) Dunker
tre ganger
mot
vinduet,
snur hodet
vekk fra
ped, står
helt stille

6) Snur seg
mot ped, ler

Koding –
handling

Koding –
uttrykk

1) Ped
Kommenter
er det de
gjør i
spørsmålsfo
rm

1)
Hviskende

2) Dunk fra
elev
3) Dunk fra
ped
4) Dunk fra
elev, snur
seg bort
5) Dunk fra
ped

2) rytmisk
4 ganger.
3) 4
ganger
samme
rytme,
svakere +
1
4) 3
ganger
5) 3
ganger

6) Elev ler
7) Ped ler
blikkontakt

Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet

Validitet og reliabilitet brukes for å måle hvorvidt forskningen er gyldig og pålitelig. Også
hvorvidt resultatene er overførbare utover det enkelte prosjektet er en kvalitetsindikator, og
betegnes som forskningens generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2015; Tjora, 2017). Som
relativt fersk «forsker» har jeg i dette prosjektet prøvd meg frem etter beste evne, feilet og tatt
lærdom av det og slik navigert meg gjennom den krevende kvalitative forskningen. For å
gjøre det jeg kan for å styrke validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheten til dette
prosjektet, har jeg underveis og i formidlingen i denne oppgaven søkt å holde en høy grad av
transparens ved å redegjøre for de valg jeg har tatt, samt min egen rolle og forforståelse i
prosjektet.
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Validitet handler om hvorvidt metoden som er brukt, egner seg til å undersøke det den faktisk
er ment å undersøke, og kan på den måten si noe om undersøkelsens gyldighet (Kvale &
Brinkmann, 2015). For å styrke validiteten i kvalitativ forskning, foreslår Kvale og
Brinkmann (2015) å flytte fokuset på validitet fra oppsummeringen, til å gjelde gjennom hele
forskningsprosessen. Dette kan gjøres ved å gjennomgående være oppmerksom på feilkilder i
alle stadiene underveis i et forskningsprosjekt. I denne oppgaven har jeg søkt å styrke
validiteten nettopp ved å klar over eventuelle feilkilder som kunne oppstå. Videre vil jeg her
redegjøre for hvordan jeg har jobbet for å øke validitet i alle steg av dette prosjektet.

Metoden brukt i dette prosjektet, ble valgt på bakgrunn av teori vedrørende studier av
samspill med førspråklige barn. Videoobservasjon har vært mye brukt både for å studere tidlig
samspill mellom mor og barn (Stern, 2003; Malloch & Trevarthen, 2009), og for å studere
kommunikasjon og samspill med barn med multifunksjonshemming (Løvås & Horgen, 2010;
Sollied, Kirkebæk, & Christensen, 2016; Galaasen, 2010b). Når man observerer, selv med
videoopptak som verktøy, vil man kun få en gjengivelse av virkeligheten, og det vil alltid
kunne være ting som ikke fanges opp av kameraet. Også forskningseffekten, som oppstår når
folk er klar over at de blir observert og dermed oppfører seg annerledes enn de vanligvis gjør,
kan øke når observasjonene gjøres med videoopptak (Tjora, 2017). For å i størst mulig grad
unngå mulige feilkilder som følge av videoobservasjon, gjorde jeg hovedsakelig to ting. Det
første var å bruke noe tid på å bli kjent med eleven som skulle delta i prosjektet, før jeg gjorde
videoopptakene. Jeg fulgte eleven og pedagogen en dag i forkant av observasjonene, hvor jeg
bl.a. var med i de samme situasjonene jeg senere observerte. Ved å gjøre dette håpet jeg å
minimere forskningseffekten ved at både elev og pedagog ble trygge på meg, og at eleven ble
vant til at jeg var tilstede i undervisningen. Til tross for dette, var den første situasjonen preget
av at eleven var oppmerksom på at jeg var tilstede, og søkte etter hvert kontakt med meg
mens jeg filmet. Det endte med at denne observasjonen måtte avbrytes.

Det andre grepet jeg gjorde for å sikre validitet underveis i datainnsamlingen, var å supplere
observasjonene med intervju. Ved å foreta et kvalitativt intervju med pedagogen i etterkant av
observasjonen, hvor vi sammen gikk gjennom videoopptakene, søkte jeg å få et mest mulig
utfyllende bilde av situasjonene jeg hadde observert. Opplevelsen og forståelsen av en
situasjon kan fortone seg svært forskjellig, avhengig av hvilken rolle man har i den. For meg
som observatør, ville observasjonene oppleves annerledes enn for pedagogen som var
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deltakende i den. Ved at vi sammen så gjennom opptakene og lot disse danne bakteppe for
intervjuet, ønsket jeg, så langt det var mulig, å skape en felles plattform for å snakke om de
observerte situasjonene.

Prosessen med å transkribere innebærer mulighet for potensielle feilkilder, da man overfører
materialet fra en form til en annen (Kvale & Brinkmann, 2015). Det å transkribere data fra
videoopptak opplevde jeg som omfattende og krevende arbeid, og jeg fant det umulig å få
med alle nyansene som ligger i et slikt datamateriale. Jeg valgte å legge meg på et høyere
detaljnivå i transkriberingen av videoopptakene, enn jeg gjorde i transkriberingen av
intervjuene. Dette var fordi det i videoobservasjonene var viktig å registrere nyanser som bl.a.
tonefall og tempo, for å få et best mulig utgangspunkt for å se på kommunikasjonen i lys
musiske elementer. Til tross for dette vil det antagelig være flere nyanser som har gått tapt
underveis i bearbeidingen av datamaterialet, da videoopptak utgjør komplekse datakilder med
utallige nyanser (Tjora, 2017). I intervjuet var ikke disse nyansene like avgjørende, da det var
en fagpersons tanker rundt en konkret situasjon, og ikke hennes personlige livsverden jeg
ønsket å få fatt i.

I analysen av datamaterialet mitt, har jeg tatt utgangspunkt i SDI-metoden, som vektlegger en
stegvis kvalitetssikring, ved at man for hvert ledd i databearbeidingen tar et skritt tilbake og
stiller spørsmål vedrørende gyldigheten i lys av det empiriske utgangspunktet. Et eksempel på
dette er i arbeidet med å kode transkripsjonene, hvor man for hver kode stiller spørsmålet:
«kunne denne koden vært laget før kodingen?» (Tjora, 2017, s. 203).

Reliabilitet har til hensikt å si noe om forskningens pålitelighet, hvorvidt resultatene i
undersøkelsen ville vært de samme om den var gjort av en annen (Tjora, 2017). I dette
prosjektet har jeg ikke kunnet unngå at egen forforståelse har preget hvordan jeg har forstått
det jeg har observert. For å allikevel øke reliabiliteten, har jeg redegjort for egen forforståelse
og selv prøvd å være bevisst hvilken rolle denne kan ha hatt underveis i prosjektet. Jeg har
også søkt å jobbe fra det empiriske utgangspunktet, og beholdt begrepene og ordvalgene brukt
av pedagogen under intervjuene. På den måten har jeg prøvd å få frem pedagogens stemme i
bearbeidingen og presentasjonen av datamaterialet. Ved å bruke videoopptakene i intervjuet,
og på den måten få frem pedagogens tanker rundt situasjonene jeg observerte, søker jeg å
redusere risikoen for å gjøre egne premature tolkninger av observasjonene.
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3.8.1 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet sier noe om hvorvidt resultatene fra en studie er overførbare til andre
situasjoner og kontekster (Kvale & Brinkmann, 2015). Utfordringer vedrørende dette har
spesielt vært diskutert i forbindelse med kvalitative casestudier, hvor utvalget regnes som for
lite til å kunne produsere generell kunnskap. Kvale og Brinkmann (2015) argumenterer for at
casestudier kan ha en overføringsverdi til andre relevante situasjoner, til tross for at de ikke
nødvendigvis er egnet til å skape generell global kunnskap. De peker på ulike former for
generalisering, deriblant analytisk generalisering, som vil være relevant for denne oppgaven.
En analytisk generalisering involverer en begrunnet vurdering av i hvilken grad funnene fra
en studie kan brukes som en rettledning for hva som kan komme til å skje i en annen situasjon.
(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 291).

Analytisk generalisering er uavhengig av utvalgets størrelse, eller metoden som er bruk, da
det er en vurdering av likheter og forskjeller mellom ulike situasjoner som avgjør hvorvidt
resultatene er egnet til å si noe om en annen situasjon. For å gjøre denne vurderingen vil det
være viktig med detaljerte, såkalte «tykke beskrivelser», for å vurdere sammenfallende trekk
mellom to ulike situasjoner (Kvale & Brinkmann, 2015). Derfor har jeg i denne oppgaven lagt
mye arbeid i transkripsjon av videoopptakene og i den videre analysen. Jeg la meg på et
relativt høyt detaljnivå i transkripsjonen av videoopptakene, nettopp for å fange opp så mange
nyanser som mulig; i tillegg til å legge til en kolonne for beskrivelse av situasjonen i
observasjonsskjemaet for å beskrive konteksten observasjonene var gjort i.
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4 Analyse og diskusjon
I dette kapittelet skal jeg presentere analysen av observasjonene og intervjuene. Deretter skal
jeg diskutere dette opp mot teorien presentert i andre kapittel. For å gjøre dette har jeg valgt å
bruke en del eksempler fra analyseskjemaene jeg har brukt i bearbeidingen av datamaterialet.
Disse vil brukes gjennomgående for å belyse de enkelte situasjonene i observasjonene og
analysen av dem.
Analysen av datamaterialet tar utgangspunkt i følgende hovedproblemstilling:
På hvilken måte bruker spesialpedagoger musiske elementer i kommunikasjon med elever
med multifunksjonshemming?
For å undersøke dette har jeg sett på hva spesialpedagogen legger vekt på i kommunikasjon
med eleven, og hvilke musiske elementer hun benytter.

4.1.1
Kombinasjon av observasjon og intervju
Datamaterialet som er benyttet i analysen, er videoobservasjoner i tillegg til intervjuer gjort i
for- og etterkant av observasjonene. Disse blir brukt for å supplere observasjonene.

Jeg har til sammen fem observasjoner, spredd over to dager, men i den samme
undervisningssituasjonen. Jeg observerte hovedsakelig i en enetime, hvor pedagogen og
eleven hadde en-til-en-undervisning, men fulgte hele prosessen fra den første kontakten i
forkant av undervisningstimen, til de var i gang med å jobbe med selve aktiviteten.
Observasjonene har jeg valgt å kalle Lek ved vask, Morgenstund 1, Overgang til jobbe ved
pulten, Morgenstund 2 og Munnspill; dette gjenspeiler innholdet i de enkelte observasjonene.

Lek ved vask var den første observasjonen jeg foretok, og situasjonen jeg observerte var
ustrukturert samspill mellom pedagogen og eleven som et første ledd i en inntoningsprosess.
Morgenstund 1 og 2 er samme situasjon med to dagers mellomrom, hvor også innholdet i
aktiviteten er det samme. Det var nyttig for å se hvordan en tilsynelatende identisk situasjon
kan fortone seg svært forskjellig ulike dager. Overgang til jobbe ved pulten og Munnspill er
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også i hovedsak fra samme situasjon med to dagers mellomrom. Observasjonen Overgang til
jobbe ved pulten inneholder også en overgang fra en situasjon til en annen, mens i Munnspill
starter observasjonen idet de er klare til å begynne med selve aktiviteten. Det var stor
variasjon i elevens dagsform de to ulike dagene, det førte til at observasjonene var svært
forskjellige de ulike dagene, til tross for at de var gjort i samme situasjon. Allikevel viser de
ulike observasjonene gangen i en inntoningsprosess, fra ustrukturert samspill og inntoning i
Lek ved vask via en kombinasjon av ustrukturert og strukturert samspill i Morgenstund 1og 2,
til strukturert pedagogstyrt samspill med fokus på aktivitet i Overgang til jobbe ved pulten og
Munnspill.

For å få en mer helhetlig forståelse av samspillet har jeg supplert de observerte hendelsene
med kommentarer fra intervjuene. Innholdet i det første intervjuet gikk hovedsakelig på hva
pedagogen legger vekt på i samspillet, og utgjorde slik sett en form for forforståelse i arbeidet
med observasjonene. Det andre intervjuet var strukturert med utgangspunkt i observasjonene,
og omhandlet pedagogens egne opplevelser av de konkrete situasjonene som ble observert.
Kommentarer fra dette intervjuet ble satt inn i observasjonsskjemaene i kolonnen for
Kommentarer pedagog, som vist i tabellen under (Tabell 5).
Tabell 5: Eksempel på kombinasjon av intervju og observasjon
Tid

1)
00.0100.24

Blikkkonta
kt

Beskrivelse av
situasjon
Ped. sitter ved på
kne ved vasken,
elev sitter en meter
unna. Eleven holder
en liten ball i en
hånd, en lekesil i
den andre, og i
munnen har han en
liten leketallerken.

Pedagogens uttrykk
og handlinger

2) Armen på vasken,
dunker lett to ganger
mot den. Strekker seg
mot ballen «skal jeg få
den ballen?» lyst
toneleie, opp mot
slutten. Tar ballen,
trekker seg tilbake med
et langt «yeah», som
går fra høyt til lavt,
glissando.
4) «oi» lavere toneleie
Slipper ballen i gulvet,
den spretter noen
ganger, triller, tar den
opp igjen. Dunker den
andre hånda lett mot
vasken

Elevens uttrykk og
handlinger
1) Strekker hånden ut
mot vasken og legger
ballen på kanten. Sitter
med kroppen vendt ut
mot rommet. Den
andre hånden vifter sila
foran øynene med små
bevegelser.
3) Dunker sila i gulvet,
stor bevegelse, gjentar
bevegelsen uten å treffe
gulvet, kaster sila ut i
rommet.

Kommentarer
pedagog
(fra intervju)
«Jeg vet at han har
litt sånn hang over
og det kan jeg også
se i ansiktet hans, at
han ikke er helt den
vanlige
dagsformen, på en
måte. Det var
liksom vanskelig å
nå inn til ham, han
så liksom stressa ut
i øynene og flippa
veldig med de
lekene han hadde.»
«Nesten hele den
sekvensen så sleit
jeg veldig for å få
kontakten, fordi han
var i så dårlig form,
egentlig. Han var
trøtt.»
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(om hele Lek ved
vask-sekvensen)

For å løfte frem pedagogens stemme i denne delen av oppgaven har jeg valgt å ta med enkelte
sitater fra intervjuene. Til tross for at jeg kaller dem, og behandler dem som sitater, har jeg
bearbeidet dem noe, i form av å gjøre dem om til skriftspråk. Innholdet har jeg ikke forandret,
og jeg har beholdt alle opprinnelige begreper brukt av pedagogen.

4.1.2 Analysemetode
Hovedutfordringen i bearbeidingen av datamaterialet lå i å bevare nyansene i samspillet og
hvordan disse påvirket hverandre, og ikke kun få frem de konkrete ytringene. Jeg endte derfor
opp med å ta utgangspunkt i en fenomenologisk hermeneutisk fremgangsmåte (Lindseth &
Norberg, 2004), hvor jeg vekselvis jobbet med tekst for deretter å kode, for så å analysere
med bakgrunn i teori, for deretter å kode igjen før jeg kategoriserte disse. På denne måten
beholdt jeg sammenhengen ved å jobbe empirinært med utgangspunkt i SDI-metode (Tjora,
2017). Her har jeg hele veien søkt å holde meg så tett på den direkte umiddelbare opplevelsen
fra observasjonen (Crotty, 1998), og vekslet mellom å jobbe med utskrevet tekst og koder,
hvor jeg så langt som mulig har beholdt pedagogens egne uttrykk.

Underveis i transkriberingen av observasjonene ble det klart at Bakthins ytringsbegrep (1998)
var beskrivende for hvordan jeg definerte turvekslingen i samspillet mellom pedagogen og
eleven. Mye av samspillet i observasjonene skjer tilsynelatende samtidig og mye av arbeidet
ble å finne frem til ytringene og på bakgrunn av disse, trekke ut essensen av dialogen.
Ytringer slik Bakhtin definerer dem, har kontekstuell mening og er rettet mot en
dialogpartner, i tillegg til at de er fullført og slik sett inneholder turvekslingssignaler. Jeg fant
at dette i stor grad også var tilfelle i observasjonene jeg gjorde. Enkelte ganger var det mer
fremtredende enn andre, men som en hovedregel kommuniserte pedagogen og eleven med
klare fullførte ytringer.

Eksempelet under (Tabell 6) er hentet fra bearbeidingen av det første settet med koder. Denne
viser hvordan handlingen og uttrykket i ytringen påvirker den neste og slik inngår i en dialog
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(Bakhtin, 1998; 2003). Her er først uttrykkene og handlingene til pedagogen og eleven kodet i
hver sin kolonne, for deretter satt i sammenheng med hverandre i kolonnen for analyse. I
denne kolonnen har jeg også supplert med kommentarer hentet fra intervjuene, i de tilfellene
dette var aktuelt. Denne måten å arbeide frem en analyse, brukte jeg for å bevare helhelheten i
samspillet samtidig som jeg kunne mikroanalysere ved å gå i dybden av hver enkelt ytring.
Dette er et sentralt trekk ved Bakhtins dialogbegrep som vektlegger det som ligger imellom,
mellom ordene og mellom menneskene (Bakhtin, 1998).
Tabell 6: Eksempel på analyse av koding
Tid

Blikkkontak
t

Koding –
handling

Koding – uttrykk

1)

I denne observasjonen har pedagogen og eleven en fast
morgenstund som de har hatt hver morgen siden eleven
begynte på skolen. Her går de gjennom hva som skal
skje i løpet av dagen ved bruk av en
kommunikasjonsbok med bilder.
De starter ved å stå foran vinduet og se ut.

00.0100.16
1) Ped
Kommenterer det
de gjør i
spørsmålsform

1) Hviskende

2) Dunk fra elev

2) rytmisk 4 ganger.

3) Dunk fra ped

3) 4 ganger samme
rytme, svakere + 1

4) Dunk fra elev,
snur seg bort
5) Dunk fra ped
6) Elev ler
7) Ped ler
Blikkontakt

Analyse

4) 3 ganger
5) 3 ganger

2 sek

Pedagogen kommenterer hva de gjør i
spørsmålsform. Hviskende stemme.
Eleven dunker rytmisk fire ganger
Pedagogen dunker samme rytme tilbake, svakere.
Modalt, matcher varighet litt under i intensitet
Eleven dunker tre ganger, modalt.
Pedagogen dunker tre ganger. Speiler, modalt,
matcher varighet og intensitet (absolutt intensitet).
Eleven ler
Pedagogen ler
Blikkontakt i to sekunder
Her er det en inntoning hvor pedagogen tar
utgangspunkt i elevens kommunikasjon og møter ham i
den ved å matche modalt. Dette fører til en
intersubjektiv deling

I denne delen av analyseprosessen tok jeg utgangspunkt i en del av begrepene brukt av Stern
(2003) for å operasjonalisere inntoning. Blant disse er absolutt intensitet for å beskrive
samsvar i intensitet hos elev og pedagog, og intensitetskontur for å beskrive gjensidig økning
i intensitet. I tillegg er begreper som match (samsvar) og varighet hyppig brukt, for å beskrive
hendelsesforløpet i inntoning og intersubjektivitet.

For å strukturere datamaterialet til å bli håndterbart i den videre analysen, kodet jeg på nytt og
sorterte disse kodene i seks ulike deltemaer, med enkelte underkategorier. Disse er:
45

1. Inntoningsadferd
a. Inntoning som grunnlag for aktivitet
2. Regulering
3. Stemmebruk
a. Stemmebruk som regulering
b. Stemmebruk som bekreftelse/anerkjennelse
c. Stemmebruk i igangsettelse av aktivitet
4. Intersubjektivitet
5. Brudd i inntoning/intersubjektivitet
6. Praktisk handling
Eksempelet nedenfor (Tabell 7) viser hvordan utskrevet første analyse blir kodet for å få frem
essensen av meningsinnholdet i hver enkelt ytring, og deretter kategorisert i et deltema.
Tabell 7: Eksempel på koding og gruppering
Analyse #2 Morgenstund 1
I denne observasjonen har pedagogen og eleven en
fast morgenstund som de har hatt hver morgen
siden eleven begynte på skolen. Her går de gjennom
hva som skal skje i løpet av dagen ved bruk av en
kommunikasjonsbok med bilder.
De starter ved å stå foran vinduet og se ut.

Koding
Fast morgenstund

Pedagogen kommenterer hva de gjør i
spørsmålsform. Hviskende stemme.
Eleven dunker rytmisk fire ganger
Pedagogen dunker samme rytme tilbake, svakere.
Modalt, matcher varighet litt under i intensitet

Pedagog sier hva de skal

Eleven dunker tre ganger, modalt.
Pedagogen dunker tre ganger. Speiler, modalt,
matcher varighet og intensitet (absolutt intensitet).
Eleven ler
Pedagogen ler
Blikkontakt i to sekunder
Her er det en inntoning hvor pedagogen tar
utgangspunkt i elevens kommunikasjon og møter
ham i den ved å matche modalt. Dette fører til en
intersubjektiv deling

Deltemaer

Går gjennom dagen med bruk av
kommunikasjonsbok

Stemmebruk i
igangsetting av
aktivitet

Modalt samspill rytmisk dunking
Inntoningsadferd

Modalt samspill rytmisk dunking

Inntoningsadferd

Pedagog og elev ler sammen

Intersubjektivitet

Blikkontakt

Intersubjektivitet

Inntoning, pedagogen møter elevens
kommunikasjon ved å matche modalt
Intersubjektiv deling

Ofte var det nødvendig å bruke flere kategorier til hver kode, da disse ofte overlappet.
Pedagogens stemmebruk kunne f.eks. både brukes som bekreftelse/anerkjennelse samtidig
som den kunne ligge litt over eller under i intensitet og slik sett også falle inn under
kategorien stemmebruk for å regulere. Utdrag fra analysen som vist i Tabell 7 vil være
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beskrivende for hvordan jeg kommer til å presentere datamaterialet mitt i den videre analysen
og diskusjonen i dette kapittelet.

Deltemaene presentert ovenfor, ble utformet med tanke på å fange opp essensen av samspillet
i observasjonene. I tråd med den fenomenologisk hermeneutiske metoden (Lindseth &
Norberg, 2004) som ligger til grunn for denne oppgaven, var jeg opptatt av at tematiseringen
skulle være mest mulig empirinær, til tross for at den også bygger på teorien presentert i
Kapittel 2. Dette gjør at de ulike deltemaene har ulike begrepsmessige utgangspunkt; hvor
Intersubjektivitet er et begrep hentet fra teorien, mens de ulike underkategoriene i deltemaet
Stemmebruk er basert på hvordan jeg oppfatter den konkrete bruken i de ulike situasjonene.

For å skape en mer helhetlig struktur i presentasjonen av analysen, har jeg i dette kapittelet
valgt å sortere deltemaene i de overordnede temaene puls, kvalitet og narrativ. Dette er
begreper brukt av Malloch (1999) for å beskrive kommunikativ musikalitet, og de vil danne
strukturen for hvordan jeg presenterer resultatene fra observasjon og analyse i dette kapittelet.


Puls
o Inntoningsadferd
o Inntoning som grunnlag for aktivitet
o Brudd i inntoning/intersubjektivitet
o Regulering



Kvalitet
o Inntoningsadferd
o Stemmebruk





For å regulere



Som bekreftelse/anerkjennelse



I igangsetting av aktivitet

Narrativ
o Intersubjektivitet

I denne struktureringen har jeg valgt å utelate deltemaet praktisk handling da den falt utenom
tema kommunikasjon, og vil heller dekkes av deltemaet brudd i inntoning/intersubjektivitet de
gangene praktiske handlinger har en direkte konsekvens i samspillet. Deltemaet
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inntoningsadferd går igjen i både puls og kvalitet da den både kan inneholde elementer som
beskriver intensitet og dynamikk, samt rytmiske elementer som brukes for å etablere felles
puls over tid.

Oppbyggingen av dette kapittelet vil videre ta utgangspunkt i de tre hovedtemaene puls,
kvalitet og narrativ for å strukturere deltemaene fra analysen. Her kommer jeg til å trekke
frem sekvenser fra de ulike observasjonene ettersom det er aktuelt for det enkelte temaet. De
ulike observasjonene vil således ikke bli diskutert hver for seg, men det vil til enhver tid være
innholdets relevans på tvers av observasjonene som vil være gjeldende.
Puls vil være tema for første del av diskusjonen. Her vil jeg se på hvordan etablering av en
felles puls og rytme over tid brukes for å tone seg inn, og som grunnlag for et videre samspill.
For å diskutere dette vil jeg her knytte det til underkategoriene inntoningsadferd, inntoning
som grunnlag for aktivitet, brudd i inntoning/intersubjektivitet og regulering. Jeg vil trekke
frem eksempler fra observasjonene og diskutere dette opp mot teorien.
Kvalitet er overordnet tema for neste del av diskusjonen. Dette er et begrep som omhandler
dynamikk og intensitet i samspillet, og vil således omfatte underkategoriene stemmebruk og
inntoningsadferd. Også her vil jeg trekke frem eksempler fra observasjonene og diskutere
disse opp mot teori.
Narrativ utgjør det siste temaet for denne delen av analysen. Her vil jeg i hovedsak se på
intersubjektivitet, og hvordan denne dannes med utgangspunkt i de tidligere temaene.

Hovedtemaene vil således brukes som ramme i den videre presentasjonen. Og hvert av disse
hovedtemaene vil oppsummeres underveis, der jeg diskuterer temaet teoretisk.
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4.2

Puls

Puls brukes av Malloch (1999) for å beskrive hendelser i et samspill over tid. I dette begrepet
ligger etableringen av en grunnrytme som danner fundamentet for den felles pulsen det videre
samspillet bygger på. Dette samsvarer med begrepene brukt av Stern (2003) for å
operasjonalisere inntoning. Her trekker han frem timing som en av tre grunnleggende
elementer i inntoning, med underbegrepene takt, rytme og varighet. Videre er det spesielt
varighet jeg skal se på, og hvordan matching av varigheten i ytringene kan brukes for å si noe
om pulsen i samspillet.

4.2.1 Matching av varighet
For å undersøke kategoriene innenfor temaet puls tok jeg blant annet utgangspunkt i
forekomsten av matching av ytringenes varighet i de ulike observasjonene. Matching av
varighet brukes for å si noe om varigheten av en ytring i forhold til den foregående ytringen
(Stern, 2003). I denne oppgaven har jeg ikke tatt tiden på hver enkelt ytring, men bruker min
egen opplevelse av varighet mellom de ulike ytringene som målestokk. Dette gir ingen
objektiv kunnskap om varigheten, men for deltagerne i en dialog vil det heller ikke være den
eksakte lengden på en ytring som er av betydning, men opplevelsen av den. Dette har derfor
vært mitt utgangspunkt.

Et søk viste at dette forekom hyppigst i starten av observasjonene, som ofte var det
tidspunktet i situasjonen hvor inntoning sto i fokus. Inntoning vil si at pedagogen forsøker å
møte eleven der han er, ved å tone seg inn på følelsene som ligger til grunn for adferden hans,
og matche denne (Stern, 2003). Et eksempel på dette kan ses i eksempelet under (Tabell 8),
hvor det allerede i starten av observasjonen forekommer modalt samspill og matching av
varighet to ganger.
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Tabell 8: Utdrag fra Morgenstund 1
Aktivitet

Koding

Deltemaer

Pedagogen kommenterer hva de gjør i
spørsmålsform. Hviskende stemme.

Pedagog sier hva de skal

Stemmebruk i
igangsetting av
aktivitet

Eleven dunker rytmisk fire ganger
Pedagogen dunker samme rytme tilbake, svakere.
Modalt, matcher varighet litt under i intensitet

Modalt samspill rytmisk dunking

Inntoningsadferd

Eleven dunker tre ganger, modalt.
Pedagogen dunker tre ganger. Speiler, modalt,
matcher varighet og intensitet (absolutt intensitet).

Modalt samspill rytmisk dunking

Inntoningsadferd

Pedagog og elev ler sammen

Intersubjektivitet

Blikkontakt

Intersubjektivitet

Eleven ler
Pedagogen ler

Blikkontakt i to sekunder

Dette eksempel viser hvordan pedagogen ved å matche varighet, i tillegg til modalitet og
intensitet, raskt toner seg inn på eleven, som igjen fører til øyeblikk av intersubjektiv deling
mellom de to. I denne observasjonen var målet for timen å starte med å tone seg, for deretter å
gå videre med mer pedagogstyrt aktivitet. Det gjenspeiles ved at matching av varighet
forekommer hyppigst i starten av observasjonen.

I observasjonen Morgenstund 2 som er gjort i tilsvarende situasjon to dager senere, er denne
tendensen enda sterkere, med flere forekomster av matching av varighet tidlig i
observasjonen. Tabell 9 viser et utdrag fra denne observasjonen, hvor pedagogen er i ferd med
å tone seg inn på eleven for å legge grunnlag for den videre aktiviteten. De har i forkant av
dette utdraget hatt en kort inntoningssekvens hvor pedagogen har speilet elevens
kommunikative uttrykk, og dette utdraget begynner med at pedagogen forsøker å få med seg
eleven videre til neste aktivitet.
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Tabell 9: Utdrag fra Morgenstund 2
Aktivitet
Pedagogen sier «hei Johannes» multimodalt, både
verbalt og med tegn. Lyst toneleie og fortsetter «skal
vi se på bildene i dag?».

Koding
Pedagogen gjentar de første
ytringene

Deltema
Stemmebruk i
igangsetting av aktivitet

Her har de hatt en kort inntoningssekvens og at
pedagogen går videre med aktiviteten kan tyde på at
hun oppfatter at de har skapt en felles puls som
danner grunnlaget for en intersubjektiv deling.

Kort inntoning, pedagogen går
videre til aktiviteten

Brudd i
inntoning/intersubjektivit
et

Eleven plystrer en kort tone mens pedagogen
snakker, deretter sukker han og dunker to ganger på
puta.
Pedagogen dunker tilbake og eleven svarer med et
dunk til samtidig. Dette gjør at de sammen dunker en
rytme figur

Eleven ulike kommunikative
uttrykk, pedagogen matcher det
siste modalt, dunk.

Inntoningsadferd

Det siste dunket kommer
fra pedagogen og fungerer som en avslutning ved at
det fullfører siste takten.
Eleven lager tre korte høye vokale lyder, den siste
er noe kraftigere enn de første.
Pedagogen svarer i samme toneleie og matcher
således elevens ytring modalt i intensitet og varighet
ved at hun legger til et «se» mens hun holder opp
kommunikasjonsboka.

Dunker sammen, modalt samspill,
utgjør en rytmefigur, siste dunk
markerer en fullføring av takten og
avslutning.

Modalt samspill, matcher intensitet
(absolutt intensitet) og varighet,
utvider ved å flytte fokus til
aktiviteten

Intersubjektivitet

Inntoningsadferd,
inntoning som grunnlag
for aktivitet

Her følger ikke eleven pedagogens initiativ om å gå videre. Det kan være at pedagogens
opplevelse av inntoning og felles puls ikke samsvarer med elevens, noe som fører til at han
ikke er med når hun går videre til den aktiviteten hun har planlagt. Det kan se ut til at det
oppstår et kort brudd i inntoningen. Med brudd i inntoning her, mener jeg at det oppstår en
misforståelse av hvor de er i samspillet. Det som kan kategoriseres som det Stern (2003)
kaller ekte feilinntoning, at pedagogen ikke klarer å matche følelsen bak adferden. Her
fortsetter eleven med inntoningsadferden «dunking og plystring», som er en fortsettelse av det
foregående samspillet, mens pedagogen ønsker å gå videre. Når pedagogen merker at eleven
ikke er klar for å gå videre, justerer hun og møter eleven der han er med en ny runde med
modal matching av varighet og intensitet. Deretter går de videre til aktiviteten begge to. I
denne situasjonen er pedagogen tilgjengelig og hun anerkjenner elevens kommunikasjon der
den er. Dette samsvarer med hvordan Tønsberg (2010) beskriver improvisasjon som
musikalsk samværsform. Her handler det om å være emosjonelt tilgjengelig og lydhør for
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hvor barnets kommunikasjon er her-og-nå, og gi hverandre plass i samspillet ved å si ja til
hverandres ytringer. Tønsberg (2010) trekker også frem hvordan bl.a. slike misforståelser som
vist i Tabell 8 (s. 50) kan skape spenninger som er med på å utvide dialogen. På den måten
kan det se ut til at små øyeblikk av feilinntoning er en naturlig del av et samspill.

Overgang til jobbe ved pulten er en observasjon som var preget av en del praktiske ting som
ikke var på plass da de skulle starte med den planlagte aktiviteten. Dette førte til at
pedagogens oppmerksomhet ble splittet mellom fokuset på eleven og det å lete etter ting,
tilpassing av utstyr etc. Dette kommer også tydelig frem i forekomsten av matching av
ytringenes varighet i denne observasjonen. Her er det, i motsetning til de to foregående
eksemplene, først i andre halvdel av observasjonen at matching av varighet forekommer. I
denne observasjonen, som varte i seks og et halvt minutt, var de ikke klare til å begynne med
den planlagte aktiviteten før det hadde gått nærmere tre og et halvt minutt. Hvis man ser bort
fra den første halvdelen av observasjonen hvor praktiske omstendigheter gjorde inntoning
vanskelig, kan det se ut til at det er hyppigst forekomst av matching av varighet idet de skal i
gang med en aktivitet og er i prosess med å tone seg inn på hverandre. Dette mener jeg kan
samsvarer med at matching av varighet kan brukes i en inntoningsprosess for å finne og
etablere en felles puls (Stern, 2003).

Inntoning som grunnlag for aktivitet
Observasjonen Munnspill skiller seg ut fra de andre med tanke på hvordan matching av
ytringenes varighet forekommer. Der det i de andre observasjonene var høyest forekomst i
starten av en aktivitet, er det i denne observasjonen spredd utover hele, med en forhøyet
ansamling i siste halvdel. Dette er en observasjon preget av mye intersubjektivitet, og det kan
i dette tilfellet se ut til at matching av varighet her brukes for å opprettholde en felles puls i de
tilfellene hvor ytringene blir mer komplekse med tanke på innhold.

I eksempelet nedenfor (Tabell 10) har pedagogen og eleven holdt på med en variant av en
planlagt aktivitet, initiert av eleven. Dette utdraget viser hvordan etablert inntoning kan bidra
til at overgangen fra én variant av aktivitet til en annen kan skje uten at det oppstår brudd i
samspillet.
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Tabell 10: Utdrag fra Munnspill
Aktivitet
Eleven sitter med hodet vendt vekk fra
pedagogen og plystrer en svak tone.
Pedagogen svarer med å plystre en
kvart under eleven. Hun svarer i
samme modalitet og med samme
varighet og intensitet, men skaper
variasjon og utvider ved å plystre noen
toner under.

Koding

Modalt samspill plystring, matcher
intensitet (absolutt intensitet) og varighet.
Pedagogen skaper variasjon ved å plystre
et kvartintervall under.

Eleven sitter fortsatt vendt vekk fra
pedagogen og flipper munnspillet
foran øynene. Pedagogen venter mens
hun ser oppmerksomt på ham.

Pedagogen venter på elevens svar.
Respekterer den felles pulsen.

Eleven lager en vokallyd mens han
fortsetter å flippe munnspillet med
hodet vendt vekk. Deretter snur han
seg tilbake og plystrer en tone.
Pedagogen plystrer tilbake, denne
gangen en stor ters under.

Modalt samspill plystring, matcher
varighet og intensitet (absolutt intensitet).
Pedagogen skaper variasjon ved å plystre
et stort tersintervall under.

Eleven dunker hurtig tre ganger i
bordet før han blåser en kraftig tone på
innpust i munnspillet.
Pedagogen svarer umiddelbart ved å
blåse en tone på sitt eget munnspill.
Hun spiller en lavere tone på utpust,
men med samme varighet, s amtidig
som hun dunker to ganger i bordet.
Dermed matcher hun multimodalt og i
varighet.
Nå er aktiviteten også der hun ønsket
den, og den ble etablert uten å avvise
elevens initiativ.
Eleven smiler et stort smil til
pedagogen.
Pedagogen ler tilbake og
understreker verbalt at man gjøre
begge deler, både spille og banke.
Dermed fortsetter hun å anerkjenne
elevens initiativ.

Deltema

Intersubjektivitet

Inntoningsadferd

Intersubjektivitet

Multimodalt samspill munnspill, dunking,
matcher intensitet (absolutt intensitet) og
varighet

Intersubjektivitet

Aktiviteten har nå den formen pedagogen
ønsket, uten å avvise elevens initiativ.

Inntoning som grunnlag
for aktivitet

Intersubjektiv deling

Intersubjektivitet

Anerkjenner elevens opprinnelige initiativ
ved å bekrefte verbalt.

Intersubjektivitet,
stemmebruk som
bekreftelse/anerkjennelse

I dette utdraget er eleven og pedagogen i ferd med å utvikle aktiviteten fra å være dunking av
munnspill mot hodet (initiert av eleven) til å spille på munnspillet i tradisjonell forstand. Det
er stort spenn i ytringene fra multimodale ytringer, dvs. ytringer som uttrykkes i flere
sansemodaliteter samtidig, med høyt tempo og intensitet, til små avbrekk hvor
intensitetsnivået daler. Hele veien matcher pedagogen varigheten i elevens ytringer, og det
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synes her som at de har funnet en stabil felles puls som de holder gjennom store deler av
denne observasjonen. Matchingen av varighet kan også bidra til å opprettholde denne pulsen
når kompleksiteten i ytringene øker.

Det kan se ut til at en felles puls muliggjør mer komplekse ytringer og utvikling av samspillet.
Rytme vil kunne bidra til forutsigbarhet ved at noe er gjentagende over tid (Malloch &
Trevarthen, 2009) I en undervisningssituasjon som denne kan det være viktig for å kunne lede
aktiviteten inn i det sporet som var planlagt, uten at eleven faller ut. Her vil den felles pulsen
kunne utgjøre en forutsigbar rytme, som muliggjør utvidelse i samspillet (Galaasen, 2010a).
Dette har jeg kategorisert som inntoning som grunnlag for aktivitet. Med dette mener jeg at
den felles pulsen fungerer som et fundament som gjør det mulig å gå videre i samspillet og
utvide dette til den aktiviteten pedagogen hadde planlagt, uten at det oppstår brudd i den
intersubjektive utvekslingen de inngår i.

Observasjonen Munnspill var preget av tidvis høyt intensitetsnivå i samspillet. I eksempelet i
Tabell 10 kan det se ut til at intensitetsnivået nådde en topp, før det dalte betraktelig, og
eleven tar seg en pause i samspillet som varer i elleve sekunder. Dette kommer frem i
eksempelet i Tabell 11, som er et utdrag fra et senere tidspunkt i samme observasjon. Dette
eksempelet viser hvordan pedagogen går frem for å gjenoppta samspillet etter denne pausen.
Tabell 11: Utdrag fra Munnspill
Aktivitet
Når dette avsnittet begynner har eleven
hatt en pause hvor han har sittet og sett
ut av vinduet mens pedagogen har
ventet oppmerksomt.
Eleven snur seg mot pedagogen og
dunker munnspillet mot hodet tre
ganger.
Pedagogen hvisker «hei» og dunker
munnspillet sitt mot hodet tre ganger.
Her matcher hun modalt både i
varighet, rytme og intensitet. Hun
utvider også ved å legge til et «hei» for
å bekrefte og anerkjenne at hun forstår
at nå er eleven tilbake og klar for å
gjenoppta samspillet.
Eleven dunker to ganger i bordet, og
pedagogen svarer ved å dunke to
ganger tilbake. Begge dunker i et rolig
tempo. Dette kan fungere som en
kalibrering av samspillet, en rask
reinntoning, hvor pedagogen speiler
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Koding

Deltema

Eleven kommer tilbake fra pausen med å
dunke munnspill mot hodet. Pedagogen
matcher modalt, intensitet og varighet.
Utvider verbalt

Inntoningsadferd,
intersubjektivitet

Modalt samspill dunking i bordet.
Matcher intensitet (absolutt intensitet) og
varighet. Pedagogen speiler eleven.
Kalibrere intersubjektiviteten,
reinntoning

Inntoningsadferd,
intersubjektivitet

elevens ytring ved å matche modalt i
form, intensitet og varighet.

Her kan det se ut til at eleven og pedagogen har en form for det jeg har valgt å kalle
reinntoning, hvor de nærmest kalibrerer samspillet og raskt gjenoppretter den
intersubjektiviteten de hadde før den lille pausen. Dette gjøres ved at pedagogen matcher
varigheten og intensiteten av elevens ytringer i samme modalitet, i dette tilfellet ved å først
dunke munnspillet mot hodet og deretter i bordet, slik at matching av ytringens varighet her
har den samme funksjonen som inntoningsadferd, som vist i de andre observasjonene.

Oppsummering matching av varighet
I alle observasjonene forekom matching av ytringenes varighet som en del av
inntoningsadferd hos pedagogen. Matching av varighet brukes om hvordan pedagogen
matcher varigheten av elevens ytring, som et ledd i en inntoningsprosess (Stern, 2003). Dette
kan brukes for å etablere og opprettholde en felles puls i samspillet (Malloch, 1999). I det
siste eksempelet ble den brukt utover å være ren inntoningsadferd til å ha en støttefunksjon i
opprettholdelse av intersubjektiviteten når dialogen og ytringene ble mer komplekse. Ved å
matche varighet, toner pedagogen seg inn på elevens affektive tilstand, på det som ligger bak
adferden (Stern, 2003) og bekrefter således overfor eleven at hun ser og anerkjenner ham.

I de foregående eksemplene har det vært fokus på de gangene pedagogen har tonet seg inn og
jobbet med å etablere en felles puls ved å matche varigheten av ytringene. Det har også vært
enkelte eksempler på at det har oppstått små brudd i inntoningen. Dette kan skyldes øyeblikk
av feilinntoninger (Stern, 2003), som vist i Tabell 9, eller når eleven har behov for en pause i
samspillet. Videre skal jeg se på hvordan det å ikke matche varigheten i ytringene bl.a. kan
brukes i samspillet, bl.a. for å regulere.
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4.2.2 Regulering
Tilsiktet feilinntoning brukes for å beskrive det som skjer når den voksne bevisst toner seg inn
feil med hensikt om å styre og regulere barnets adferd (Stern, 2003). Dette kan bl.a. være ved
å ikke matche varigheten av ytringene. I eksempelet under matcher ikke pedagogen elevens
uttrykk. Jeg tolker denne feilinntoningen som tilsiktet fra pedagogens side, da eleven ser ut til
å ha et utbrudd med høy intensitet, som vil være lite kompatibelt i forhold til å arbeide med en
styrt aktivitet.
Tabell 12: Utdrag fra Overgang til jobbe ved pulten
Aktivitet

Eleven får et utbrudd hvor han tar seg til magen,
dunker i bordet og lager høye vokale lyder, denne
sekvensen gjentar han flere ganger. Pedagogen har
forklart at eleven har mye vondt i magen og
antagelig hadde det denne dagen. Utbruddet kan
således sees som et uttrykk for smerte og ubehag.
Pedagogen sitter rolig og ordner med praktiske
ting knyttet til aktiviteten de skal gjøre. Hun
plystrer en liten melodisk sekvens med tre toner

Eleven blir roligere, han snur seg bort og flipper
en leke foran øynene.

Koding

Deltema

Eleven gjentar en multimodal
sekvens flere ganger. Kan være
uttrykk for smerter eller ubehag.

Pedagogen svarer kryssmodalt,
plystrer en melodisk sekvens.
Matcher under i intensitet og
varighet.

Inntoningsadferd, regulering

Eleven roligere

Her svarer pedagogen på elevens ytring i en annen modalitet enn eleven og matcher under i
både intensitet og varighet. Dette er et eksempel på hvordan pedagogen ved å feilinntone seg
på elevens affektive tilstand kan bidra til å regulere elevens adferd (Stern, 2003). Her er det
ikke lett å si om feilinntoningen er tilsiktet eller ekte. Pedagogen har fortalt i intervjuet at det i
den første halvdelen av denne observasjonen var mye praktisk hun måtte ordne og at det
gjorde det vanskelig å opprettholde kontakten. Videre forteller hun at eleven er veldig var for
uforutsette ting som skjer og at slike situasjoner kan gjøre ham veldig urolig. I forbindelse
med denne observasjonen har hun sagt at han ble sittende mye og vente mens hun ordnet
praktiske ting, og at til tross for at hun prøvde å opprettholde kontakten med prat, dunking og
plystring, var dette vanskelig. Hvorvidt feilinntoningen er tilsiktet eller ikke, resulterer den i
at eleven roer seg ned.
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I eksempelet i Tabell 12, kan feilinntoningen også fungere som en form for sosial referering.
Sosial referering brukes når barnet ser på omsorgspersonens ansikt for bekreftelse, i
situasjoner hvor barnet er usikker på hvordan det skal reagere (Stern, 2003). Om denne
situasjonen har pedagogen uttalt i intervjuet at eleven var preget av magesmerter. At
pedagogen forholdt seg rolig mens eleven hadde dette lille utbruddet, kan således ha fungert
beroligende og betryggende, ved at han ser at hun ikke blir redd eller oppspilt.

4.2.3 Oppsummering Puls
I dette underkapittelet har jeg sett på hvordan etablering av en grunnrytme og felles puls i
inntoning kan skapes bl.a. ved å matche ytringenes varighet for å tone seg inn på den naturlige
pulsen til eleven der og da (Stern, 2003; Malloch, Mothers and infants and communicative
musicality, 1999; Johansson, 2010). I disse observasjonene forekommer denne formen for
inntoningsadferd ofte i starten av samspill, noe som kan tyde på at det her fungerer som en
grunnleggende form for inntoning. I observasjonen Munnspill så det også ut til at det å matche
varigheten av ytringene kunne fungere som en metode for å opprettholde den etablerte felles
pulsen når ytringene ble mer komplekse, og pedagogen kunne utvide og dreie aktiviteten inn
på det som var planlagt i forhold til læringsmål og plan uten å miste pulsen og den
intersubjektive utvekslingen de inngikk i.

Når det gjelder å etablere en felles grunnrytme og puls i samspillet viser Johansson (2010) til
to ulike tilnærmingsmåter; hvor den ene tar utgangspunkt i å møte eleven der han er og
etablere en rytme med utgangspunkt i dette, og den andre har til hensikt å hjelpe eleven med å
finne en allerede etablert rytme. I utdraget fra observasjonen Overgang til jobbe ved pulten,
vist eksempelet i Tabell 12, har pedagogen en annen rytme enn eleven, og hun markerer
denne tydelig i sin ytring, noe det virker som om eleven oppfatter og regulerer seg etter. Dette
viser hvordan rytme og puls spiller inn i ulike aspekter i kommunikasjon.

De samspillene jeg har observert er dynamiske og tempoet i dialogen er tidvis rimelig høyt,
det er derfor naturlig at misforståelser oppstår, bl.a. med tanke på opplevelse av felles puls og
inntoning. Slike misforståelser kan både føre til spenning og utvidelse av samspillet
(Tønsberg, 2010), men det kan også føre til at det oppstår korte brudd i inntoningen eller
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intersubjektiviteten. Slike brudd repareres raskt i disse observasjonene ved at pedagogen ofte
korrigerer ved å hente opp formen til forrige ytringsutveksling og raskt reinntoner seg på
eleven og på den måten gjenoppretter den felles pulsen. Andre ganger kan slike misforståelser
være tilsiktet og fungere som en tilsiktet feilinntoning med hensikt å regulere elevens
affektive tilstand eller spenningsnivå, som vist i Tabell 12 (s. 56). Da vil pedagogen ved å
ikke matche ytringens varighet, men heller markere en annen rytme kunne hjelpe eleven med
å finne en felles puls og rytme som ligger høyere eller lavere enn hans egen (Johansson, 2010)
og på den måten tilrettelegge for det videre samspillet.

4.3

Kvalitet

Kvalitet er begrepet brukt av Malloch (1999) for å beskrive modulerende konturer som skaper
dynamikk i et samspill. Eksempler på disse er tonehøyde, stemmeleie, volum og
tonegang/melodi, samt intensitet i bevegelser og uttrykk. Deltemaet som går inn under
begrepet kvalitet i denne analysen er Stemmebruk med ulike underkategorier i forhold til
hvordan pedagogen bruker stemmen og hvilke funksjoner dette ser ut til å ha.
Inntoningsadferd er et deltema som går igjen i både puls og kvalitet. Jeg vil i denne delen av
kapittelet se på hvordan elementer som stemmeleie, volum, tonegang og intensitet ble brukt i
situasjonene jeg observerte.

4.3.1 Stemmebruk
I arbeidet med datamaterialet fra observasjonene ble det klart at stemmebruk hos pedagogen
var en gjennomgående faktor i kommunikasjonen med eleven, og det var stor variasjon i
hvordan hun brukte stemmen og hvilken funksjon det så ut til å ha. For å forsøke å fange opp
nyansene i denne variasjonen delte jeg deltemaet inn i tre underkategorier, som jeg her vil ta
opp hver for seg. Disse underkategoriene er stemmebruk som bekreftelse/anerkjennelse,
stemmebruk som regulering og stemmebruk i igangsettelse av aktivitet.

Stemmebruk som bekreftelse/anerkjennelse er den varianten av stemmebruk som forekommer
oftest, om man ser alle observasjonene under ett. Observasjonen Lek ved vask skiller seg klart
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ut med tanke på forekomst av stemmebruk som bekreftelse/anerkjennelse. Da jeg så på
forholdet mellom antall forekomster av kategorien i forhold til antall sider i analyseskjemaet
lå tallene mellom 0,2 og 0.55, mens det i Lek ved vask lå på 1,3. Dette var også en
observasjon som skilte seg ut fra de andre ved å være en ren inntoningssituasjon på elevens
premisser, hvor pedagogens mål var å tone seg inn på eleven der han var, uten å forsøke å
lede samspillet i noen bestemt retning. I denne aktiviteten ble stemmebruk som
bekreftelse/anerkjennelse brukt regelmessig gjennom hele observasjonen. Det vekslet mellom
at pedagogen var kontaktsøkende og anerkjente eleven, ved at hun lot eleven forstå at «jeg ser
at du er her og jeg vil gjerne være sammen med deg», til bekreftelse der pedagogen registrerte
elevens ytring og anerkjente den som ytring uten å følge opp og matche den, som en mulig
form for feilinntoning. Med feilinntoning menes bevisst eller ubevisst styring av elevens
adferd (Stern, 2003).

Eksempelet vist i Tabell 13 nedenfor, viser hvordan pedagogen søker å tone seg inn på eleven
ved å gå inn i den leken han holder på med.
Tabell 13: Utdrag fra Lek ved vask
Aktivitet

Koding

Pedagogen søker å møte eleven i det han gjør og
la ham styre dette samspillet, hun dunker lett mot
vasken og spør i et lyst toneleie om hun skal få
ballen han har lagt fra seg. Hun tar ballen og
forsterker leken med et «yeahh» som glir fra høyt
til lavt.

Pedagogen møter eleven der han
er, lar eleven styre samspillet
Bruker stemmen for å forsterke
leken
Lyst toneleie, glissando høy-lav

Deltema

Inntoningsadferd,
stemmebruk som
bekreftelse/anerkjennelse

I dette eksempelet bruker pedagogen stemmen idet hun går inn i leken til eleven, ved at hun
setter ord på leken og snakker i et lyst toneleie. Å legge stemmen opp i et lysere toneleie er en
del av det som kalles «motherese» eller «babyprat», hvor den voksne automatisk legger om
stemmen til et leie som er tilpasset barnets (Bjørkvold, 1989; Malloch & Trevarthen, 2009;
Stern, 2003). Hun bruker også stemmen til å forsterke leken når hun tar ballen, og gjør
handlingen tydelig for eleven og viser på den måten interesse for ham og leken hans. Ved å
spørre om ballen var til henne overfortolker hun det som kan ha vært en tilfeldig handling fra
barnets side og bruker det for å invitere seg inn i leken. Om man skal følge en dialogiske
modell, slik den defineres av Bakhtin (2003) til fulle vil, man kunne si at det at eleven la fra
seg ballen var en ytring og at pedagogen svarer på denne ved å gå inn i leken og slik inngår i
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en dialog allerede på dette tidspunktet i samspillet.

I eksempelet i Tabell 13 (ovenfor) snakker pedagogen i et lyst toneleie og raskt tempo og har
således nokså høy intensitet i sin ytringen. Dette er når hun skal gå inn i samspillet med
eleven. Litt senere i samme observasjon dukker kategorien stemmebruk som
bekreftelse/anerkjennelse opp på ny, men denne gangen i en litt annen form. Her er det en
situasjon hvor eleven gjør noe pedagogen tilsynelatende ikke ønsker å følge opp, men hun
anerkjenner ytringen som ytring og holder således dialogen og samspillet i gang. I intervjuet
har pedagogen uttalt at hun i de situasjonene hvor eleven kaster leker, prøver å ikke gi det for
mye oppmerksomhet, og at hun oppfatter det som en automatisert handling fra elevens side
som hun ikke legger så mye i. Dette er trolig grunnen til at hun velger å overse det, heller enn
å si mye nei og gi det negativ oppmerksomhet.

Også i eksempelet nedenfor (Tabell 14) bruker pedagogen stemmen for å understøtte elevens
bevegelse, før hun forsøker å lede aktiviteten inn i et annet spor.
Tabell 14: Utdrag fra Lek ved vask
Aktivitet

Koding

Deltema

Pedagogen ser på eleven, venter på hans initiativ.
Eleven gjør noen store bevegelser og kaster en
leketallerken ut i rommet. Deretter beveger han seg
mot vasken og pedagogen igjen.
Pedagogen anerkjenner ytringen hans ved å la
stemmen følge bevegelsen, men matcher heller ikke
denne gangen intensiteten i handlingen.

Pedagogen venter på elevens initiativ

Inntoningsadferd

Eleven kaster en leke
Stemmen følger bevegelsen
Pedagogen matcher ikke intensitet,
men varighet. Lavere toneleie.
Kryssmodalt

Stemmebruk som
bekreftelse/anerkjennelse

Pedagogen plukker opp leken og
setter ord på den, holder det
opprinnelige initiativet til eleven.

Inntoningsadferd,
regulering

Hun kommenterer lett at der var tallerkenen, før hun
plukker den opp og sier «takk», slik kan det ses som
en overfortolkning hvor hun prøver å integrere den
foregående ytringen i den leken hun prøver å
etablere. Dette er en lek som tar utgangspunkt i
elevens initiativ, hvor pedagogen prøver å holde fast
ved dette opprinnelige initiativet fra eleven og ikke la
det eskalere i en kastelek.

Regulering

I eksempelet over (Tabell 14) lar pedagogen stemmen følge kastet til eleven, men legger seg
under i intensitet og anerkjenner på den måten ytringen uten å matche den. Ved å følge
elevens handling med lyd kan stemmen brukes til å kommentere og understreke elevens
handling (Eggen, 2010). I dette tilfellet opplever jeg det som at pedagogen anerkjenner
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ytringen i seg selv, men ved å matche under i intensitet (lavere stemmeleie, mindre volum)
oppmuntrer hun ikke selve handlingen. I stedet overfortolker hun kastet, og utvider det til en
del av den opprinnelige gi-og-ta-leken de var i ferd med å etablere.

I observasjonen Munnspill forekommer stemmebruk som bekreftelse/anerkjennelse ofte i
forbindelse med intersubjektivitet og som et ledd i å anerkjenne elevens ytringer i det
etablerte samspillet. I den første delen av denne observasjonen har aktiviteten tatt en annen
vending enn det pedagogen hadde planlagt på elevens initiativ. Det er i denne perioden
stemmebruk som bekreftelse/anerkjennelse forekommer. Dette kan kanskje være fordi
pedagogen ønsket å dreie aktiviteten tilbake til den opprinnelige formen og derfor ofte
matcher kryssmodalt ved å bruke stemmen. Dette ligner måten stemmen brukes i Tabell 14
for å anerkjenne ytringen som ytring, men med ønske om å dreie aktiviteten inn i et annet
spor. Den siste forekomsten av kategorien stemmebruk som bekreftelse/anerkjennelse kommer
idet de har fått aktiviteten inn i det opprinnelige sporet. Det kan tyde på at pedagogen derfra
matcher mer i samme modalitet for å holde aktiviteten der den er.

Et tredje bruksområde for stemmebruk som bekreftelse/anerkjennelse er når pedagogen og
eleven skal forflytte seg fysisk fra et sted til et annet. Dette er tilfellet i både Morgenstund 1
og Overgang til jobbe ved pulten, og begge gangene bruker pedagogen stemmen aktivt for
støtte opp under bevegelsene og handlingen. Dette vises i eksempelet under (Tabell 15).
Tabell 15: Utdrag fra Morgenstund 1
Aktivitet

Koding

Deltema

Eleven følger med og pedagogen snakker
mens hun leder ham bort til puta han skal
sitte på. Stemmen og ordene følger
bevegelsene de gjør.

Pedagogens stemme og ord
følger handling

Stemmebruk som
bekreftelse/anerkjennelse

Eleven går usikkert og plystrer. Dette
kan være et tegn på usikkerhet og at han
søker bekreftelse fra pedagogen.
Pedagogen plystrer ikke tilbake, men
fortsetter å snakke om hva de gjør.
Toneleiet er lysere og ordene følger og
understøtter bevegelsene. Svarer
kryssmodalt.

Elev usikker, plystrer

Kryssmodalt, stemme og ord
følger og understøtter handling.
Lysere toneleie

Inntoningsadferd,
stemmebruk som
bekreftelse/anerkjennelse
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Her er det vanskelig å si noe om matching,
men det ser ut til at pedagogen matcher litt
over både i varighet og intensitet, noe som
kan tyde på at hun ønsker å regulere eleven
opp, og gjøre ham trygg i situasjonen.

Eleven setter seg og smiler. Det samme
gjør pedagogen. Her ser det ut til at de har
en intersubjektiv deling.

Pedagog matcher over, regulere
eleven opp

Stemmebruk for å
regulere

Skape trygghet

De setter seg ned, smiler

Intersubjektivitet

I dette eksempelet leder pedagogen eleven til der han skal sitte under den faste
morgenaktiviteten. For anledningen var vi på et eget rom under observasjonene hvor eleven
ikke pleide å være, dette var derfor nytt for ham. I tillegg til dette går han baklengs for at han
skal komme i riktig posisjon til der han skal sitte, og han går ustøtt og snur hodet fra side til
side og uttrykker således usikkerhet med kroppsspråket sitt. Pedagogen holder ham i hendene
og bruker stemmen aktivt under hele forflytningen; på den måten ser det ut til at hun bekrefter
overfor eleven at hun ser at han opplever dette som utrygt og anerkjenner dette, samtidig som
hun bruker stemmen for å berolige ham. Det er lite match i ytringene i denne situasjonen,
dette kan både være for å regulere eleven og gjøre ham trygg, eller det kan være tilfeldig og
en konsekvens av at oppmerksomheten er delt mellom selve forflytningen og elevens uttrykk.
Om man tar utgangspunkt i den første antagelsen kan adferden til pedagogen sies å være det
som i det nære språket kalles den selvregulerende andre (Horgen, 2010a). Her regulerer
pedagogen elevens spenningsnivå ved å matche under både i intensitet og varighet, og bruker
stemmen aktivt for å regulere elevens affektnivå for å berolige ham når han kjenner seg
utrygg.

Stemmebruk for å regulere
Tabell 15: Utdrag fra Morgenstund 1 viste eksempler på to ulike former for stemmebruk;
stemmebruk som bekreftelse/anerkjennelse og stemmebruk for å regulere. Videre skal jeg gå
nærmere inn på den sistnevnte og se på hvordan stemmen kan brukes for å regulere forhold
som spenning og affekt hos eleven. Dette er de to hovedområdene for regulering (Stern,
2003), noe som også viste seg i observasjonene.
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Sosial referering brukes for å beskrive hvordan barn automatisk søker til omsorgspersonens
ansikt og uttrykk for å få bekreftelse og støtte i hvordan de skal håndtere situasjoner de er
usikre i (Stern, 2003). Eksempelet på stemmebruk for å regulere i Tabell 15 (s. 61) viser
hvordan pedagogen ved å småsnakke om situasjonen i et lyst stemmeleie, samt å matche over
i både intensitet og varighet, kan bidra til å regulere elevens affektnivå. Elevens usikre og noe
nølende uttrykk blir således ikke speilet av pedagogen, men pedagogen holder kontakten og
samspillet i gang og fungerer dermed som et referansepunkt for affekt som eleven kan
regulere seg etter.

Utdraget i Tabell 15 er det mest fremtredende eksempelet på affektregulering i disse
observasjonene, hvor pedagogen markerer tydelig overfor eleven og gir ham en
referanseramme for affektiv tilstand. Her er det det som går inn under rene affektkategorier
(usikkerhet knyttet til en situasjon) (Stern, 2003) som reguleres, mens det i observasjonen
Overgang til jobbe ved pulten er en vagere form for affekt, det Stern (2003) omtaler som
vitalitetsaffekter, som reguleres. Dette er den observasjonen hvor pedagogen gjennom første
halvdel måtte splitte oppmerksomheten mellom eleven og å ordne med praktisk tilrettelegging
av aktiviteten, noe som førte til flere brudd i inntoning og gjennomgående lite match i
ytringene. Som nevnt tidligere kommenterte pedagogen at eleven fort kunne bli urolig i slike
situasjoner, og det er en slik form for uro det kan se ut til at hun søker å regulere med bl.a.
stemmebruk i denne situasjonen.

Tabell 16, nedenfor, viser hvordan pedagogen bruker stemmen for å regulere eleven i en
situasjon hvor eleven uttrykker uro gjennom kroppsspråk.
Tabell 16: Utdrag fra Overgang til jobbe ved pulten
Aktivitet

Koding

Deltema

Pedagogen leter etter ting de skal bruke til
aktiviteten.
Eleven ser bort og flipper med en leke foran
øynene, kroppsspråket hans er urolig.

Pedagog ordner med praktiske
ting

Praktisk handling, brudd i
inntoning/intersubjektivitet

Pedagogen holder fortsatt på med å ordne med
praktiske ting, men hun småsnakker om hva hun
gjør, i medium tempo og stemmeleie.

Pedagog medium tempo og
stemmeleie

Elev urolig kroppsspråk
Stemmebruk for å regulere
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Eleven snur hurtig på hodet frem og tilbake to
ganger, deretter plystrer han en kort tone. Det
har kommet frem i intervjuet at eleven ofte
plystrer for å få kontakt og bruker dette aktivt
som et av sine mest markante kommunikative
uttrykk.

Eleven plystrer, kontaktsøkende
kommunikasjonsadferd

Inntoningsadferd

I dette eksempelet fungerer pedagogens ytring regulerende på elevens urolige kroppsspråk. Et
søk i kodingen av denne observasjonen viste at hver gang eleven sto oppført med urolig
kroppsspråk, var den neste ytringen til pedagogen foretatt i medium tempo og stemmeleie.
Dette kan tyde på at pedagogen bruker tempo og stemmeleie for å regulere elevens
spenningsnivå, og at bruk av medium (vanlig) tempo og stemmeleie brukes for å bevare roen i
samspillet. Flere av de gangene dette skjer, etterfølges pedagogens respons av kontaktsøkende
kommunikasjonsadferd hos eleven. Dette kan tyde på at reguleringen fungerer i den forstand
at eleven blir roligere og kommer i en affektiv tilstand som gjør ham klar for samspill med
pedagogen. I denne situasjonen ble imidlertid disse ytringene til eleven ikke fulgt opp med
inntoning fra pedagogens side, noe som antagelig skyldtes at hun fremdeles var splittet i sin
oppmerksomhet mens hun var opptatt med å klargjøre for den videre aktiviteten.

Stemmebruk for å regulere forekom i de fire observasjonene hvor det var en aktivitet som
skulle gjennomføres, og det kan se ut til at pedagogen ved å regulere elevens spenningsnivå,
forsøkte å få ham i en tilstand av optimal spenning (Stern, 2003) som ville gjør ham mer
mottagelig for denne styrte formen for aktivitet. I intervjuet kommenterte pedagogen dette:
«Med tanke på arousal så prøver jeg nok å få ham litt opp, liksom «kom da»». Dette ble
utdypet videre: «Han var ikke umiddelbart interessert, så jeg måtte selge såpeboblene litt, for
å få oppmerksomhet rundt det».

Her beskrev pedagogen en situasjon hvor hun ønsket å regulere eleven opp. Dette var spesielt
fremtredende den første observasjonsdagen da eleven var i dårlig form og preget av medisiner
han hadde fått dagen i forveien. Dette var noe som kom frem i ettertid og som pedagogen ikke
var klar over i situasjonene som ble observert, og var noe som ble tatt opp i intervjuet.

Andre ganger, og spesielt i de observasjonene hvor fokuset dreide seg om en styrt aktivitet,
brukte pedagogen stemmen for å regulere eleven ned når spenningsnivået steg over det som er
optimalt for å holde fokus på aktiviteten (Stern, 2003). I disse situasjonene matcher
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pedagogen elevens ytringer med lavere intensitet bl.a. ved å legge stemmen i lavere toneleie,
eller ved å endre volum og klang. Noe som samsvarer med det Horgen (2010a) beskriver som
den-selvregulerende-andre, hvor den nære voksne hjelper barnet med å regulere aspekter som
affekt og spenning.

Eleven har også egne metoder for å begrense mengden stimuli og regulerer på den måten sitt
eget spenningsnivå. Et eksempel på dette er når han i observasjonen Munnspill tar en lang
pause etter en samspillssekvens med høy intensitet. Dette vises i eksempelet nedenfor (Tabell
17).
Tabell 17: Utdrag fra Munnspill
Aktivitet
Eleven dunker en rytmefigur som pedagogen
gjentar. Deretter plystrer han en tone og
pedagogen svarer med å plystre en tone under,
deretter samme tone og tilbake igjen. Her
virker det som om pedagogen ønsker å
opprettholde spenningsnivået til eleven mens
han er på vei ned.

Eleven blir sittende å se ut av vinduet.

Pedagogen anerkjenner denne pausen ved å
verbalt sette ord på og spørre om han ser
trafikken utenfor. Når eleven ikke svarer, men
fortsetter å se ut av vinduet gjentar hun den
forrige ytringen sin i litt lysere toneleie. Dette
kan være for å holde kontakten og prøve å
regulere eleven litt opp igjen. Hun venter i
elleve sekunder når han ikke svarer andre
gangen heller, og venter til han er klar til å
gjenoppta samspillet.

Koding
Modalt samspill x2, eleven
dunker en rytmefigur, deretter
plystrer han. Pedagogen matcher
intensitet (absolutt intensitet) og
varighet. Utvider med lenger
varighet i siste ytring. Utvider ved
å sette elevens tone inn i en
melodisk sekvens med to andre
toner.
Elev på vei ned, pedagog matcher
over.
Eleven tar en pause

Pedagog prøver to ganger å ta
kontakt verbalt. Varierer toneleie
fra medium til lyst. Lar ham få
pause når han ikke svarer.

Deltema

Intersubjektivitet

Regulering

Brudd i
inntoning/intersubjektivitet

Inntoningsadferd,
stemmebruk for å regulere

Venter i elleve sekunder

Når dette eksempelet begynner har pedagogen og eleven hatt en lang sekvens med
intersubjektivitet, og med tidvis nokså høyt intensitetsnivå. Etter en intensitetstopp i
samspillet er eleven her på vei ned. Pedagogen matcher over og prøver i første omgang å
regulere eleven opp igjen, noe som fører til at eleven faller helt ut av samspillet og blir
sittende å se ut av vinduet. I intervjuet fortalte pedagogen at eleven av og til tar sånne pauser,
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og at det varierer litt hvordan hun som pedagog velger å reagere. Slik jeg forstår henne ser
hun an om eleven har et reelt behov for en pause, og de tilfellene lar hun ham få det. Andre
ganger er hun mere «innpåsliten» som hun kaller det selv, og prøver å få ham tilbake i
aktiviteten. I eksempelet ovenfor (Tabell 17) prøver hun først å få ham inn igjen ved å møte
ham der han er i oppmerksomheten, først ved å matche elevens intensitetsnivå, deretter ved å
matche litt over og dermed trekke ham litt opp igjen. Når dette ikke ser ut til å ha noen effekt,
lar hun ham få pausen og venter på at han skal bli klar til å gjenoppta samspillet.

Ved å veksle mellom graden av matching av intensitet og bruke stemmen for å regulere opp,
eller ned, eller holde intensiteten der den er, følger pedagogen og eleven hverandre i et
samspill som bølger opp og ned i intensitetsnivå. I disse tilfellene er det pedagogens lyttende
oppmerksomhet overfor elevens ytringer (Horgen, 2010a), og en aksepterende holdning til
disse, som danner grunnlaget for samspill (Tønsberg, 2010).

Stemmebruk i igangsetting av aktivitet
Med stemmebruk i igangsetting av aktivitet mener jeg de gangene pedagogen tilpasser
stemmen for å tydeliggjøre, forsterke eller fortelle eleven hvilken aktivitet de skal gjøre. Dette
er den kategorien som var minst brukt, og som ikke forekom i det hele tatt i de to første
observasjonene. I observasjonen Overgang til jobbe ved pulten forekommer det flere ganger,
og det er også her man finner det jeg mener er det tydeligste eksempelet på hvordan stemmen
kan brukes for å sette i gang en aktivitet. Dette vises i eksempelet nedenfor (tabell 18), hvor
pedagogen bruker sang når hun skal formidle til eleven hva de skal gjøre videre.
Tabell 18: Utdrag fra Overgang til jobbe ved pulten
Aktivitet

Koding

Deltema

Pedagogen synger hva de
skal gjøre

Inntoningsadferd,
stemmebruk i igangsettelse
av aktivitet

Pedagogen er ferdig med å ordne stolen, og hun
synger hva de skal gjøre
«nå skal vi jobbe»
gjentar det to ganger. Hun har også kommentert at
hun opplever at det er lettere å nå inn til eleven
med sang enn med ord.
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Lettere å nå inn til elev med
sang

I dette eksempelet velger pedagogen å synge «nå skal vi jobbe» som en form for spontansang
(Bjørkvold, 1989). I forbindelse med denne sekvensen uttalte hun i intervjuet at hun opplevde
at det var lettere å nå inn til eleven med sang enn med ord. Dette samsvarer med hvordan
musikk bl.a. kan brukes som ramme rundt en aktivitet og som middel for å fremme
oppmerksomhet (Eggen, 2010). Musikk går ikke via det kognitive, men treffer følelsene
umiddelbart (Galaasen, 2010a; Jacobsen, 2010; Panksepp & Trevarthen, 2009). Når
pedagogen synger denne lille spontane snutten, blir også eleven roligere og det ser ut som om
han lytter. Når pedagogen forsøker å gå videre med å oppmuntre eleven til å handle aktivt i
forhold til aktiviteten, virker det som han ikke er klar til å gå i gang og at inntoningen ikke er
etablert. Dette var den observasjonen der det syntes som den inntoningen de hadde bygget
opp i forkant glapp, og hvor det var lite match i ytringene i dialogen. Manglende inntoning og
forstyrrende elementer i samspillet kan også være grunnen til at pedagogen bruker
spontansang som virkemiddel for å få oppmerksomheten til eleven i forhold til igangsetting
av aktivitet.

Bruk av spontansang forekommer også i Morgenstund 2 hvor pedagogen synger den faste
sangen til en aktivitet de skal gjøre senere på dagen. Om dette sier hun i intervjuet: «Når jeg
synger om Fallskjerm, som vi bare bruker en gang i uka, er det for å understøtte.» «Jeg tror
han lettere kjenner igjen en melodi enn et bilde, så jeg forsterker med å synge åpningssangen
til aktiviteten».

4.3.2 Oppsummering Kvalitet
I dette delkapittelet har jeg sett på hvordan musiske elementer som toneleie, tonegang, styrke,
dynamikk og intensitet kan brukes i kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming. Disse elementene har blitt belyst ved å se på ulike former for
stemmebruk. I observasjonene var det tre ulike kvalitetsmessige måter å bruke stemmen på,
disse var hvordan stemmen kan brukes for å anerkjenne eller bekrefte elevens ytring, hvordan
stemmen kan brukes for å regulere elevens affekt- og spenningsnivå, og hvordan ulike
kvalitetsmessige aspekter ved stemmebruk kan brukes for å skape oppmerksomhet rundt en
felles aktivitet. de to første underkategoriene av stemmebruk henger tett sammen med
inntoning, hvor aspekter ved disse kan knyttes opp mot intensitetsbegrepet til Stern (2003).
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Den siste kategorien, som er stemmebruk i igangsetting av aktivitet, er ikke nødvendigvis en
del av en inntoningsprosess, men forekommer i observasjonene ofte når denne allerede er
etablert.

4.4

Narrativ

Det tredje hovedtemaet i denne analysen er narrativ. Malloch (1999) beskriver narrativ som
en kombinasjon av aspektene ved puls og kvalitet når de brukes for å skape samhandling og
mening mellom aktørene. Jeg forstår dette begrepet slik jeg forstår intersubjektivitet, som den
felles opplevelsen og fortellingen to personer skaper sammen når de er tonet inn på hverandre
og deler en felles puls og forståelse av hverandres intensjoner i øyeblikket (Trevarthen, 1998).
Dette beskrives av Tønsberg (2010) som en dialogisk måte å forstå hverandre på, med
utgangspunkt i det hun kaller musikalsk improvisasjon. Med musikalsk improvisasjon menes
ikke her hvordan skolerte musikere improviserer musikalsk, men hvordan den samme lyttende
og aksepterende holdningen kan brukes i kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming. Intersubjektivitet vil derfor være det sentrale deltemaet innenfor
hovedtemaet narrativ.

I motsetning til tidligere i kapittelet, hvor jeg har sett på de enkelte deltemaene på tvers av de
ulike observasjonene, vil jeg i dette delkapittelet ta for meg hver enkelt observasjon, og se
disse i lys av intersubjektivitet. Her vil jeg starte med observasjonen Lek ved vask. Deretter vil
jeg se på de to observasjonene fra situasjonen Morgenstund. Disse er fra samme situasjon,
med to dagers mellomrom, og jeg vil derfor sette disse i sammenheng og diskutere dem opp
mot hverandre i lys av intersubjektivitet. Det samme er tilfelle med de to siste observasjonene,
Overgang til jobbe ved pulten og Munnspill, hvor de hovedsakelig er fra samme situasjon,
men hvor den første er utvidet med en overgang fra en aktivitet til en annen. Også disse
observasjonene vil jeg se i sammenheng med hverandre i lys av intersubjektivitet.
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4.4.1 Lek ved vask i lys av Narrativ
Denne observasjonen er preget av korte intersubjektive øyeblikk, som oppstår når pedagogen
prøver å tone seg inn på eleven der han er, ved å gå inn i hans aktivitet og matche ytringene
og den bakenforliggende opplevelsen for disse. Elevens dagsform preget i stor grad samspillet
denne dagen, da han var trøtt og uopplagt. Det førte til at pedagogen jobbet mye med å tone
seg inn, og speilet i høy grad elevens ytringer ved å matche i samme modalitet, med
varierende match av intensitet og varighet (Tabell 13, s. 59; Tabell 14, s. 60). Når det oppsto
intersubjektive øyeblikk var ofte varigheten av disse relativt korte i denne observasjonen, og
eleven trakk seg ofte plutselig ut av situasjonen. I intervjuet forklarer pedagogen at dette er
typisk for samspillet med denne eleven «Vi kan være i en relasjon og så kan han plutselig
bare gå, og så kan han komme igjen. Men det kan være en lang pause. (…) Noen ganger lar
jeg ham få den pausen, og noen ganger følger jeg etter og prøver å fortsette å ha kontakt. Men
hvis han går igjen, da må jeg respektere at han vil være alene.» Videre sier hun om denne
observasjonen at hun opplevde det som vanskelig å få kontakt og oppmerksomhet, mye fordi
eleven var i dårlig form denne dagen, men også fordi situasjonen foregikk i et stort fellesrom
hvor det var flere andre tilstede. «Rommet er stort og det blir fort kaotisk. Det er vanskelig å
få oversikt med mange som kommer og går. Hvis man har fått litt relasjon kan den lett glippe
igjen.».

At eleven brått kan trekke seg ut av situasjonen, kommer tydelig frem i utdraget vist nedenfor
i Tabell 19, hvor korte øyeblikk med samspill rundt en felles lek, i det jeg oppfatter som
intersubjektivitet, raskt blir avbrutt av eleven. Deretter starter en ny inntoningsprosess.
Tabell 19: Utdrag fra Lek ved vask
Aktivitet

Koding

Pedagogen og eleven plystrer sammen.
Pedagogen matcher elevens plystring i intensitet
og varighet, men legger seg et kvartintervall
under. Pedagogen sier med myk stemme: «der var
du». Begynnende inntoning og intersubjektiv
deling. Dette kommer også frem av pedagogens
kommentar om at der var han, forstått som at nå
er de på samme sted. Her er det også to s ekunder
med blikkontakt, den eneste i denne sekvensen.

Pedagog og elev plystrer
sammen, pedagog en kvart
under
Pedagog sier «der var du»
2 sekunder blikkontakt

Begynnende inntoning og
intersubjektiv deling

Deltema

Inntoningsadferd
Stemmebruk som
bekreftelse/anerkjennelse

Intersubjektivitet
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Pedagogen fortsetter å stryke forsiktig på hånda
til eleven mens hun småsnakker med myk og
hviskende stemme.
Eleven blir værende i situasjonen. Han lener seg
mot vasken, men har kroppen og hodet vridd bort
fra pedagogen. Denne rettetheten bort fra henne
har pedagogen kommentert som at han bruker
hørselen aktivt og lytter etter svaret hennes.
Pedagogen fortsetter å stryke lett og holder
forsiktig i den ene fingeren til eleven.
Eleven trekker seg bort.

Pedagog fysisk berøring,
hviskende stemme

Intersubjektivitet

Eleven trekker seg vekk

Brudd i
inntoning/intersubjektivitet

I forkant av utdraget i eksempelet over, har eleven og pedagogen hatt en ytringsutveksling,
hvor pedagogen etter et kort brudd i intersubjektivitet startet en ny inntoningsprosess ved å ta
i bruk forrige modale ytringsform. I dette tilfellet var det plystring, og når utdraget i Tabell 19
begynner ser det ut til at de ved å plystre sammen inngår i en begynnende intersubjekt iv
deling. Dette forsterkes ved at eleven blir værende i situasjonen når pedagogen utvider
innholdet ved å stryke ham lett over hånden mens hun småsnakker rolig, og på den måten
utvider og forsterker den intersubjektive delingen de inngår i. Dette samspillet blir brått
avbrutt idet eleven trekker seg unna.

Eksempelet vist i Tabell 19 er beskrivende for intersubjektivitet i observasjonen Lek ved vask,
hvor det kun var korte intersubjektive øyeblikk, som ofte ble avbrutt ved at eleven trakk seg
unna. Pedagogen har uttalt at hun opplevde det som vanskelig å få kontakt med ham i denne
situasjonen. Målsettingen fra pedagogens side var inntoning ved å få elevens oppmerksomhet
og møte ham i det han var opptatt av. Her benytter pedagogen seg mye av modalt samspill,
noe hun utdyper i intervjuet. «Jeg prøvde å få elevens oppmerksomhet. Når han plystra
prøvde jeg å treffe på omtrent samme sted for å si «her er jeg»». Dette viser hvordan
pedagogen jobber med å finne en felles puls i samspillet, og benytter seg av elementer
innenfor kvalitetsbegrepet til Malloch (1999) som toneleie, tonegang og volum for å tone seg
inn på eleven. I denne observasjonen er de intersubjektive øyeblikkene flyktige og samspillet
virker skjørt. Dette kan være noe av grunnen til ytringene her i større grad er i samme
modalitet enn i de andre observasjonene, hvor det virker som om intersubjektiviteten er mer
solid, som gir rom for større variasjon i ytringene.
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4.4.2 Observasjonene Morgenstund 1 og 2 i lys av Narrativ
Observasjonen Morgenstund 1 starter med at eleven og pedagogen har en liten
inntoningssekvens før de starter med den planlagte aktiviteten. Dette gjør at de tidlig inngår i
en intersubjektiv deling, slik det kommer frem i Tabell 8 (s. 50). Denne lille stunden i forkant
av den egentlige aktiviteten blir av pedagogen trukket frem som viktig. I intervjuet sier hun at
«Samleken ved vinduet er like viktig som andre ting og det er viktig for at neste punkt skal
fungere». Her beskriver hun hvor viktig det er å være tonet inn på hverandre før de skal i gang
med en mer styrt aktivitet. Dette kommer også tydelig frem i observasjonen (som vist i Tabell
15, s. 61), hvor den etablerte inntoningen fører til at intersubjektiviteten tåler en fysisk
forflytning, som innebærer en del uro hos eleven og lite match i ytringene. Etter denne
forflytningen setter de seg ned mens de ser på hverandre og smiler. Dette tolker jeg som at de
inngår i et intersubjektivt øyeblikk hvor de to deler en felles opplevelse, og hvor de ved å se
på hverandre og smile, bekrefter dette overfor hverandre.

I Morgenstund 2 starter jeg observasjonen idet de sitter og er klare til å gå i gang med
aktiviteten, og fanger derfor ikke opp eventuelle tidligere inntoningsprosesser som i
Morgenstund 1. Denne dagen var imidlertid elevens dagsform betydelig bedre enn den første
observasjonsdagen, noe som gjør at tempoet i samspillet er mye høyere, og at inntoningen går
raskere. I Tabell 9 (s. 51) ser man at en kort inntoning skjer også i denne situsajonen. Etter en
kort feilinntoning hvor pedagogen var for rask til å gå videre til aktiviteten, har de en
samspillssekvens hvor dunking sammen blir til en liten rytmefigur. Denne samspillssekvensen
har jeg markert som intersubjektivitet, da jeg opplever at de i denne situasjonen, ved å
forholde seg lyttende til den andres ytringer, inngår i et dialogisk møte rundt en felles
opplevelse av musikalsk improvisasjon (Tønsberg, 2010; Horgen, 2010b).

I eksempelet i Tabell 9, har den intersubjektive delingen en form som er lett å gjenkjenne som
musikalsk. Jeg mener at det er flere av de intersubjektive øyeblikkene som også vil kunne
beskrives med musiske termer, uten at det i utgangspunktet er like umiddelbart synlig. Et
eksempel på dette er hvordan pedagogen i gjennomgang av dagen, som er tema for disse to
observasjonene, for hver ytring venter på et svar og en bekreftelse fra eleven. Dette er en
dialogisk måte å forholde seg til hverandre (Bakhtin, 1998), hvor pedagogen hele tiden har
fokus på elevens rytme og tilpasser seg denne (Johansson, 2010).
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Tabell 20 nedenfor, viser et utdrag fra Morgenstund 2 som gir et eksempel på hvordan
pedagogen og eleven, ved å være lyttende overfor hverandre, inngår i en dialog som
muliggjør en intensjonell handling og utvidelse fra pedagogens side.
Tabell 20: Utdrag fra Morgenstund 2
Aktivitet

Koding

Pedagogen fortsetter å snakke om hva som skal
skje og bruker bildene i boka for å understøtte.
Hun supplerer med enkelte tegn. Stemmeleiet er
medium, og hun går tydelig opp mot s lutten av
setningen. Det kan virke som dette er det toneleie
hun ofte bruker når det er en aktivitet som skal
gjennomføres og det ikke kun er snakk om
dyadisk samspill og inntoning.

Pedagogen snakker om det
de skal med medium
toneleie som går opp mot
slutten. Dette går ofte igjen
når de skal gjennomføre en
aktivitet utenom dyadisk
samspill og inntoning

Eleven snur seg mot pedagogen og lager en høy
vokallyd, glissando fra høy til lav.
Pedagogen svarer ved å gjenta den forrige
ytringen sin og utvider den ved å legge til «deg og
meg». Her ser det ut til tar hun elevens rop som
en bekreftelse på at han har fått med seg hennes
ytring. Hun tar denne ytringen enda et steg videre
og sier «deg» mens hun fysisk tar på eleven bryst
«og meg» ved å ta på sitt eget. Utdyper videre «vi
skal være sammen i dag».

Kryssmodalt samspill
utrop/verbalt, taktilt. Lite
match.

Deltema

Stemmebruk i igangsetting
av aktivitet

Intersubjektivitet

I dette eksempelet styrer pedagogen samspillet og har en klar agenda for hva de skal gjøre,
samtidig som hun er lyttende overfor eleven og hans ytringer. Til tross for at det i denne
sekvensen er lite match i ytringene, har jeg valgt å putte den i kategorien for intersubjektivitet.
Dette har jeg gjort fordi jeg opplever at eleven og pedagogen i dette samspillet er lyttende
overfor hverandre og hverandres intensjoner (Trevarthen, 1979), og har etablert en felles
forståelse i forhold til den dialogen de inngår i. dette gjøres på bakgrunn av en etablert
inntoning som jeg mener det ser ut til at muliggjør større variasjon i ytringene uten at det går
på bekostning av inntoning og intersubjektivitet.

Avslutningsvis i eksempelet i Tabell 20 ovenfor, utvider pedagogen samspillet ved å sette ord
på forholdet dem imellom i situasjonen. Her går hun fra å kun bruke inntoning og
intersubjektivitet for å stadfeste relasjonen mellom de to, til å sette ord på det i en form for
metakommunikasjon (Watzlawick, Bavelas, & Jackson, 2011), samtidig som hun understøtter
ved fysisk berøring.

Disse to observasjonene tar for seg en fast morgenstund eleven har hver dag. Her synger de
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også en fast morgensang som eleven har sunget daglig fra han gikk i barnehagen, og som han
derfor kjenner godt. I begge observasjonene er eleven tydelig deltagende i denne sangen, men
han er klart mer aktiv i Morgenstund 2. Det var også stor forskjell i elevens dagsform disse
dagene, noe som gjenspeiles i hvordan pedagogen synger. Den største forskjellen ligger i
tempoet hun synger i, noe som forsterkes ved at hun underveis i sangen, er oppmerksom på
elevens deltakelse og venter på tegn fra ham. Dette fører til at det i den første av disse sangene
oppstår en pause midt i sangen, hvor hun venter på et svar fra eleven. Når svaret ikke kommer
fortsetter hun helt til siste takt i sangen hvor hun på ny venter på et svar. Denne gangen venter
hun til hun får et svar i form av at eleven snur seg mot henne, og de har noen sekunder med
blikkontakt mens hun synger den avsluttende strofen. Slike pauser fungerer som
turvekslingssignaler ved at de, som i dette tilfellet kommer på en ledende akkord og mot
slutten av sangen, markerer en oppfordring til den andre som å komme med sin ytring i
samspillet (Johansson, 2010). Tydelige turvekslingssignaler er kjennetegnende for hvordan
ytringer beskrives av Bakhtin (1998), og er sentrale i dialog. Til tross for at elevens bidrag i
denne sangen best kan beskrives som lyttende, virker det som om de har en felles puls i
samspillet og at rytmen i sangen er preget av denne.

I den andre observasjonen er eleven mye mer aktiv i sangen, og bidrar med å synge med.
tempoet er også raskere, og det oppstår ingen pauser hvor pedagogen venter på svar, slik det
gjorde i den første av disse observasjonene. I tillegg synger pedagogen en halvtone høyere i
denne andre observasjonen. I arbeidet med å skrive ned disse sangene med noter, ble jeg
overrasket over at forskjellene mellom dem ikke var større, da jeg selv opplevde sangen i den
andre observasjonen som mye mer energisk og livlig enn den i den første. Til tross for at
tempoet var raskere og tonearten en halvtone høyere, var det ikke store forskjeller i
fremførelsen de to dagene.

4.4.3 Overgang til jobbe ved pulten og Munnspill i lys av Narrativ
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Observasjonene Overgang til jobbe ved pulten og Munnspill ble gjort i situasjonene hvor
innholdet i selve aktiviteten var styrende for samspillet. Dette var, slik jeg forstår det,
aktiviteten som de foregående samspillene ledet opp til. Disse observasjonene var også de
med høyest forekomst av deltemaet intersubjektivitet, og da spesielt observasjonen Munnspill.
Ved å dele antall forekomster på antall sider i analyseskjemaet var tallet i Munnspill 2,7 mot
et gjennomsnitt på 1,5 i de tre andre observasjonene. I observasjonen Overgang til jobbe ved
pulten var dette tallet ganske lavt, 1,1 om man ser hele observasjonen under ett. Grunnen til at
dette tallet ikke er høyere er at det ikke var noen forekomst av intersubjektivitet før fire
minutter inn i observasjonen. Dette skyldes at de ikke var klare til å begynne med den
planlagte aktiviteten før på dette tidspunktet. Da jeg regnet ut forholdstallet mellom
intersubjektivitet og antall sider regnet fra starten av aktiviteten, var dette 2,6. Dette
samsvarer med forekomsten av intersubjektivitet i observasjonen Munnspill.

I Overgang til jobbe ved pulten er det en intensitetstopp, med høy forekomst av
intersubjektivitet ganske tidlig i aktiviteten, som i dette tilfellet var såpebobler. Dette vises i
eksempelet nedenfor (Tabell 21). Her har pedagogen blåst noen runder med såpebobler, og
eleven deltar i samspillet gjennom turvekslingssignaler og lyder.
Tabell 21: Utdrag fra Overgang til jobbe ved pulten
Aktivitet

Koding

Deltema

Modalt/kryssmodalt
samspill, speiler og utvider

Intersubjektivitet,
stemmebruk som
bekreftelse/anerkjennelse

Intersubjektiv deling

Intersubjektivitet

Eleven snur seg bort (med forventning og
pedagogen blåser flere bobler.
Eleven sier deretter «aopph» fortsatt med hodet
vendt vekk, han snakker i medium tempo og
toneleie.
Pedagogen gjentar hviskende «aopph bobler»
og fortolker ytringen hans til at han kommenterer
aktiviteten, og utvider dermed samspillet til at de
nå kan snakke om aktiviteten de gjør.
Eleven snur seg mot pedagogen.
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De fortsetter aktiviteten og den intersubjektive
delingen, og etter hvert øker intensitetsnivået. Det
er eleven som initierer denne intensitets -økningen
ved at han lager en high-pitch vokallyd mens han
ser på pedagogen. Hun besvarer dette ved å
betone blåselyden på innpust, etterfulgt av et
tydeligere oi med glissando fra høy til lav. Dette
er en intensitetstopp i spenningsnivå.
Deretter lager eleven en lav vokallyd mens han
gnir seg mot magen. Pedagogen fortsetter å blåse
bobler, men uten å markere det og følger således
elevens intensitetsnivå og holder på den felles
pulsen de har.

Økning i intensitetsnivå
initiert av eleven, pedagogen
matcher, (intensitetskontur)

Intersubjektivitet

Intensitetstopp
Dalende intensitet initiert av
eleven, pedagogen matcher

Intersubjektivitet

Felles puls

Intersubjektivitet

I dette eksempelet inngår pedagogen og eleven i en intersubjektiv deling (Trevarthen, 1979;
Stern, 2003) i det jeg opplever som et tydelig dialogisk samspill (Bakhtin, 1998). Dette
kommer til uttrykk i hvordan de lytter til, og svarer på hverandres ytringer ved markerte
turvekslingssignaler. I begynnelsen av eksempelet ovenfor (Tabell 21), sitter eleven vendt
bort fra pedagogen. Pedagogen har i intervjuet forklart at dette er et turvekslingssignal brukt
av eleven, hvor han venter og lytter etter hennes ytring. Pedagogen svarer på denne ytringen
ved å blåse flere bobler, og dette blir besvart verbalt av eleven, med noe som kan minne om et
lydlig ord for blåse/boble. Dette blir igjen overfortolket av pedagogen til å være nettopp dette
(Stern, 2003), og slik fortsetter dialogen hvor hver ytring også kommer som et svar på den
foregående (Bakhtin, 1998; 2003).

I det foregående eksempelet (Tabell 21) er det ikke bare det konkrete innholdet i de enkelte
ytringene som er essensielt i samspillet, men også hvordan aspekter innenfor puls og kvalitet
bidrar i den intersubjektive delingen (Malloch, 1999). Dette kommer til uttrykk ved å se på
intensitetsnivået i dette utdraget, hvor elementer som rytme og dynamikk bli matchet, og fører
til at pedagogen og eleven følger hverandre i intensitet gjennom hele dette utdraget.
Forandringene i intensitetsnivået i dette tilfellet, blir i hovedsak initiert av eleven og fulgt opp
av pedagogen i det som av Stern (2003) omtales som intensitetskontur, hvor de to partene
gjensidig bidrar til å øke intensiteten i samspillet. Etter en intensitetstopp synker elevens
intensitetsnivå, noe som blir fulgt av pedagogen. På denne måten opprettholder de flyten og
dynamikken i samspillet, uten at intersubjektiviteten blir borte. Dette kan ses som et eksempel
på hvordan pedagogen er lyttende overfor elevens ytring, og forholder seg dialogisk til denne
(Malloch & Trevarthen, 2009; Bakhtin, 1998; Tønsberg, 2010).
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I observasjonen Munnspill var det en jevn forekomst av deltemaet intersubjektivitet gjennom
hele observasjonen. Utdraget vist i Tabell 22 nedenfor, er et eksempel av flere på hvordan
pedagogen og eleven inngår i en intersubjektiv utveksling, gjennom å forholde seg dialogisk
til hverandres ytringer (Bakhtin, 1998; Stensæth, 2010).
Tabell 22: Utdrag fra Munnspill
Aktivitet

Koding

Eleven snur seg mot pedagogen med et smil
og dunker munnspillet to ganger mot hodet.
Pedagogen ler litt og dunker så munnspillet
mot sitt eget hode to ganger. Her svarer hun i
samme modalitet og matcher elevens ytring i
form og varighet.

Modalt samspill dunking mot
hodet, matcher intensitet
(absolutt intensitet) og
varighet

Eleven smiler og dunker munnspillet flere
ganger mot hodet.
Pedagogen dunker samtidig som elev og ler
en liten latter på utpust.
Eleven ser på pedagogen og smiler.

Deltema

Intersubjektivitet

Gjentar det modale samspillet

Intersubjektivitet

Latter og smil

Intersubjektivitet

Her er det etablert en intersubjektiv utveksling, hvor eleven har initiert en annen variant av
aktiviteten i samspillet og pedagogen følger opp dette. Før dette utdraget begynner, har eleven
sittet vendt bort fra pedagogen. Pedagogen har kommentert i intervjuet at hun opplevde at
elevens rettethet bort fra henne egentlig var en veldig fokusering på hennes respons på hans
utspill, om hun virkelig «var gæren nok til å dunke munnspillet i hodet». At eleven vender
hodet bort kan slik sett ses som et turvekslingssignal som markerer en tydelig slutt på ytringen
(Bakhtin, 1998), og har sagt at hun opplever det som en veldig fokusering på hennes respons,
med andre sanser enn syn.

Utdraget i Tabell 22 viser et utsnitt av en lang periode med klare ytringer og svar som følger
hverandre, ofte i samme modalitet med utvidelser. Pedagogen og eleven inngår i en dialog
hvor de sammen deler en felles opplevelse. Aktiviteten har ikke den formen som pedagogen
hadde planlagt, men med tanke på intersubjektivitet og dialog er det ikke selve innholdet i
aktiviteten som er av betydning. I denne situasjonen opplever jeg at pedagogen er lyttende og
forholder seg dialogisk til elevens ytringer. I Tabell 10 (s. 53), som er et utdrag fra et senere
tidspunkt i denne observasjonen, går eleven fra å dunke munnspillet mot hodet til å spille på
det i tradisjonell forstand. Dermed endte de opp med å gjennomføre den planlagte aktiviteten,
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samtidig som pedagogen forholdt seg lyttende og anerkjennende til elevens ytringer. I
intervjuet omtalte hun dunkingen av munnspillet mot hodet, som en utforskning fra elevens
side. Ved å akseptere og anerkjenne elevens ytringer i dette tilfellet, ble denne utforskningen
noe de kunne gjøre sammen, i en intersubjektiv utveksling; en narrativ som utgjorde deres
fortelling om munnspillet og den felles opplevelsen de delte i dette samspillet (Malloch, 1999;
Tønsberg, 2010; Stensæth, 2010).

4.4.4 Oppsummering Narrativ
Narrativ brukes av Malloch (1999) for å beskrive intersubjektivitet, bestående av elementer
innenfor begrepene puls og kvalitet. I dette delkapittelet har begrepet narrativ vært overordnet
tema, for å belyse hvordan spesialpedagogen bruker elementer knyttet til puls og kvalitet, for
å skape intersubjektive øyeblikk i dialog med eleven. Struktureringen av dette delkapittelet
ble gjort på bakgrunn av rekkefølgen observasjonene ble gjort de enkelte dagene; hvor det
startet med ustrukturert samspill og begynnende inntoning i Lek ved vask, hvor forekomsten
av deltemaet intersubjektivitet var forholdsvis lavt. Videre har jeg sett på de to
observasjonene gjort i den faste morgenstunden pedagogen og eleven har, her var
forekomsten av intersubjektivitet noe høyere. Til slutt tok jeg i dette delkapittelet for meg de
to observasjonene som omhandler en styrt aktivitet i undervisningen. Det var samspillet i
disse aktiviteten som i høyest grad var preget av intersubjektivitet. Dette kan tyde på at
situasjonene observert i forkant, hvor inntoning sto i fokus, dannet grunnlaget for
intersubjektivitet i det videre samspillet.

4.5

Oppsummerende diskusjon

Datamaterialet i dette prosjektet er sortert under hovedtemaene puls, kvalitet og narrativ, som
ble gjennomgått tidligere i dette kapittelet med utgangspunkt i deltemaene inntoningsadferd,
regulering, stemmebruk, intersubjektivitet og brudd i inntoning/intersubjektivitet med
tilhørende undertemaer. I dette avsnittet vil jeg oppsummere de ulike aspektene innenfor de
tre hovedtemaene.
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4.5.1 Puls
Takt, rytme og puls er begreper som naturlig brukes innenfor musikk, hvor de danner selve
fundamentet resten av musikken bygger på (Benestad, 1977). I kommunikasjon vil disse
begrepene kunne ha samme funksjon, ved at de strukturerer samspillet ved å skape
forutsigbarhet gjennom felles opplevelse av gjentagelse over tid (Malloch & Trevarthen,
2009; Galaasen, 2010a).

Matching av varighet
Med matching av varighet har jeg sett på i hvilken grad pedagogen, med sin ytring, matcher
varigheten av elevens ytring. I mine observasjoner så jeg to ulike former for det en kan kalle
matching av varighet. Matching av varighet ble både brukt for å tone seg inn på den rytmen
eleven allerede hadde, og for å opprettholde en felles puls i de tilfellene hvor denne allerede
var etablert. Det å tone seg inn på elevens rytme, forekom oftest i de observasjonene hvor
målet var å tone seg inn på eleven, og fungerte således som et ledd i inntoning (Stern, 2003).
De gangene matching av varighet ble brukt for å opprettholde en felles puls i samspillet, var
når ytringene ble mer komplekse med tanke på større variasjon i aspekter knyttet til kvalitet,
eller hvilke modaliteter de ble fremsatt i. På den måten fungerer pulsen, ved matching av
varighet, som et grunnlag de andre elementene bygger på (Malloch, 1999).

Turveksling
Turvekslingssignaler er kjennetegn for ytringer i dialog, slik de beskrives av Bakhtin (1998). I
observasjonene hadde eleven flere turvekslingssignaler, hvor han bl.a. ved å snu seg bort fra
pedagogen signaliserte at han lyttet etter hennes svar. Dette var pedagogen kjent med, og slik
sett fungerte det godt. Pedagogen forklarte i intervjuet at hun lette etter tegn i kroppsspråket
til eleven for å få en bekreftelse på at han hadde oppfattet ytringen. Elevens naturlige
kroppslige uttrykk ble dermed brukt som et ledd i kommunikasjon. Dette viser betydningen av
at den nære voksne, som jobber med eleven, kjenner eleven godt for å danne et grunnlag for å
tolke slike signaler (Horgen, 2010a)Ved at omsorgspersonene overfortolker barnets tidlige
uttrykk, lærer barnet etter hvert å bruke disse intensjonelt (Stern, 2003). Det samme vil gjelde
for elever med multifunksjonshemming. Samtidig skal man være forsiktig med å låse barnets
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uttrykk i en bestemt handling (Tønsberg, 2010), da disse elevenes ytringer kan være vage og
vanskelige å tolke (Galaasen, 2010a; Horgen, 2010b). I tilfellene jeg har observert har det sett
ut til at pedagogen er lyttende og oppmerksom overfor elevens uttrykk, og slik sett ikke er ute
etter å låse meningspotensialet i ytringen til en bestemt handling, men forholder seg dialogisk
i den forstand at hun legger til rette for intersubjektivitet i samspillet (Tønsberg, 2010).

Feilinntoning
Mangel på match av varighet, kan resultere i feilinntoning. Dette kan både være bevisst eller
ubevisst fra pedagogens side, og således kategoriseres som henholdsvis tilsiktet eller ekte
feilinntoning (Stern, 2003). I de tilfellene pedagogen matchet under eller over, dvs. med
lengre eller kortere varighet enn eleven, og kan således forstås som en tilsiktet form for
feilinntoning, med hensikt å regulere elevens adferd (Stern, 2003). Tilsiktet feilinntoning har
jeg kategorisert under deltemaet regulering, og det forekommer i alle fem observasjonene.
Ofte blir det brukt i situasjoner for å trygge eleven, og kan fungere som sosial referering
(Stern, 2003), ved at pedagogen fungerer som en modell eleven kan regulere seg etter.

I tilfellene der pedagogen tilsynelatende ubevisst under- eller overmatcher varigheten i
elevens ytring, vil kunne beskrives som ekte feilinntoning (Stern, 2003), som er når
pedagogen ikke speiler følelsene bak elevens. I observasjonene førte dette til korte brudd i
inntoningen eller intersubjektiviteten, og forekom ofte i forbindelse med igangsetting av en
styrt aktivitet. Det hendte flere ganger at den felles pulsen i samspillet glapp, i de tilfellene
hvor pedagogen forsøkte å gå fra ren inntoning og intersubjektivt samspill, til å komme i gang
med en planlagt aktivitet i undervisning. Da gikk pedagogen ofte tilbake til forrige
intersubjektive ytring og gjentar denne. På den måten kalibrerte de samspillet og hadde det
jeg har kalt en re-inntoning for å gjenopprette dialogen og intersubjektiviteten i samspillet.
Ytringene i etterkant av en feilinntoning kunne dermed gi en indikasjon på hvorvidt
feilinntoningen var ekte eller tilsiktet.
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4.5.2 Kvalitet
Innenfor deltemaet Stemmebruk var det underkategorien stemmebruk som
bekreftelse/anerkjennelse som forekom flest ganger. Et eksempel på hvordan pedagogen
brukte stemmen for å gi eleven bekreftelse på ytringen hans, var ved å la stemmen følge
bevegelsen han gjorde. Dette kommer tydelig frem i eksempelet fra Lek ved vask i Tabell 14
(s. 60), hvor eleven kaster en leke, og pedagogen lar stemmen følge kastet, før hun
overfortolker handlingen og leder den inn i leken de hadde før kastet til eleven. Et annet
eksempel på hvordan stemmen kan brukes lydlig for å støtte opp under bevegelse (Eggen,
2010) vises i utdraget fra Morgenstund 1 i Tabell 15 (s. 61), hvor pedagogen bruker stemmen
aktivt mens hun og eleven forflytter seg. I denne situasjonen virker eleven usikker, og
pedagogens stemmebruk synes å være bevisst brukt for å berolige ham ved å understøtte
bevegelsene og slik sett gjøre ham tryggere. På denne måten bruker pedagogen også stemmen
for å regulere elevens affektnivå (Stern, 2003). Stemmebruk for å regulere forekom hyppigst i
observasjonen Overgang til jobbe ved pulten. Her ble ofte urolig kroppsspråk hos eleven
etterfulgt av det jeg har kalt medium (vanlig) tempo og toneleie hos pedagogen. Dette førte til
at eleven roet seg ned, og flere ganger ble dette etterfulgt av kontaktsøkende adferd fra
elevens side. Andre ganger var det ikke stemmebruk, men rolig plystring pedagogen brukte
for å roe ned eleven. Dette mener jeg kan vise hvordan bruk av stemmen, i likhet med musikk,
kan virke direkte regulerende (Dissanayake, 2009); og slik bidra til å fremme kommunikasjon
hos elever med multifunksjonshemming, ved å hjelpe dem med å regulere spenningsnivået til
et punkt som gjør dem mottagelig for kommunikasjon (Stern, 2003; Horgen, 2010a).

De gangene pedagogen brukte sang, falt det ofte inn under deltemaet stemmebruk i
igangsetting av aktivitet her. Pedagogen kommenterte i intervjuet at hun opplevde det som
lettere å nå gjennom til eleven med sang, enn med ord. Dette samsvarer med hvilke deler av
hjernen som brukes for å prosessere ulik informasjon; hvor elementer knyttet til emosjoner,
som musikk, går via det limbiske system, som ofte er mindre skadet enn området knyttet til
kognisjon hos elever med multifunksjonshemming (Jacobsen, 2010; Panksepp & Trevarthen,
2009).
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4.5.3 Narrativ
Narrativ brukes om puls og kvalitet når disse virker sammen og skaper en felles opplevelse og
intersubjektiv deling (Malloch, 1999). Litt forenklet opplever jeg at elementer knyttet til
henholdsvis puls og kvalitet, fungerer som elementer i inntoning, mens narrativ er resultatet
av denne inntoningen og kommer til uttrykk som intersubjektivitet (Malloch & Trevarthen,
2009). Det var elementer fra både puls, kvalitet og narrativ tilstede i alle fem observasjonene
jeg gjorde, men fordelingen av dem varierte. Dette kom tydeligst frem ved å sammenligne
forekomst av deltemaet intersubjektivitet i henholdsvis første og siste observasjon gjort; her
viste det seg at intersubjektivitet kun var notert én gang i den første observasjonen og tjueen
ganger i siste observasjon, gjort samme dag. Dette mener jeg kan settes i sammenheng med
hvilken funksjon, og hvilke mål de ulike situasjonene jeg observerte hadde.

Den første observasjonen ble gjort tidlig på morgenen, i en situasjon hvor målsettingen fra
pedagogens side var å tone seg inn på eleven, ved å møte ham der han var. Denne
observasjonen viste dermed inntoning tidlig i prosessen, dette ble beskrevet av pedagogen
som: «ustrukturert samspill, hvor vi hilser nøye på hverandre». I den siste observasjonen
denne dagen, hadde pedagogen og eleven vært igjennom flere inntoningsprosesser, og jeg
opplevde at den etablerte inntoningen, var med på å danne grunnlaget for den aktiviteten de
hadde mot slutten av timen. Betydningen av dette grunnlaget mener jeg kom tydelig frem i
denne observasjonen, hvor samspillet i starten av observasjonen var preget av at pedagogens
oppmerksomhet var splittet mellom eleven og praktiske gjøremål, som førte til gjentatte
feilinntoninger (Stern, 2003). Til tross for dette, fant de raskt tilbake til en felles puls da de
var klare til å starte med den planlagte aktiviteten. Inntoningen gikk raskere i den siste
observasjonen enn i den første, noe jeg mener tyder på at inntoning, som i stor grad er basert
på musiske elementer (Malloch & Trevarthen, 2009), kan bidra til å skape et grunnlag for
intersubjektivitet, som igjen kan bidra til å fremme muligheter for læring og utvikling.

4.5.4 Oppmerksomhet
Puls, kvalitet og narrativ, med tilhørende deltemaer, ble brukt gjennomgående i
kommunikasjonen mellom spesialpedagogen og eleven. Jeg opplevde at elementer innenfor
puls og kvalitet ble brukt for å tone seg inn på eleven for deretter å fungere som elementer i
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deres intersubjektive opplevelse, deres felles fortelling her-og-nå, deres narrativ. Samtidig var
oppmerksomhet et sentralt element, selve grunnlaget for kommunikasjonen. Oppmerksomhet
var også det som ble trukket frem av pedagogen på spørsmål om hva som kjennetegnet
kommunikasjonen mellom henne og eleven. Både det å få elevens oppmerksomhet, og å
fange opp når eleven selv ba om oppmerksomhet, var viktige aspekter ved deres
kommunikasjon. Videre i intervjuet, om kommunikasjonen mellom henne og eleven sa hun
at: «Det går mer på at vi er sammen, og sender meldinger frem og tilbake. Det behøver ikke
ha begrepsbærende innhold, det er mere bare kommunikasjon i seg selv. At vi har kontakt, det
er det viktigste». Her plasserer hun kommunikasjonen med eleven i en vid sirkulær forståelse
av kommunikasjon, som i motsetning til en lineær forståelse, forstår kommunikasjon som
kontekstuell, hvor mening oppstår i møte med mottageren (Watzlawick, Bavelas, & Jackson,
2011; Lorentzen, 2009). Denne forståelsen av kommunikasjon kommer også frem i
observasjonene, hvor jeg opplever at pedagogen har en dialogisk tilnærming til
kommunikasjonen med eleven. Dette går frem i situasjoner som vist i bl.a. Tabellene 20 (s.
72) og 22 (s. 76), hvor pedagogen ved å forholde seg lyttende til elevens ytringer og
anerkjenne disse, skaper en dialog som fører til intersubjektivitet.

4.6

Metodiske begrensninger

I dette prosjektet har jeg forsøkt å gjøre en mikroanalyse av de observasjonene jeg har
foretatt. På grunn av begrensning i det tekniske utstyret, har jeg brukt eget skjønn i måling av
bl.a. varighet og intensitet. Ved å bruke et program som kunne målt dette mer nøyaktig, f.eks.
ved å spille av i lavere hastighet, kunne jeg kanskje fått andre resultater. På den annen side er
det opplevelsen av varighet og intensitet jeg har målt, slik det også vil fortone seg direkte i
dialog. Dette presiseres også av Stern (2003) som vektlegger at det er en noenlunde matching,
som først og fremst har betydning.

Ved gjennomføringen av dette prosjektet endte jeg opp med å bruke de samme informantene i
både pilotstudien, og den reelle studien. Fordelen med dette var at jeg rakk å bli bedre kjent
med informantene, og kunne således danne meg et enda bedre grunnlag for å forstå
kommunikasjonen jeg observerte. En ulempe var at jeg i det ordinære intervjuet allerede
hadde intervjuet denne spesialpedagogen, og spørsmålene kunne derfor ikke frembringe de
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samme spontane svarene. Samtidig var observasjonene som utgjorde grunnlaget for intervjuet
nye, og kunne således frembringe nye spørsmål.

Å bruke observasjonene som utgangspunkt for intervjuet, opplevde jeg som nyttig i
forståelsen av hva jeg observerte, spesielt med tanke på at vi sammen så på hvert enkelt
opptak underveis i intervjuet. Intervjuet ble gjennomført kun noen timer etter siste
observasjon. Situasjonene var fortsatt ferske og forhåpentligvis langt fremme i bevisstheten.
Samtidig ser jeg i ettertid at spørsmålene knyttet til observasjonene kunne vært mer nyanserte
om jeg hadde hatt mer tid til å gjennomgå observasjonene i forkant. Jeg endte opp med fire
standardspørsmål knyttet til hver observasjon, i tillegg til noen kommentarer angående ting
jeg umiddelbart bet meg merke i ved hver observasjon, og som jeg ønsket å høre pedagogens
tanker rundt.

Min bakgrunn og forforståelse for prosjektets tema har nok preget dette prosjektet, både i valg
av teoretisk forankring, og hvordan jeg har forstått datamaterialet. Samtidig har bakgrunn og
forforståelse vært forutsetningen for å kunne gjennomføre nettopp dette prosjektet.
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5 Konklusjon
Denne oppgaven har søkt å finne svar på følgende problemstilling:
På hvilken måte bruker spesialpedagoger musiske elementer i kommunikasjon med
elever med multifunksjonshe mming?
For å finne ut av dette benyttet jeg følgende forskningsspørsmål:
1. Hva legger spesialpedagoger vekt på i kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming?
2. Hvilke musiske elementer benytter spesialpedagogen i kommunikasjon med elever
med multifunksjonshemming, og hvordan brukes disse?
Pedagogen trakk frem oppmerksomhet som viktig i kommunikasjonen. Både det å få elevens
oppmerksomhet, og det å fange opp når eleven selv ønsket oppmerksomhet. Dette kom også
tydelig frem i observasjonene, hvor jeg opplevde at oppmerksomhet gikk som en rød tråd i
situasjonene jeg observerte. Det jeg spesielt la merke til var hvor oppmerksom pedagogen
måtte være for å fange opp elevens ytringer, og for å kunne respondere på dem på en måte
som noenlunde matcher følelsen bak adferden. Ved å gjøre dette opplevde jeg at pedagogen la
grunnlaget for det videre samspillet, ved å inngå i en anerkjennende og lyttende dialog.

Ved siden av kommunikasjon var pedagogen opptatt av at det ikke var det begrepsbærende
innhold i kommunikasjonen hun la vekt på, men at de sammen inngikk i en dialog. Slik sett
var det ikke innholdet i kommunikasjonen, men kommunikasjonen i seg selv som var av
betydning. Ved å forholde seg dialogisk til elever med multifunksjonshemming (Bakhtin,
1998), innenfor rammen av en sirkulær forståelse av kommunikasjon (Lorentzen, 2009;
Watzlawick, Bavelas, & Jackson, 2011), åpner det opp for å møte eleven der han er.

5.1.1 Det nære språket som musisk dialog
For å belyse funnene angående spesialpedagogens bruk av musiske elementer i
kommunikasjon med en elev med multifunksjonshemming, vil jeg her knytte dem opp mot
Horgens tre dialogformer i det nære språket (Horgen, 2010a).
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Den selvregulerende andre beskriver hvordan den nære voksenpersonen hjelper eleven med å
regulere affektive og fysiske tilstander (Horgen, 2010a). I observasjonene kom det frem at
pedagogen gjennom stemmebruk og rytme og puls i samspillet, hjalp eleven med å regulere
følelser og spenning. Dette kunne både være ved å forholde seg rolig, og snakke med lav
stemme i situasjoner hvor eleven var urolig, og på den måten fungere som en sosial referent
for eleven (Stern, 2003); eller det kunne være å øke intensitetsnivå i samspillet ved å legge
stemmen i et lysere leie og snakke i raskere tempo, for å regulere elevens spenningsnivå til et
optimalt nivå for samspill (Stern, 2003; Horgen, 2010a).

Den samklingende andre brukes om hvordan den nære voksenpersonen og barnet inngår i et
dialogisk samspill, ved at den voksne er lyttende overfor barnets uttrykk (Horgen, 2010a).
Denne dialogformen kom også tydelig frem i observasjonene, hvor pedagogen ved å være
lyttende overfor elevens uttrykk, tonet seg inn på eleven og dannet grunnlaget for
intersubjektivitet. Dette kommer til uttrykk i eksempelet i Tabell 8 (s. 50), hvor pedagogen og
eleven møter hverandre ved å dunke noen ganger mot vinduskarmen; på den måten etablerer
de en felles puls og en felles opplevelse av at de to er sammen, som fører til en intersubjektiv
deling (Trevarthen, 1998; Stern, 2003). Et annet eksempel kan ses i Tabell 22 (s. 76), hvor
pedagogen ved å være lyttende og anerkjennende overfor elevens ytring skapte grunnlaget for
en intersubjektiv deling rundt en felles aktivitet. Denne aktiviteten utgjorde det pedagogen
oppfattet som en utforskning av den opprinnelige aktiviteten; og ved å være åpen og lyttende
overfor eleven i denne situasjonen, kunne pedagogen være støttende i elevens utforskning, i
en intersubjektiv utveksling av en felles opplevelse. Dette kan også betegnes som
dialogformen den nærværende andre.

Den nærværende andre, beskriver hvordan den nære voksne hjelper barnet med
multifunksjonshemming med å rette seg mot noe utenfor de to (Horgen, 2010a). I
observasjonene var dette mest fremtredende i de situasjonene hvor pedagogen ledet eleven inn
i en styrt aktivitet. Felles for disse situasjonene, var at de krevde en felles puls etablert
gjennom inntoning, for at eleven skulle følge med pedagogen fra en aktivitet til en annen.

Gjennomgående for disse tre dialogformene er den lyttende holdningen den nære andre har
overfor barnets uttrykk. Dialog slik den beskrives av Bakhtin (1998; 2003), vektlegger
betydningen av at enhver ytring vil være et svar på den foregående. Ved å være lyttende
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overfor elevens ytring, kom pedagogens ytringer som svar på disse, og inngikk således i en
dialogisk kjede av ytringer. Innenfor disse ytringer ble musiske elementer brukt for å skape og
opprettholde en felles puls, som grunnlag for intersubjektivitet (Malloch & Trevarthen, 2009).

I denne oppgaven har jeg vist hvordan Malloch (1999) bruker begrepene puls, kvalitet og
narrativ for å beskrive kommunikasjon i lys av musikk. Jeg har også brukt begrepene
inntoning og intersubjektivitet som belyser aspekter innenfor tidlig samspill mellom mor og
barn (Stern, 2003). Slik jeg forstår disse begrepene på bakgrunn av observasjonene, vil puls
og kvalitet være aspekter ved inntoning. Dette forstår jeg i lys av hvordan pedagogen
hovedsakelig brukte elementer knyttet til disse begrepene i tidlige faser av inntoning. Narrativ
forstår jeg som intersubjektivitet, da narrativ er et resultat av puls og kvalitet når disse virker
sammen og danner grunnlaget for en intersubjektiv deling.
Jeg startet på dette prosjektet med en nysgjerrighet rundt eventuelle forskjeller
spesialpedagoger og musikkterapeuter har i forhold til hvordan de kommuniserer med elever
med multifunksjonshemming. I lys av funnene jeg har gjort, vil jeg si at musiske elementer i
kommunikasjon også er sentralt for hvordan spesialpedagoger kommuniserer med elever med
multifunksjonshemming. Jeg forstår musiske elementer som aspekter ved inntoning og
intersubjektivitet (Malloch, 1999). Å jobbe med inntoning og intersubjektivitet, gjennom en
lyttende og anerkjennende holdning (Horgen, 2010a; Tønsberg, 2010), vil derfor være viktig,
uavhengig av faglig bakgrunn. Dette er kanskje spesielt viktig i de timene og situasjonene
som styres mye av mål som skal nås i læreplan. Derfor blir det å jobbe for å skape solide herog-nå-øyeblikk med utgangspunkt i de musiske elementene som inngår i inntoning og
intersubjektivitet, sentralt i overgangen til en styrt aktivitet.

Musisk kommunikasjon er en medfødt evne (Malloch, 1999), universell for alle mennesker
(Dissanayake, 2009; Cross & Morley, 2009). Det å forholde seg lyttende til de musiske
aspektene ved kommunikasjon, vil derfor være sentralt for alle som jobber med førspråklige
barn. På den måten kan alle, uansett faglig bakgrunn, skape utviklende språkmiljøer (Horgen
2010a) og inngå i det nære språket som musisk dialog.
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Vedlegg 1: Kvittering NSD
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv foresatte
Forespørsel til foresatte om deltakelse i forskningsprosjektet
” Bruk av musisk kommunikasjon med elever med multifunksjonshemming”

Bakgrunn og formål
Dette er et masterprosjekt tilknyttet Universitetet i Oslo, Institutt for Spesialpedagogikk og
utføres av Tale Steinmo Hernæs. Prosjektet har som formål å undersøke hvordan
spesialpedagoger kommuniserer med elever med omfattende og sammensatte
funksjonsnedsettelser. Fokuset er å løfte frem nyansene i kommunikasjon med vekt på
musiske elementer og samspill med elever uten verbalspråk. Med musiske elementer menes
det ikke hvor fint man synger eller om man bruker musikk i undervisningen, jeg er opptatt av
hvordan man i kommunikasjon lytter til hverandre og følger opp ulike initiativ som oppstår i
et samspill. Jeg ønsker derfor å observere spesialpedagoger i samspill med elever med
multifunksjonshemming. Du er invitert til å delta i dette prosjektet fordi du har barn ved en
spesialavdeling for elever med multifunksjonshemming.

Hva innebærer deltakelse i prosjektet?
For å undersøke denne formen for kommunikasjon, vil jeg observere spesialpedagog i
samspill med elev med multifunksjonshemming i situasjoner der det er en-til-en-kontakt
mellom de to. For å fange opp de små nyansene i samspillet vil jeg gjøre videoopptak. Dette
vil gjøres over to dager i februar/mars, med flere korte videosnutter. I forkant av
observasjonene ønsker jeg å gjøre et kort intervju med spesialpedagogen som skal delta i
prosjektet for å finne egnede situasjoner for observasjon. Situasjonene jeg ønsker å observere
vil være daglige kjente situasjoner som måltider eller undervisning, det vil ikke observeres i
spesielt sårbare situasjoner for barnet, som for eksempel stellesituasjon. I etterkant av
observasjonen ønsker jeg å gjøre et intervju med spesialpedagogen hvor vi sammen
gjennomgår videopptakene. Intervjuet må nødvendigvis dreie seg om barnet ditt, og jeg ber
derfor også om samtykke til at spesialpedagogen kan unntas fra sin taushetsplikt.
94

Hva skjer med informasjonen om barnet ditt?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil kun være jeg som student og
min veileder som har tilgang til innsamlet data. Alt datamaterialet vil bli oppbevart på pc
beskyttet med brukernavn og passord. Alle data vil bli anonymisert, og det vil ikke kunne
være mulig å kjenne deltakerne igjen.
Prosjektet skal etter planen avsluttes 1.6.2018, og samtlige opptak slettes ved prosjektslutt.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi
noen grunn. Dersom du trekker ditt samtykke, vil alle opplysninger om barnet ditt bli slettet

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med:
Tale Steinmo Hernæs (student) på tlf: 938 86 152 eller tale.hernes@outlook.com
Hanne Marie Høybråten Sigstad (veileder) tlf: 22 85 81 27 eller h.m.h.sigstad@isp.uio.no

Dersom du ønsker å delta i dette prosjektet, kan du signere på vedlagte samtykkeerklæring og
levere den til kontaktlærer innen 26. februar 2018.

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata
AS.

Med vennlig hilsen

Tale Steinmo Hernæs
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Samtykke til deltakelse i prosjektet

Jeg har mottatt informasjon om prosjektet Bruk av musisk kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming, og samtykker til at mitt barn kan delta. Jeg samtykker også til at
spesialpedagogen kan unntas fra sin taushetsplikt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Barnets navn)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signatur foresatte, dato)
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv pedagog
Forespørsel til pedagoger om deltakelse i
forskningsprosjektet
” Bruk av musisk kommunikasjon med elever med multifunksjonshemming”

Bakgrunn og formål
Dette er et masterprosjekt tilknyttet Universitetet i Oslo, Institutt for Spesialpedagogikk og
utføres av Tale Steinmo Hernæs. Prosjektet har som formål å undersøke hvordan
spesialpedagoger kommuniserer med elever med omfattende og sammensatte
funksjonsnedsettelser. Fokuset er å løfte frem nyansene i kommunikasjon med vekt på
musiske elementer og samspill med elever uten verbalspråk. Med musiske elementer menes
det ikke hvor fint man synger eller om man bruker musikk i undervisningen, jeg er opptatt av
hvordan man i kommunikasjon lytter til hverandre og følger opp ulike initiativ som oppstår i
et samspill. Jeg ønsker derfor å observere spesialpedagoger i samspill med elever med
multifunksjonshemming. Da jeg ønsker å se på musikkens naturlige rolle i kommunikasjon, er
det sentralt at informantene er spesialpedagoger uten musikkutdannelse.

Du er invitert til å delta i dette prosjektet fordi du jobber ved en spesialavdeling for elever
med multifunksjonshemming. Dette er en henvendelse som går ut til skoler som har egne
grupper for elever med multifunksjonshemming i Oslo-området.

Jeg ønsker at du som spesialpedagog vurderer om du har elever du mener kan være aktuelle
som deltakere i dette prosjektet, og videreformidler informasjonsskriv til de aktuelle elevenes
foresatte. Kriterium for deltakelse hos eleven er at eleven befinner seg på et tidlig
utviklingstrinn og ikke bruker verbalspråk i sin kommunikasjon
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Hva innebærer deltakelse i prosjektet?
For å undersøke kommunikasjon vil jeg observere spesialpedagog i samspill med elev med
multifunksjonshemming i situasjoner der det er en-til-en-kontakt mellom de to. For å fange
opp de små nyansene i samspillet vil jeg gjøre videoopptak. Dette vil gjøres over to dager i
februar/mars, med 4-5 korte videosnutter med varighet på rundt 5 minutter hver. I forkant av
observasjonen ønsker jeg å ha et kort intervju med deg som spesialpedagog, hvor vi sammen
finner egnede situasjoner for observasjon. I etterkant av observasjonen ønsker jeg å gjøre et
intervju med deg hvor vi sammen gjennomgår videopptaket. Observasjonen vil således danne
grunnlaget for intervjuet.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil kun være jeg som student og
min veileder som har tilgang til innsamlet data. Alt datamaterialet vil bli oppbevart på pc
beskyttet med brukernavn og passord. Alle data vil bli anonymisert, og deltakerne vil ikke
kunne kjennes igjen.
Prosjektet skal etter planen avsluttes 1.6.2018, og samtlige opptak slettes ved prosjektslutt.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert og slettet.

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med:
Tale Steinmo Hernæs (student) på tlf: 938 86 152 eller tale.hernes@outlook.com
Hanne Marie Høybråten Sigstad (veileder) tlf: 22 85 81 27 eller h.m.h.sigstad@isp.uio.no

Dersom du ønsker å delta i dette prosjektet, kan du signere på vedlagte samtykkeerklæring og
levere den til undertegnede innen 26. februar 2018.
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata
AS.

Med vennlig hilsen

Tale Steinmo Hernæs
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Samtykke til deltakelse i prosjektet

Jeg har mottatt informasjon om prosjektet Bruk av musisk kommunikasjon med elever med
multifunksjonshemming, og ønsker å delta i dette prosjektet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

Kontaktinformasjon deltaker (tlf/epost): ----------------------------------------------------------------
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Vedlegg 4: Intervjuguide 1
Intervjuguide innledende intervju:

1. Hvor lenge har du jobbet med denne eleven?
2. Hva legger du vekt på i kommunikasjon med eleven?
3. Hva kjennetegner elevens kommunikative uttrykk?
4. Hva skal dere jobbe med i de situasjonene jeg skal observere i dag?

101

Vedlegg 5: Temaliste intervju 2

Temaliste/intervjuguide
Veiledende spørsmål til hver av observasjonene


Hva var målsettingen for samspillsekvensen?



Hvem tok initiativet, hvordan fungerte turtaking, vekslet initiativet, hvordan
følger du evt. initiativ fra eleven?



Kan du beskrive samspillets intensitet, dynamikk. Var det endringer i dette i
løpet av sekvensen, hvordan opplevde du det? Hva tenkte du om årsak til evt.
intensitetsendring hos eleven



Hvordan opplevde du samspillet? Ble de opprinnelige målene for
samspillsekvensen nådd?

Spesifikke spørsmål og kommentarer til hver enkelt observasjon:

Avsluttende spørsmål
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Hva legger du vekt på i kommunikasjon med elever uten verbalspråk?



Hva legger du selv i begreper som musikk, musikalitet og musisk?



Hva tenker du rundt sammenheng mellom samspill og læring?

Vedlegg 6: Sanger fra Morgenstund 1 og 2
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