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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sånglärare och sångelever på gymnasiet ser på 
lärare-elevrelationens utformning och dess betydelse för lärande.  
 
Det sociokulturella perspektivet utgör studiens teoretiska grund och undersökningen 
genomsyras av ett hermeneutiskt förhållningssätt.  
 
Studien har utförts genom individuella, kvalitativa forskningsintervjuer med två sånglärare 
och två sångelever på gymnasiets estetiska program, inriktning musik. Det insamlade 
materialet har sedan analyserats genom en fenomenografisk analysmetod bestående av fyra 
analysrundor. 
 
Resultatet av studien visar att informanterna betraktar respekt och tillit som viktigt i lärare-
elevrelationen. Enligt informanterna är en trygghetskänsla hos eleven eftersträvansvärd och 
kan uppnås exempelvis genom att läraren intresserar sig för sina elever och anpassar 
undervisningen efter varje enskild individ. 
 
Nyckelord: lärare-elev, läromiljö, relation, sångundervisning 
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1. Inledning  
Som elev i enskild sångundervisning är det inte möjligt att försvinna in i mängden utan man 
har ständigt lärarens odelade uppmärksamhet. Därför upplever jag att relationen mellan lärare 
och elev blir extra viktig. Eleven måste känna sig trygg för att lärandet ska optimeras. En 
sångares instrument sitter inbyggt i personen och påverkas därför direkt av osäkerhet och 
nervositet. Exempelvis så är andningen grundläggande för att en sångares instrument ska 
fungera och den påverkas lätt av nervositet och otrygghet. 
   
Trots att jag under de år jag tagit sånglektioner aldrig haft en lärare som jag känt mig direkt 
obekväm med så har typen av relation mellan mig och de olika lärarna varierat. Det har gjort 
att jag känt olika grad av trygghet med olika lärare. Inför en lektion med en lärare jag känner 
mig mycket trygg med kan jag fokusera helt på den aktuella uppgiften. Känner jag mig inte 
fullt så trygg med läraren så kan en viss oro för vad läraren ska tycka om min prestation 
uppstå. På en sådan lektion kan oron resultera i att jag inte vågar satsa fullt ut i den aktuella 
sången eller övningen, vilket i förlängningen blir ett hinder eftersom det ofta är det som krävs 
för att exempelvis tillgodogöra sig en ny teknik. I en trygg situation kan istället lektionen få 
bli en ”verkstad” där man jobbar mot målet utan att oroa sig för eventuella snedsteg på vägen 
dit. Jag upplever att för att lyckas med nya moment och tekniker inom sång krävs ofta full 
energi och engagemang. Att våga kasta sig ut och verkligen gå in för uppgiften samtidigt som 
man öppnar upp för risken att det inte låter så bra till en början. Detta är en avgörande 
förutsättning för att jag som student skall känna mig trygg under lektionstillfället. 
 
Som sångstuderande har jag ofta haft en närmare relation till mina sånglärare än till lärare i 
andra ämnen, vilket jag upplevt som positivt för mitt lärande. Att känna sig trygg och 
avslappnad under lektionerna har för mig varit en förutsättning för att kunna använda rösten 
obehindrat och därmed utvecklas som sångerska. Lärare och elever som deltagit i Gaunts 
studie (2011) delar min uppfattning om att lärare-elevrelationen är avgörande för 
sånginlärning. 
 
Mot bakgrund av vad jag ovan beskrivit har min nyfikenhet väckts kring hur lärare och 
studenter ser på relationen dem emellan; och vidare: vad kännetecknar en relation som är 
gynnsam för lärande och skiljer sig uppfattningen om detta mellan lärare och elever?  
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka sångelevers och sånglärares uppfattningar om 
hur relationen dem emellan bör se ut för att främja trygghet och lärande hos eleven i 
individuell sångundervisning. Utifrån syftet har följande forskningsfrågor konstruerats: 
 

• På vilket sätt beskriver lärare och elever en bra lärare-elevrelation? 

• Hur kan en lärare-elevrelation som är gynnsam för lärande skapas enligt lärare och 

elever? 

• Vilka eventuella effekter anser lärare och elever att lärare-elevrelationen har på 

elevens musikaliska utveckling?  
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3. Bakgrund 
Här nedan presenteras litteratur och tidigare forskning som behandlar områden väsentliga för 
denna studie. Inledningsvis beskrivs den sociokulturella teorin vilken är den pedagogiska 
teori som denna studie grundar sig på. Därefter presenteras tidigare forskning rörande lärare- 
elevrelationen. Slutligen kopplas studien till skolans uppdrag och läroplan för gymnasieskolan 
under rubriken Förankring i styrdokumenten. 
 
3.1. Sociokulturell teori 
Enligt det sociokulturella perspektivet hör lärandet samman med relationer. Dysthe (2003) 
förklarar att lärande sker genom deltagande och samspel mellan deltagare. Inte enbart de 
kognitiva processer som sker i elevens huvud, utan även det sociala sammanhanget är 
väsentligt för läromiljön och påverkar lärandet. Balansen där emellan menar Dysthe är central 
för läromiljön. Den sociokulturella inlärningsteorin säger att interaktion och samspel är direkt 
avgörande för lärande (Dysthe, 2003). Barn lär sig genom att samtala, lyssna, härma och 
samverka med andra. I kommunikation med andra får individen ta del av nya kunskaper och 
färdigheter (Säljö, 2000). Människor har möjligheten att både utföra handlingar och beskriva 
dem för varandra. Språket är därför ett unikt och viktigt redskap för att skapa och föra vidare 
kunskap (Säljö, 2000).  
 
Kunskap är enligt sociokulturellt perspektiv beroende av kulturen den är en del av och är 
knuten till sin historiska och kulturella kontext.  Dysthe (2003) beskriver Mead och Deweys 
syn på kunskap som att den uppstår i praktisk aktivitet där människor interagerar i en kulturell 
gemenskap. Vidare menar Dysthe att motivation och engagemang är avgörande för lärande. 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kommer viss motivation från den omgivande kulturens 
och samhällets förväntningar. Exempelvis så kan viljan att lära påverkas av synen på kunskap 
i den närmaste omgivningen. Huruvida skolan lyckas skapa en gynnsam läromiljö som 
stimulerar aktivt deltagande är avgörande för motivationen (Dysthe, 2003). Att skapa former 
av samspel som får eleven att känna sig accepterad och uppskattad är enligt detta synsätt 
eftersträvansvärt. 
 
Strandberg (2006) beskriver utvecklingszonen som en central del inom sociokulturell teori. 
Vygotskij (1978) definierar den proximala utvecklingszonen (ZPD) som avståndet mellan en 
individs erövrade kunskaper och de kunskaper som är under utveckling, men ännu inte 
mognat. Detta innebär enligt Säljö (2000) att det kan vara möjligt att med vägledning klara av 
en uppgift som skulle varit för svår för personen att lösa på egen hand. Med hjälp från en 
vuxen eller en mer kunnig kamrat kan en individ erövra den kunskap som ligger inom 
utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). 
 

3.2. Relation mellan lärare och elev 
Människor är sociala varelser som är beroende av varandra och av gemenskap. Den status en 
elev tilldelas i en grupp kan enligt Boström (1998) ha stor betydelse för prestationerna i 
skolan, möjligen större än begåvning och arv. Omgivningens förväntningar på en elev och 
dennes status i gruppen kan påverka elevens prestationsnivå (Boström, 1998) 
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Att vara sånglärare innebär enligt Schenck (2006) ett stort ansvar. Han menar att elevens 
upplevelser av musikundervisningen kan påverka dennes självförtroende inför, och 
upplevelser av musik senare i livet. I Gaunts studie (2011) framgår det att relationen till 
läraren är viktig för eleven, exempelvis i avseendet att det finns en personlig kontakt och 
respekt dem emellan. För många elever är det viktigt att känna stöd från sin lärare. Gaunt 
(Ibid.) menar att själva relationen kan spela en viktig roll för elevens förutsättningar att 
utvecklas. Både lärare och elever är enligt Gaunt (Ibid.) överens om att något som är 
utmärkande för en lyckad relation är att det finns förtroende mellan parterna. 
 

3.2.1. Relationens uppkomst och begränsningar 
För att stabila sociala band ska kunna skapas menar Aspelin (1999) att lärare och elev måste 
mötas som konkreta personer och att det krävs personlig närhet. Han förklarar också att en väl 
fungerande relation mellan lärare och elev skapas genom god interaktion under en längre tid. 
Birnik (1998) menar att när ett givande möte ska komma till stånd krävs det att individerna i 
mötet framträder mer som personer än som rollfigurer. Om läraren styrs av sin lärarroll och 
eleven av sin elevroll, försvårar det möjligheten till en nära relation mellan dem (Birnik, 
1998). Det krävs dock att lärare och elev behåller en opersonlig distans, då de enligt Aspelin 
(1999) har olika roller med specifika uppgifter som är omöjliga att komma ifrån. Gaunt 
(2011) förklarar att det är en känslig balansgång mellan att som lärare tillåta relationen att bli 
personlig och att behålla en viss distans. Att som lärare inte aktivt ta reda på personlig 
information om sina elever beskrivs i Gaunts studie (2011) som en metod att dra en gräns för 
relationen. Samtidigt kan läraren öppna upp för att eleven på eget initiativ är fri att ta upp 
problem som hon känner behov att ventilera. Därmed klargörs för eleven att hon är fri berätta 
vad hon vill för läraren men det är aldrig ett tvång (Gaunt, 2011). Även Aspelin (1999) 
beskriver svårigheterna i att finna lämpliga ramar för relationen mellan lärare och elev. Han 
menar att krävs en balans mellan närhet och distans och mellan kraven på en effektiv 
inlärning och behovet av social gemenskap, mellan de yttre ramverk och förväntningar som 
finns, i form av exempelvis läroplaner, och personliga relationer (Aspelin, 1999). 
 
3.2.2. Socialt samspel för lärande 
Boström (1998) framhåller vikten av att vara en god lyssnare och bekräfta det som sägs både 
genom ord och beteende. Det är ett sätt att visa engagemang och omsorg. För att hjälpa någon 
annan att utvecklas är kommunikation i form av exempelvis tydlighet, respekt, empati och 
värme av stor vikt (Boström, 1998). Bergem (2000) framhåller social sensitivitet som en 
viktig egenskap hos en skicklig lärare. Vidare menar han att detta stämmer väl överens med 
hur elever ofta beskriver en ”bra lärare” nämligen som någon som intresserar sig för dem, 
visar dem omsorg och tar dem på allvar. Det är enligt Bergem (2000) avgörande för en lärare 
att ha både vilja och förmåga att se till varje enskild elevs behov för att i mötet med denne 
kunna handla efter individens bästa. 
 
Birnik (1998) menar att läraren bör skapa ett undervisningsklimat som är tillfredsställande för 
både henne själv och eleven om eleven ska kunna känna sig trygg och accepterad. En 
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inlärningssituation som upplevs positiv stimulerar hjärnan och hjälper oss att minnas och 
effektiviserar lärandet (Boström, 1998). Detta menar Boström (1998) innebär att inlärning 
inte enbart är en intellektuell process utan även en känslomässig sådan. Bergem (2000) menar 
att både elever och föräldrar ser trivsel som en förutsättning för lärande. Lärare förväntas 
därför lägga fokus på att skapa en trivsam och trygg läromiljö (Bergem, 2000). Arder (1996) 
menar att undervisningen bör präglas av lugn men hon framhåller också fördelarna med att 
som lärare ha förmågan att skapa en glad och avslappnad stämning. Detta förklarar Arder kan 
främja en god koncentration och undanröja spänningar som hindrar eleven. Enligt Gaunt 
(2011) är lärare-elevrelationen en avgörande del för lärandet i instrumental- och 
sångundervisning. Det varierar dock vilken typ av relation som passar med utgångspunkt från 
varje enskild elev. För vissa elever som endast önskar en formell lektion kan det – menar 
Gaunt (2011) – vara bäst att vara trevlig men i övrigt hålla en viss distans. För elever som 
verkligen vill satsa på musik och utvecklas efter bästa förmåga kan läraren dock lägga en 
annan intensitet i undervisningen. Gaunt (Ibid.) visar att lärare ofta beskriver relationen till 
eleverna som vänskap eller föräldraskap eller som en kombination av dessa. Enligt Gaunt 
(Ibid.) använder inte elever dessa termer i samma utsträckning utan lägger istället fokus på det 
faktum att varje relation är unik. För eleverna är det viktigt är läraren möter dem som 
individer och ser deras specifika behov (Ibid.). Vidare visar Gaunts studie att elevernas fokus 
inte ligger så mycket på själva lärare-elevrelationen som på hur interaktionen med läraren kan 
hjälpa deras musikaliska utveckling. 
 
I Birniks studie (1998) framkommer det att lärare understryker sin uppgift som elevens 
medmänniska framför än den som undervisare. Lärare menar att det är svårt att lära ut nya 
kunskaper till en elev om inte den sociala relationen fungerar tillfredsställande. En lärare bör 
enligt Birnik (1998) stödja och hjälpa eleven. Birnik (Ibid.) menar att lärarens beteende kan 
ha inverkan på elevens beteende. Om så är fallet kan det vara bra för läraren att vara 
medveten om sitt eget inflytande och med den kunskapen försöka förhindra att eleven agerar 
på ett sätt som inte är gynnsamt för lärande (Ibid.). 
 
När en elev visar ointresse, dålig koncentration eller inte övar kan det vara tecken på att 
eleven är stressad eller att någonting vid sidan av skolan tar energi och motivation. I en sådan 
situation menar Schenck (2006) att det är fördel om läraren visar intresse för elevens liv 
utanför undervisningen. Om läraren är lyhörd och har en helhetsbild av eleven är det lättare 
att upptäcka om något besvärar eleven och se på vilket sätt det är bäst att hantera situationen 
(Schenck, 2006). 
 
3.2.3. Makt och ansvar 
Lärare ser sig själva som den som styr undervisningen och håller ordning menar Birnik 
(1998). Han förklarar vidare att det samtidigt ligger på lärarens ansvar att skapa nyfikenhet 
hos eleven och stärka dennes självförtroende. Gaunt (2011) konstaterar att lärare-
elevrelationen har stor inverkan på elevers uppfattningar och lärande men den kan se ut på 
olika sätt. Läraren har makt över eleven och är den som styr undervisningen men kan uttrycka 
instruktioner på ett sätt som gör att eleven inte känner sig beordrad (Gaunt, 2011). Vidare 
menar Gaunt så kan lärare- elevrelationens utformning förändras i takt med att eleven 
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utvecklas. En elev som kommit långt i sin utveckling kan tilldelas mer ansvar och frihet än en 
nybörjare. För lärare är det en viktig uppgift att skapa trygghet hos eleven och lära denne 
ansvar menar Birnik (1998). Läraren ska också bekräfta och synliggöra eleven exempelvis 
genom att visa att man aktivt lyssnar till denne. Enligt Birnik (1998) är det en central uppgift 
för läraren att visa att eleven duger och är accepterad även när åsikter går isär. 
 
3.3. Förankring i styrdokument 
Följande studie fokuserar på sångundervisning i gymnasieskolan och kopplas därför till 
Läroplan för gymnasieskolan 2011. Härefter förkortas denna Lgy11 (Skolverket, 2011a). I 
skolans värdegrund står att ”Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång 
lust att lära” (Skolverket, 2011a, s. 5).  Gymnasieskolan ska i huvudsak förmedla kunskaper 
och det är viktigt att alla elever får möjlighet att tillgodogöra sig dessa. Därför ska 
undervisningen enligt Lgy11 (Skolverket, 2011a) anpassas efter varje elevs behov. Oavsett 
elevens unika kunskapsnivå och förutsättningar i övrigt ska hon få möjlighet att inhämta 
kunskap. Detta ska läraren ha som utgångspunkt i sin undervisning (Skolverket, 2011a). 
 
Alla som deltar i skolans verksamhet ska enligt Lgy11 visa respekt för den gemensamma 
miljön och för varje människas egenvärde. Eleverna ska också bli bemötta med respekt för 
både sitt arbete och sin person (Skolverket, 2011a). De som arbetar i skolan ska verka för att 
tillsammans skapa en god läromiljö. Enligt Lgy11 (Skolverket, 2011a) är det skolans mål att 
eleven själv ska ta ansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö. Läraren ska ha som 
utgångspunkt att eleven kan och vill ta eget ansvar för lärandet. I ämnesplanen för musik 
(Skolverket, 2011b) framgår att eleven ska ges förutsättningar att ta ansvar för sin egen 
musikaliska utveckling. Alla elever ska enligt Lgy11 (Skolverket, 2011a) också göras 
medvetna om att personlig utveckling görs möjlig genom nya kunskaper och insikter. 
 
Skolan ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin initiativförmåga och stimulera deras 
självförtroende och kreativitet (Skolverket, 2011a). Läraren ska stärka elevernas vilja och 
förmåga att lära för att varje elev därefter ska kunna känna större tilltro till sin egen förmåga. 
Ett mål i musikundervisning ska enligt ämnesplanen (Skolverket, 2011b) vara att stimulera 
elevens motivation och självförtroende i musikutövandet. 
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som valts för föreliggande studie. Ett avsnitt ägnas åt 
hermeneutiken som är det vetenskapliga synsätt som genomsyrar denna studie. Även urval av 
informanterna beskrivs och presenteras i detta kapitel. Sedan beskrivs de etiska överväganden 
som gjorts i samband med intervjuerna. Därefter följer en beskrivning av hur studien 
genomförts, samt hur materialet analyserats. 
 
4.1. Hermeneutik  
Denna studie har genomförts utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Patel och Davidson (2011) 
förklarar att genom ett hermeneutiskt förhållningssätt kan vi tolka hur det mänskliga livet 
yttrar sig i det talade och skrivna språket, samt skapa förståelse för vår egen livssituation och 
andra människors.  
 
En forskare med ett hermeneutiskt perspektiv ser på sitt forskningsobjekt utifrån sin egen 
förförståelse. I ett sådant fall menar Patel och Davidson (2011) att forskarens tidigare 
kunskap, tankar och känslor är till fördel i tolkning och förståelse av forskningsobjektet. 
Helheten ligger i fokus och forskaren växlar mellan att studera delarna och helheten för att 
söka uppnå en så omfattande förståelse som möjligt (Ibid.). Forskaren skiftar också mellan att 
studera materialet ur forskarens subjektiva och den intervjuades objektiva synvinkel. Den 
hermeneutiska tolkningsprocessen har varken en given början eller ett givet slut utan går 
ständigt mellan del och helhet, subjekt och objekt. Detta kallar Patel och Davidson (2011) för 
den hermeneutiska spiralen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) betraktas den inom 
hermeneutisk tradition som något fördelaktigt som gör det möjligt att ständigt nå djupare 
förståelse. 
 
4.2. Metodval 
I denna studie används halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med låg grad av 
standardisering. Graden av standardisering avser enligt Trost (2010) i vilken utsträckning 
intervjufrågorna och situationen är densamma för alla intervjuade. I en halvstrukturerad 
intervju har forskaren valt vilka områden eller kategorier som ska behandlas och utifrån det 
formulerat ett antal frågor (Aspers, 2011). Denna form av intervju menar Aspers (2011) utgår 
ifrån forskarens uppfattningar men lämnar samtidigt utrymme för dialog samt att under 
samtalets gång följa upp intervjupersonens svar. Frågorna i kvalitativa intervjuer ger enligt 
Patel och Davidson (2011) informanterna tillfälle att svara med sina egna ord. Detta ger 
möjlighet att få utvecklade svar som väl speglar den intervjuades upplevelser.  
 
Enligt Kvale och Brinkman (2009) syftar den kvalitativa forskningsintervjun till att förstå ett 
fenomen utifrån den intervjuades livsvärld. Intervjufrågorna är öppna för att leda in 
intervjupersonen på vissa teman utan att påverka svaren. Vidare förklarar Kvale och 
Brinkman (2009) att i en forskningsintervju påverkar intervjuaren och intervjupersonen 
ständigt varandra. I interaktionen dem emellan utformas kunskap.  
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4.3. Urval 
Intervjuerna i denna studie har genomförts med sånglärare och sångelever som är verksamma 
på estetiska programmet med inriktning musik. Eftersom studien är kopplad till värdegrund, 
uppdrag och övergripande mål i Lgy11 (Skolverket, 2011a) var detta ett givet val. För att få 
möjlighet att ta del av uppfattningar om relationens betydelse i sångundervisning ur både 
lärar- och elevperspektiv gjordes intervjuer med två lärare och två elever. Valet av 
informanter styrdes av en önskan om att personerna skulle ha lång erfarenhet av 
sångundervisning. Därför valdes sånglärare som arbetat i många år och elever som går tredje 
och sista året på gymnasiet. 
 
Informanterna var för mig tidigare kända från en av mina praktikperioder. Jag tog kontakt 
med lärarna som i sin tur tillfrågade elever som de trodde skulle kunna tänka sig att delta. 
Valet av elever baserades främst på årskurs och tillgänglighet. 
 
4.4. Presentation av informanter 
Nedan följer en presentation av informanterna. Samtliga har tilldelats fingerade namn. 
Eleverna har fått namn som börjar på E och lärarna namn som börjar på L. Detta för att det 
ska vara enkelt för läsaren att avgöra när det är en lärare respektive en elev som uttrycker sig. 
 
Ellen började ta sånglektioner under sitt första år på gymnasiet och har haft samma lärare 
under alla tre år. Innan dess hade hon tagit fiollektioner genom kommunala musikskolan, 
spelat gitarr på egen hand samt provat på att sjunga i kör under en kortare period. Hon går nu i 
årskurs 3 på gymnasiet. 
 
Emma har tagit sånglektioner sedan årskurs nio och har haft totalt tre olika sånglärare, en på 
kommunala musikskolan och två under gymnasietiden. Under låg- och mellanstadiet sjöng 
hon i kör och i årskurs sex började hennes musiklärare uppmuntra henne att sjunga mer och 
det skapade sånglust. Hon går nu i årskurs 3 på gymnasiet. 
 
Lena har undervisat i sång under närmare tjugo år. Hon har gått en fyraårig 
musiklärarutbildning med inriktning mot klass- och gruppundervisning med sång och metodik 
som tillval. Efter det studerade hon vidare utomlands under ett och ett halvt år, då med 
inriktning mot jazz och med sång som huvudinstrument. 
 
Louise har jobbat som sånglärare på gymnasiets estetiska program, inriktning musik i snart 
34 år. Hon har en treårig musikpedagogisk examen som idag inte berättigar henne till 
lärarlegitimation. 
 
4.5. Genomförande 
Intervjuerna ägde rum på den skola där varje elev, respektive lärare, verkar för att göra det så 
enkelt som möjligt för dem att delta. Det skapar även förutsättningar för att den intervjuade 
ska kunna känna sig trygg vilket enligt Trost (2010) är mycket betydande för intervjuns utfall. 
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Den första kontakten togs med lärarna som i sin tur kontaktade eleven för att ta reda på när de 
hade möjlighet. Informanterna fick även önska den tid och dag som passat dem bäst.  
 
Samtliga intervjuer registrerades genom ljudupptagning. Detta för att göra det möjligt för mig 
som intervjuare att koncentrera mig på informantens svar och anpassa intervjun därefter. Det 
ger enligt Patel och Davidson (2011) också forskaren möjlighet att kontrollera att de 
uppfattningar som bildats kring materialet är korrekta. Eftersom intervjuerna var 
halvstrukturerade och hade låg grad av standardisering så hade jag möjlighet att lyssna till 
informanternas svar och utifrån vad de berättade ställa nya frågor. Deras svar genererade ny 
kunskap hos mig och gjorde det möjligt att ställa frågor som varit omöjliga att konstruera i 
förväg utan informantens medverkan. 
 
Innan intervjuernas början delgavs informanterna en sammanfattning av studiens syfte för att 
ge dem en bakgrund till intervjufrågorna. Varje informant tillfrågades vid intervjutillfället om 
denne kunde godkänna att intervjun spelades in och samtliga gav sitt godkännande. De 
informerades också om att både de och deras skola skulle vara helt anonyma i studien. 
 
4.6. Etiska överväganden 
Studien har genomförts med hänsyn till vetenskapsrådets fyra etiska huvudregler: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna har informanterna fått information om studiens 
syfte och en övergripande beskrivning av vad intervjuerna skulle beröra. Det klargjordes för 
informanterna att deras deltagande var helt frivilligt och anonymt och samtliga har givit sitt 
godkännande. För att bevara anonymiteten hos informanterna så omnämns de med fingerade 
namn. De insamlade uppgifterna har endast använts i föreliggande studie, i enlighet med 
Vetenskapsrådets principer (2002).  
  
4.7. Analys  
Bearbetningen av den insamlade empirin har skett genom en analysmodell bestående av fyra 
analysrundor. Detta gjordes utifrån ett fenomenografiskt förhållningssätt där fokus ligger på 
att studera uppfattningar. Den fenomenografiska analysen syftar enligt Patel och Davidson 
(2011) till att undersöka människors uppfattningar om fenomen i sin omgivning. 
 
Patel och Davidson (2011) presenterar en fenomenografisk analysmetod i fyra steg. Även 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver liknande metoder för analys i flera steg. Gemensamt 
för dessa olika metoder är att de går ut på att forskaren inledningsvis skapar sig en helhetsbild 
av empirin. Sedan bryts materialet ned och studeras som mindre enheter för att slutligen 
kunna sammanställas till en ny helhet. Analysrundorna underlättar för forskaren att sortera 
och få en ökad förståelse för sitt material (Patel & Davidson, 2011).  
 
De analysrundor som använts i denna studie är en kombination av de som beskrivs av Kvale 
och Brinkmann (2009) och Patel och Davidson (2011). Vissa moment, som exempelvis 
färgkodning, har inspirerats av de metoder för kodning som beskrivs av Aspers (2011). 
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Sammanfattningsvis så går analysrundorna ut på att forskaren först skapar sig ett 
helhetsintryck av materialet, för att sedan identifiera centrala meningar som vidare definieras i 
kategorier. Dessa kategorier knyts till sist samman och bildar den helhet som presenteras i 
resultatet. Här nedan beskrivs de analysvändor som använts. 
 
4.7.1. Analysrunda 1 
Inledningsvis gjordes en genomläsning av samtligt material från intervjuerna. Vid andra 
genomläsningen gjordes anteckningar i form av stödord och meningar.  
 
4.7.2. Analysrunda 2 
Genom att sammanställa anteckningarna från alla intervjuerna kunde återkommande teman 
identifieras och utifrån dessa skapades ett antal preliminära kategorier. Efter ytterligare en 
genomläsning av materialet justerades kategorierna. För att göra de olika kategorierna 
tydligare gjordes en ny genomgång av materialet där texten färgmarkerades i ett 
ordbehandlingsprogram, varje kategori tilldelades en egen färg. 
 
4.7.3. Analysrunda 3 
Materialet omstrukturerades så att all information tillhörande samma kategori, från samtliga 
informanter, fördes ihop. Varje stycke avslutades med informantens fingerade namn för att 
göra det fortsatt tydligt vilken informant som gjort vilket uttalande. När allt material lades i 
samma dokument blev det tydligt att kategorierna behövde justeras igen. 
 
4.7.4. Analysrunda 4 
I den avslutande analysrundan sammanställdes hela materialet och delades in i de slutgiltiga 
kategorier och underkategorier som syns läsa i resultatet. Kategorierna är Social samvaro med 
underkategorin Tillåtande miljö, Relationens betydelse för lärande, Att skapa trygghet i 
undervisningen med underkategorin Anpassning efter elev och Makt- och ansvarsfördelning. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna under ett antal rubriker. Under 
analysarbetet togs kategorier fram utifrån det insamlade materialet. De slutgiltiga kategorier 
som konstruerats i analysrunda resulterade i rubrikerna nedan. 
 
När intervjuerna transkriberades behölls merparten av informanternas dialekter. Eftersom 
dialekterna var tydligt framträdande gjordes en bedömning att om dessa inte återgetts i text 
skulle materialet inte fullt skildra personernas uttalanden. Endast små justeringar har gjorts i 
de fall där dialekten gjort det svårt att avgöra vilket ord som avsetts. 
 
5.1. Social samvaro 
Informanterna är eniga om att ett socialt samspel som innefattar mer än enbart det som rör 
sång är en naturlig del av lektionerna. De tycker alla att samspelet och relationen mellan 
lärare och elev är önskvärt och har betydelse för lärandet. Louise tar upp det vardagliga 
samtalet som en naturlig del i det som för henne är en bra sånglektion. Även Lena inleder sina 
lektioner med att hälsa på eleverna och fråga hur det är med dem. 

Man hälsar glatt på eleven, frågar hur är läget å intresserar sig liksom för det, så att man inte bara kör 
igång utan man måste småprata lite å socialisera sig lite grann först. (Intervju Louise) 

Emma har en närmare social relation till sin sånglärare än till lärare i andra ämnen och ser det 
som något positivt. För att hon ska känna sig trygg så bör sångläraren vara trevlig och visa 
intresse för henne.  

Jamen väldigt, väldigt glad och trevlig å så. Nämen när man kom till lektion så kanske jamen säg ’hej’ å 
fråga hur de ha vari idag å såhär. Å oftast, ja mena när man gå förbi i korridoren så hälsa man… å om de 
ä nånting som de vill ta upp så leta de ju oftast upp en å säg om de ä nånting. Så de tyck ja, de tyck ja ä 
jättebra. (Intervju Emma) 

Ellen och hennes lärare pratar mycket på lektionerna om både hur det har gått med läxan och 
sådant som inte rör sångundervisningen. Hon uppskattar att kunna berätta för sin sånglärarare 
hur hon har det utanför sångundervisningen, exempelvis om hon har mycket skolarbete för 
tillfället eller är stressad över något. Det får henne att känna sig mer avslappnad på lektionen. 

Lite såhär allmänna grejer typ: ’åh ja ä så stressad över de här’ eller typ: ’nu snart ha ja lektion me dom 
här’. Eller asså, såhär andra grejer. De ä int bara såhär sång hela tiden. Man kan som prata om typ annat 
också. (Intervju Ellen)  

På Louise lektioner hoppas hon att eleverna ska känna att de kan berätta om något gör att de 
har svårt att fokusera på skolan. Hon vill att eleverna ska känna förtroende för henne och våga 
berätta om det hänt dem något jobbigt som gör att de inte orkar med att ha lektion. 

Jag ska liksom inge ett förtroende så pass att eleven kan våga… berätta om jobbiga saker som ha hänt 
som gör att man inte, man är ur slag. Man kan liksom inte nästan ha lektion därför att man ja, man orkar 
inte. (Intervju Louise) 
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Lena vill att relationen mellan henne och eleverna ska kännas avslappnad och personlig. Hon 
vill att stämningen på lektionerna ska vara glad och trevlig. Emma har upplevt att relationerna 
till hennes sånglärare inte enbart handlat om skolan utan även varit personliga till en viss 
grad. Det anser hon kan vara en fördel som hjälper läraren att anpassa undervisningen efter 
den enskilda eleven. 
 
Att känna sig glad inför sånglektionerna är något Emma eftersträvar och för att uppnå det 
tycker hon att fokusen på musiken inte bör vara för sträng utan att läraren ska vara öppen för 
att prata om annat också. 

Nämen social ska ja säga å så sen, ja men ändå ganska alltså öppen sådära. För om de skulle va för 
instängt å såhär kanske bara fokusera på musiken då tro ja int man skulle bli lika glad varje gång man 
kom till sånglektionen. Så de skulle mer bli att, oj nu måst ja, nu måst ja va här. Å så bli de lite såhär 
konstig stämning i rummet satt. (Intervju Emma) 

För Ellen är det viktigt att lärare och elev har förståelse och respekt för varandra. Hon vill att 
det ska vara en trevlig stämning på lektionerna. 

Ja tror de ä viktigt att… lärarn förstå hur eleven typ tänker, eller att man liksom… mm kan typ har 
respekt till varann (Intervju Ellen) 

Enligt Louise måste förhållandet till eleven vara ganska öppet men det krävs också respekt. 
Hon menar att förtroende mellan elev och lärare är centralt för att relationen ska fungera bra, 
dock så är det allra viktigast att eleven har förtroende för läraren. Lena värderar också en 
social och öppen relation till eleverna Hon pratar lite med varje elev i början av lektionen om 
hur det är med den men funderar över vad som egentligen är den bästa inledningsfrågan i det 
sammanhanget. Hon vill att det ska finnas nog med tid för det svar frågan inbjuder till. 

Är du frisk? Brukar jag fråga ibland. Jaha, är du frisk? Typ. De är mer för att jag kan tycka att ibland om 
jag frågar: - Hur mår du? Vad vill du ha för svar ba: Aa jag mår bra? Eller, nej jag mår faktiskt int… 
alltså har vi tid med det riktiga svaret? Jag vet inte. Jag vill int att det, eller såhär, jaha. Är läget under 
kontroll? Jag vet int liksom… egentligen vad som är den bästa inledningsfrågan faktiskt. (Intervju Lena) 

Hon tycker dock att det ofta syns på eleverna när de verkligen behöver prata men lämnar till 
dem att avgöra vad de vill säga till henne men. Själv upplever hon sig vara inbjudande till att 
prata lite i början av lektionen. Om eleven då berättar att den exempelvis är krasslig så 
försöker hon anpassa lektionen efter det. 

Jag tror att jag är ganska… inbjudande till att prata en liten stund i början om nånting. Sen ser man som 
hur illa ställt det är om de ba, - jag är ba så jättetrött! Men då piggar vi upp. Eller… - jag är lite förkyld. 
Ja men, vi kanske kan göra nåt med noter idag eller få hör, vad har du för men? Brukar jag fråga om 
förkylningar. (Intervju Lena) 

Lena menar att det finns både för och nackdelar med att öppna upp för elever att prata om 
personliga saker på lektionen om de känner behov av det. Hon har upplevt situationer när 
relationen till eleven blivit ett hinder för undervisningen. 

Eleven upplever så mycket… tilltro så att den vill... prata hela tiden om annat. Så att man kommer inte 
framåt för att man har den relationen, det vart liksom för trevligt. (Intervju Lena) 
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Hon beskriver också att en elev, med vilken detta hänt, under sitt första år på gymnasiet hade 
svårt att våga sig på vissa moment.  

Annars hade den inte kanske vågat de där grejerna som, den känner att den kan gö de i rummet för det är 
bara vi liksom och vi känner varann och så. (Intervju Lena) 

I sådana fall tror Lena att relationen kan ha positiv effekt och hjälpa eleven att utvecklas. 
 

5.1.1 Tillåtande miljö 
Om Emma har något hon känner att hon behöver prata om så tycker hon det är skönt att kunna 
ta upp det på sånglektionen. 

Ja tyck de ä skönt att kunna som säga hur de ä, å även få jamen om de ä nåt man fundera på så kan man 
fråga dom å de ä som ingen stor grej utav de. (Intervju Emma) 

Louise vill att eleverna ska känna att de kan berätta för henne om de inte har gjort sin läxa 
oavsett vad orsaken är. Om något jobbigt hänt eller om de blir känslosamt på lektionen vill 
hon att eleverna ska veta att det är helt okej. 

Jag ska liksom inge ett förtroende så pass att eleven kan våga… berätta om jobbiga saker som ha hänt 
som gör att man inte, man är ur slag, man kan liksom inte nästan ha lektion därför att man ja, man orkar 
inte. Man ska kunna gråta hos mig, kille eller tjej, spela ingen roll. (Intervju Louise) 

Det har hänt flera gånger att elever har gråtit på Lenas lektioner. Vid sådana tillfällen försöker 
hon visa att det är ingenting konstigt att bli känslosam och berätta för eleven att det inte är 
första gången det händer. 
 
Ellen vill att hennes lärare ska vara öppen och ge henne uppmuntran och hjälp och inte bli arg 
när det är något hon inte kan eller klarar av. 

Typ tolerera om… typ om ja som elev int riktigt kan allt, att int lärarn kanske blir superarg, för de ä int 
jättekul. Blir ba dålig stämning. (Intervju Ellen) 

Ellen är inte rädd för att få mindre respekt eller sänkt betyg om hon misslyckas med något. 
Den trygga relationen som hon har med sin lärare tror hon har betydelse för detta. Att prova 
nya saker på sånglektionerna känns bra och Ellen känner att hennes lärare stöttar henne. 

De är ju klart att man vill ju som att de ska gå bra, men ja tyck att… de känns som att man få mycke stöd. 
Eller de bruka gå bra oftast om ja ska göra nåt sånt där. Men de ä ju såklart att även om man gör de inför 
typ vem som helst så kan de ju va jobbigt eftersom de ä första gången. Men… ja tyck int, de känns som 
att… min sånglärare ä en av dem… få som de såhär känns bra å göra de inför. Kanske int hundra, men så 
bra som de gå… typ. För att hon ä som såhär… amen man testa å så ba: Ja okej åsså sen ja bra. Åsså sen 
tänk du på de här å de här också. Å så testa vi igen. Typ så. Så hon ä väldigt såhär uppmuntrande. 
(Intervju Ellen) 

Lena försöker skapa en tillåtande stämning på lektionerna och vill få eleverna att känna att de 
är mitt i en utvecklingsprocess där de inte förväntas sjunga perfekt.  



 14 

Det är bara du och jag här. Jag brukar ju alltid säga, se det på en tioårsperiod. Hur farligt är det, 
liksom? Det är i fem minuter klockan tio en tisdag som det här hände och det vart lite svettigt. 
Ja, so? Tänk om du lär dig nåt! (Intervju Lena) 

För att eleverna inte ska känna prestationsångest eller vara rädda liknar Lena lektionssalen vid 
ett laboratorium eller en verkstad. Hon vill att eleverna inte ska behöva tycka att något de gör 
är pinsamt eller konstigt och sätter därför de enskilda övningarna och lektionerna i ett större 
perspektiv. De är delmoment på vägen mot ett mål som ligger längre fram. 
 

5.2. Relationens betydelse för lärande 
Emma tror att hennes och sånglärarens relation tillsammans med sånglärarens kunskaper har 
betydelse hennes lärande. 

Ju mer ja känn mä trygg me henne ju mer vågar ja ju testa å ju mer våga ja utvecklas. (Intervju Emma) 

Hennes uppfattning är att ju tryggare man känner sig, ju mer utvecklas man. Tidigare har 
Emma haft svårt att sjunga inför människor men hos sin sånglärare känner hon sig nu så pass 
trygg att hon inte längre behöver oroa sig för att det inte alltid låter som hon vill. 

Om vi säg att ja stå å sjung för publik ä ja väldigt noga. Då får de inte bli fel, ja ä väldigt såhär a nej 
undra hur de där lät. Men sen om man ä på sånglektion då känns de som va, spela roll. (Intervju Emma) 

Ellen trivs med sin sånglärare och tror att det påverkar hennes musikaliska utveckling 
positivt. Detta för att hennes goda inställning till sångläraren skapar ett engagemang hos 
henne som hon förmodar inte skulle ha varit lika stort om hon inte tyckt om sin lärare. 

Fö ja tror att, ja tycker ju mycke om min sånglärare som ja har nu så om ja int hade gjort de så hade ja no 
int… vare lika engagerad på lektionerna å då hadere ju int, då hade ja int utvecklats så mycke heller. Så 
de tror ja absolut. (Intervju Ellen) 

Lena tror att det kan ha betydelse för elevens utveckling om en miljö där eleven känner tillit 
till henne har byggts upp. Hon menar att en relation präglad av tillit kan hjälpa eleven att våga 
testa nya saker. 

Alltså de vågar ju ta större… kliv eller testa nånting som de inte skulle testa, och det tror jag bygger på 
tilliten i relationen. (Intervju Lena) 

Även Louise tror att det är viktigt att eleven känner sig trygg och litar på sin lärare för att 
våga göra sådant som gynnar lärandet. 
 
5.3. Att skapa trygghet i undervisningen 
För Emma är det viktigt att få tydliga instruktioner så att hon känner sig helt säker på vad det 
är hon ska göra. 

Att man gå igenom låten ganska noga redan från början, va man nu ska sjunga, så att man int.. jamen så 
att de int bli fel rytm eller nånting sånt där nånstans. Så ja ä ganska noga me, att nä man först ser att man 
gå igenom den ganska noga så sen att man ta som del för del. (Intervju Emma) 
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Tydliga instruktioner är ett sätt för Louise att få eleverna att känna sig trygga. Vid 
lektionernas slut brukar hon se till att eleven vet vad som förväntas av den inför nästa gång. 
När en lektion avslutats är hennes förhoppning och mål att eleven kan känna sig nöjd med sin 
insats och har kommande uppgift klart för sig. 

När lektionen ä slut, börja va slut så få man sammanfatta lite grann… säga: va är de du ska göra till nästa 
gång nu? Få upprepa de å behöver dom skriva upp de så får dom ju göra de. Å så ä förhoppningsvis 
eleven ganska glad å nöjd å känner att den har hittat nånting eller att den ha bara åtminstone gått vidare å 
komme på saker å känner de sig trygg liksom inför… nästa vecka då den själv ska jobba inför nästa 
lektion. (Intervju Louise) 

Både Ellen och Lena tycker det är viktigt att eleven känner uppmuntran och att läraren tror på 
elevens förmåga att klara av uppgiften. 

Typ öppen å… såhär peppande… och… höll på säga snäll men de ä väl kanske fel ord. Men typ öppen, 
peppande liksom såhär uppmuntrande å typ… hjälpsam. (Intervju Ellen) 

Innan Lena ger eleven konstruktiv kritik brukar hon lyfta något positivt i det eleven precis 
gjort. Hon upplever att eleverna är mer mottagliga för konstruktiv kritik när de precis fått 
bekräftelse på att de lyckats med något. 

De flesta funkar ju bättre på, att ba, åh det va bra, jaha då kanske jag kan tänka på det här! Alltså då blir 
det liksom lite positivt att jobba istället för att, de där var ju uselt. Så positivt och lyftande miljö. (Intervju 
Lena) 

En fördel med individuell undervisning som Lena upplevt är att hon har möjlighet att se till 
att varje enskild elev kommer framåt och får känna att den lyckats med något. 

Om det är nån som har dålig självkänsla eller är jättesträng med sig själv… så tror ja, dels så tror jag att 
man är på tu man hand om man lyckas få till den hära… liksom tillitsfulla utvecklings... miljön eller vad 
man ska säga så tror jag att man växer som person, bara av att åstadkomma… liksom. Jag tänk, när man 
är på tu man hand, man ser ju till att de hinner åstadkomma nåt. (Intervju Lena) 

Lena tror att den individuella sångundervisningen ger läraren möjlighet att hjälpa varje 
enskild elev att både utvecklas musikaliskt och som person. 
 

5.3.1. Anpassning efter elev 
Något som både Emma, Lena och Louise håller fram som viktigt i relationen mellan sångelev 
och sånglärare är att undervisningen bör anpassas efter varje enskild elev. 

Att sångläraren kan, de ä ganska viktigt för dom å kunna kanske anpassa beroende på vem man ä som 
person att man se att ja men den här kanske… tyck att de ä lite roligare, eller jamen int roligt å roligt men 
kanske utvecklas mer utav de här. (Intervju Emma) 

Emma tycker att relationen till hennes sånglärare skiljer sig från relationen hon har med 
exempelvis sin lärare i svenska, främst eftersom sångläraren har möjlighet att utforma 
undervisningen efter just hennes behov. 
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Du ä ensam me läraren, å de vet ju oftast va du behöv träna på å va du behöv ut, eller va du jamen ska 
utveckla å sånt där. På så sätt så tyck ja de ä väldig väldig stor skillnad sku ja säga. (Intervju Emma) 

Louise hittar ofta på övningar under lektionen i takt med att hon ser vad eleven behöver. Hon 
tycker att det är viktigt att vara lyhörd och möta eleven både när det gäller det sångliga och 
det sociala. För varje enskilt tillfälle försöker hon känna in vilket förhållningssätt som bäst 
gynnar eleven. 

De gäller å ha fingertopp, alltså behöver den här eleven nu en liten nätt utskällning eller är de 
silkesvantarna som fortfarande ska sitta på. (Intervju Louise) 

För Lena är målet med varje sånglektion att eleven har, eller har börjat på vägen mot att 
erövra ny kunskap. Hon vill också att eleven ska känna gott mod inför uppgiften. 

Då tänker jag att… nummer ett. Det viktigaste av allt är att… eleven… går därifrån med… att eleven på 
nåt sätt ska ha befunnit sig i den proximala utvecklingszonen. Antingen via det som den får med sig, helst 
via både det den får med sig och det som har hänt under lektionen, ska va lite på toppens av dens nivå. 
Och inom räckhåll, att den glad och stärkt känner att den har klarat och att den nyfiket och hungrigt 
känner att den har nånting att göra. (Intervju Lena) 

Lenas metod för att undervisningen ska passa varje enskild elev är att anpassa utformningen 
av uppgifterna. Målet med en uppgift kan vara detsamma för flera elever men vägen dit kan 
justeras för att bäst gynna varje unik elev. 

Jag förändrar ramen in i det oändliga… tills jag hittar rätt zon om jag inte hittar rätt från början. Eh… rätt 
liksom svårighetsgrad på uppgiften, eller rätt infallsvinkel. Så att den… fungerar. Så jag förändrar och 
förändrar tills ja, tills det går å sen puttar jag upp det därifrån, typ så. ( Intervju Lena) 

Hon försöker upptäcka om det finns någon svårighet eller något orosmoment som stör eleven 
vid sidan av sånguppgiften. I sådana fall försöker hon reda ut det först så att eleven kan 
koncentrera sig på huvuduppgiften och känna sig trygg i situationen. 
 
5.4. Makt- och ansvarsfördelning 
Alla informanter är överens om att läraren är den som ska ha den huvudsakliga makten i 
lärare- elevrelationen. Emma tycker att läraren ska ha makten men vara öppen för att släppa 
fram tankar och idéer från eleven. Hon vill också ha möjlighet att säga till om hon exempelvis 
känner sig obekväm med någonting. 

Ja skull väl säga att lärarn ska ha, den ska ändå ha mer makt men man måst ändå låta eleven komma me 
jamen hur den tänk å om den ha nån idé, är de ju jättebra för att de kan ju kanske, även om man int ha lika 
mycke rutin så kan de ändå va en väldig. Ja, en väldig smart idé (skratt) de vet man ju int. (Intervju 
Emma) 

Ellen, Lena och Louise är eniga om att till en början ligger makten mest hos läraren men med 
tiden bör eleven få allt större medbestämmande i takt med att elevens kunskap växer. 

Eleven ä ju då, va ska man säga, en liten ofuktad svamp som ska liksom blötas upp så att den suger i sig 
de man har att säga å ge men ju längre eleven kommer, desto mer tycker ja att man kan fördela liksom 
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makten över, jamen att själva få komma med förslag på repertoar… att själv ta över… kunskaps… 
rummet. (Intervju Louise) 

Enligt Louise så kan eleven reflektera allt mer kring sitt lärande ju mer kunskap den erövrat 
och då också ges större makt att påverka undervisningen. 

Alltså att om vi befinner oss i mitt rum me kunskap från början så vill jag att de ska finnas en öppen dörr 
till nästa rum som är elevens rum å där ska liksom kunskapen långsamt ta sig över i så stort mått, till de 
rummet, som möjligt så att eleven kan i sin tur komma med reflektioner och tankar å åsikter om sitt eget 
lärande helt enkelt. Så om man då kallar de för makt så vill ja ju att den makten ska liksom gradvis gå 
över till eleven (Intervju Louise) 

Lena vill att hennes elever succesivt ska få större kunskap om sin egen röst så att hon till slut 
inte behövs. 

Jag brukar säga till eleven såhär när vi, efter ett tag att det är du och jag tillsammans som är expert på din 
röst och på din sång och så småningom i trean så blir de, liksom far du iväg själv och då är du mer expert 
än du var från början och jag behövs mindre och mindre (Intervju Lena) 

För Ellen upplevs det naturligt att läraren har mer makt inledningsvis eftersom läraren har mer 
kunskap. Nu när hon går i årskurs tre har hon mer möjlighet att påverka och tycker också att 
hon med sin allt större kunskap kan styra mer och veta vad hon vill med en viss låt. 

Alltså de känns som att… i början när man börja… så mm eller alltså dels för att då kan man ju int så 
jättemycke, eller de flesta kan väl int jättemycke. Att då äre som ganska naturligt att de ä som läraren 
som… jamen typ ge instruktioner å man ta int så mycke intiativ själv. Men typ nu när ja gå i trean då är 
de ju som att… de bli… int fifty fifty kanske men… de bli som mer å mer lika… för att man kan ju som 
ta egna initiativ å typ säga ba: nämen på den här låten vill ja ha de såhär! Å nu tyck ja att, nu ska vi gö 
såhär å såhär. Så att man kan som… bestämma lite tisammans å så. (Intervju Ellen) 

Trots att Lena som lärare har mer makt och kunskap än sina elever så vill hon att de ska förstå 
att hon är där för deras skull. Eleverna får själva ta ansvar och se till att ta vara på den 
möjlighet som undervisningen innebär. 

Jag tycker att läraren ska vara som en auktoritet och jag tycker att det är viktigt att, i rummet, att det finns 
en sorts känsla för att… vi är här för din skull, för att du ska utvecklas men det är jag som vet en massa 
om det här. Men du kommer med dina personliga erfarenheter och din, den person som du är. Jag brukar 
faktiskt till och med säga det i början på en kurs. Här sitter jag, jag vet en massa om rösten och jag vet en 
massa om stilar och vad som har hänt och jag kan, jag har som klart för mig en massa om sång och här 
kommer du mer den du är. Det är du som kom å gö det här och så har vi mina infallsvinklar här. (Intervju 
Lena) 

Lenas elever med sina erfarenheter och personligheter välkomnas av henne och hon erbjuder 
dem att dela med sig av sin kunskap om musik och om rösten. Sedan är det upp till dem om 
de ser till att ta del av det hon har att lära dem. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras valet av metod, analysmodell och studiens trovärdighet. Därpå följer 
en resultatdiskussion i vilken resultatet av studien ställs i relation till tidigare forskning.   
 
6.1. Metoddiskussion 
Valet av kvalitativa forskningsintervjuer som metod var fördelaktigt i flera avseenden. De 
halvstrukturerade intervjuerna var en tillgång eftersom de gav informanterna utrymme att 
beskriva sina egna upplevelser och åsikter, vilket också av Patel och Davidson (2011) 
beskrivs som en av metodens fördelar. Eftersom intervjuerna hade låg grad av standardisering 
gavs möjlighet att i enlighet med ställa frågorna i den ordning som föll sig naturligt, vilket 
bidrog till att samtalen fick ett bra flyt. 
 
Atmosfären vid intervjuerna upplevdes av mig som avslappnad. Informanterna tycktes inte 
tveka att delge sina tankar om de områden som behandlades. Att intervjuerna gjordes enskilt 
kan ha bidragit till att informanterna obehindrat delade med sig av sina personliga tankar och 
åsikter. Det föreligger även en tänkbarhet att informanterna kände sig mer avslappnade med 
mig än vad de skulle ha gjort med en helt okänd intervjuare. De öppna frågorna gav i de flesta 
fall möjlighet att ta del av informanternas spontana tankar kring ämnena. Vid ett fåtal 
tillfällen tolkades dock frågorna på ett annat sätt än vad som avsetts och samtalet gick utanför 
det ämnade området. När detta hände var det till stor fördel att kunna ställa följdfrågor som 
syftade till att åter styra in samtalet på det aktuella ämnet (Patel och Davidson, 2011). 
 
Vid transkriberingen av intervjuerna upptäcktes möjligheter till följdfrågor som inte 
uppmärksammats vid intervjutillfället. Det är möjligt att informanterna skulle ha delgett än 
mer djupgående tankar kring forskningsområdet om dessa frågor ställts. Den begränsade 
erfarenheten hos mig som intervjuare gjorde att det fanns en viss oro för att intervjun inte 
skulle flyta på och ge svar på de frågor som avsetts, viket kan ha påverkat min förmåga att 
finna möjliga följdfrågor. Här är det möjligt att det faktum att informanterna – för mig som 
intervjuare – var kända bidrog till att intervjuerna trots detta mestadels flöt på bra. Det fanns 
ingen märkbar rädsla för tystnad och detta gav både informant och intervjuare tillfälle att 
verkligen tänka efter och ordentligt avhandla samtliga områden. Trost (2010) menar att det 
som intervjuare är bättre att berätta för informanten att lite betänketid behövs och låta det bli 
tyst en stund, istället för att stressa fram en oklar fråga som inte gynnar intervjun. 
 
Den analysmodell som tillämpades i studien gav god möjlighet att studera materialet, som 
helhet och del för del. Det upplevdes som fördelaktigt att kunna ta inspiration från olika sätt 
att göra analyser och utifrån det konstruera en metod som passade bra för mig. Att materialet 
endast analyserats en person kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) vara en nackdel. Risken 
finns att forskarens tolkning blir subjektiv och att endast sådant som stämmer överens med 
dennes egna uppfattningar uppmärksammas. Subjektiviteten har dock begränsats genom att 
det funnits tillgång till personer utanför studien som kunnat granska analysen. 
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6.1.1 Validitet och reliabilitet 
Innebörden av begreppen validitet och reliabilitet skiljer sig enligt Patel och Davidson (2011) 
mellan kvalitativa och kvantitativa studier. Vidare beskriver de att validiteten i en kvalitativ 
studie avser hela forskningsprocessen, istället för att som i en kvantitativ studie avgöra 
mätinstrumentets träffsäkerhet, om rätt företeelse granskas, samt noggrannhet i mätningen. 
Att i en kvantitativ studie vid olika tillfällen få skilda svar på en fråga från en och samma 
person anses vara ett tecken på låg reliabilitet. I en kvalitativ studie där syftet är att ta del av 
uppfattningar behöver detta inte vara fallet eftersom det är möjligt att personens uppfattningar 
av olika anledningar förändrats (Ibid.). Begreppen validitet och reliabilitet ligger nära 
varandra när det gäller kvalitativ forskning. Därför avstår många forskare från att använda 
reliabilitetsbegreppet och validitetsbegreppet får istället en större innebörd (Ibid.). Validiteten 
i kvalitativa studier innefattar huruvida forskaren lyckas använda sin förförståelse genom hela 
arbetet. För själva datainsamlingen avgörs validiteten baserat på om det material som 
forskaren samlat in ger underlag för en tillförlitlig tolkning av informantens livsvärld (Ibid.). 
Genom att samtliga intervjuer i denna studie spelades in stärktes validiteten. Forskaren kan 
enligt Patel och Davidson (2011) använda inspelningarna för att försäkra sig om att 
uppfattningarna denne bildar är korrekta.  
 
I föreliggande studie har enbart kvalitativa forskningsintervjuer använts som metod. Att 
komplettera studien med andra forskningsmetoder, så som observationer, dagböcker och 
dokument, hade möjligen kunnat ge en mer djupgående bild av det studerade området och 
enligt Patel och Davidson (2011) därmed stärkt undersökningens validitet. De menar dock att 
det inte finns något sätt att säkerställa validiteten för denna typ av studie eftersom varje 
kvalitativ forskningsprocess är unik. 
 
6.2. Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är indelad i kategorier som utformats efter studiens forskningsfrågor. 
Kategorierna är: En bra lärare-elevrelation, Att skapa en relation som är gynnsam för 
lärande och Relationens inverkan på elevens musikaliska utveckling. 
 

6.2.1. En bra lärare-elevrelation 
Samtliga informanter är eniga om att en lärare-elevrelation som präglas av respekt och 
möjliggör en trevlig stämning på sånglektionerna är viktig. Både den gemensamma läromiljön 
och varje enskild människa skall enligt Lgy11 (2011a) behandlas med respekt.  
 
Både de elever och lärare som deltagit i studien ser ett vardagligt samtal mellan lärare och 
elev som en naturlig del av en bra sånglektion. Både Emma och Ellen har en social relation 
till sina sånglärare och upplever att det är något positivt. Ellen känner sig mer avslappnad på 
lektionen om hon exempelvis fått inleda den med att berätta för läraren att hon är stressad 
över något. Emma upplever också den möjligheten som positiv. Detta talar för att det är 
viktigt att som lärare vara en god lyssnare och visa engagemang och respekt för eleven vilket 
Boström (1998) också framhåller. För att Emma ska känna sig trygg på lektionen ska läraren 
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vara glad och trevlig och visa att den intresserar sig för henne. Dessa egenskaper menar också 
Bergem (2000) ofta värderas högt av elever när de beskriver en bra lärare. 
 
Louise tycker att det är viktigt att eleverna känner att de kan berätta för henne om det hänt 
något som gjort att de inte gjort läxan eller inte känner sig mentalt redo för lektion. Lena tror 
också att det är viktigt att eleverna känner sig fria att berätta saker när de känner behov av det. 
Däremot funderar hon över lärarens möjligheter att styra samtalet så att det inte blir för 
personligt eller tar över hela lektionstiden, om det inte är absolut nödvändigt exempelvis för 
elevens hälsa. Hon menar att det gäller att balansera relationen så att den gynnar eleven. Ett 
sätt att begränsa relationens personlighetsgrad kan vara att läraren inte tar initiativ till 
personliga samtal utan lämnar det till eleven (Gaunt, 2011). Det kan hända att en elev behöver 
en personlig relation och stort förtroende till sin lärare för att våga utvecklas men samtidigt 
får inte den sociala relationen förhindra själva undervisningen. Både Gaunt (2011) och 
Aspelin (1999) belyser vikten av att hitta en balans i att låta relationen bli personlig men 
samtidigt behålla en opersonlig distans. Det är tydligt att denna avvägning är mycket svår och 
torde förutsätta att läraren lyckas läsa av eleven, vilket ställer höga krav på lärarens 
perception. 
 
Gemensamt för alla informanter är att de anser att läraren ska ha den huvudsakliga makten i 
lärare-elevrelationen. Relationen bör samtidigt vara öppen och läraren lyhörd för elevens 
tankar och åsikter. Tre av fyra informanter är eniga om att elevens medbestämmande bör öka 
parallellt med att elevens kunskaper växer. Louise och Lena menar att i takt med att elevens 
kunskap blir större stärks också dennes förmåga att reflektera över sitt eget lärande. När 
eleven får större förståelse för sin röst och vad den behöver utveckla blir det också möjligt för 
denne att vara med och påverka lektionsinnehållet. Även Gaunt (2011) menar att en elev som 
kommit långt i sin utveckling kan skänkas större ansvar och frihet än en nybörjare. Trots att 
läraren har den största makten och ansvaret över sånglektionen så är det enligt Lena viktigt att 
eleven förstår att läraren är där för elevens skull. Varje elev måste dock själv välja att ta vara 
på den möjlighet som lektionerna innebär. För att uppmuntra eleven att engagera sig på 
lektionerna menar Birnik (1998) att läraren har ett ansvar att skapa nyfikenhet hos eleven. 
Detta förutsätter också att eleven har förtroende för läraren och dennes kunskaper. Det är 
alltså genom kommunikation med läraren som eleven i enlighet med Säljö (2000) får tillgång 
till nya kunskaper. 
 
6.2.2. Att skapa en relation som är gynnsam för lärande 
Lena strävar efter att vara glad och trevlig gentemot sina elever för att skapa en avslappnad 
lärare-elevrelation. För att en sådan relation ska kunna uppstå måste lärare och elev enligt 
Birnik (1998) mötas som personer och inte vara fast i sina tilldelade roller. Lena och Emma 
håller med om att relationen mellan lärare och elev gärna får vara lite personlig. Även i 
Gaunts studie (2011) framgår det att elever ser ett samband mellan sitt lärande och relationen 
till läraren, en personlig kontakt kan därför vara önskvärd. Aspelin (1999) menar att personlig 
närhet är en förutsättning för att skapa en stabil relation mellan lärare och elev. 
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Att skapa en tillåtande stämning på sånglektionerna är en viktig metod när Lena försöker få 
sina elever att känna sig trygga. Hon försöker hjälpa dem att förstå att de är mitt i en 
utvecklingsprocess där sånglektionen är en verkstad där inget enligt henne är pinsamt eller 
konstigt. En avslappnad stämning kan enligt Arder (1996) dessutom främja koncentration och 
avlägsna spänningar vilket bör göra den eftersträvansvärd. Enligt Ellen och Lena är det viktigt 
att läraren uppmuntrar eleven och visar tro på elevens förmåga att kunna fullfölja den givna 
uppgiften. Boström (1998) anser att lärarens förväntningar på eleven kan ha betydelse för vad 
en elev sedan presterar. Många av de elever som deltagit Gaunts studie (2011) menar att det 
är viktigt att känna stöd från sin lärare. Lena menar att det kan vara bra att belysa något 
positivt innan eleven får konstruktiv kritik för att skapa en positiv känsla hos eleven. Detta 
kan vara ett sätt att skapa motivation och vilja att lära vilket enligt Dysthe (2003) är 
avgörande för lärande. En läromiljö som får eleven att känna sig accepterad och uppskattad är 
sannolikt positiv för elevens utveckling. 
 
En fördel med enskild sångundervisning är möjligheten att utforma undervisningen efter varje 
enskild elev, att kunna hjälpa eleven att utvecklas musikaliskt men också att stärkas som 
person. Louise, Lena och Emma framhåller vikten av att denna möjlighet tas till vara som en 
viktig del i lärare-elevrelationen. Vad som är unikt i individuell undervisning är att lärarens 
hela fokus ligger på en elev. Om läraren skapar sig en god uppfattning om elevens behov både 
socialt och sångligt, och utformar undervisningen därefter, bör det finnas goda förutsättningar 
för en relation som präglas av förtroende. Att det finns förtroende mellan lärare och elev är 
något som kan känneteckna en lyckad relation enligt Gaunt (2011). Lena vill att hennes elever 
ska gå från varje lektion och känna att de lyckats med något och håller på att erövra nya 
kunskaper. Hennes förhoppning är att de ska känna att de har fått en utmaning som kan hjälpa 
dem att utvecklas och som finns inom räckhåll, så att de känner sig motiverade att jobba 
vidare. För att göra detta möjligt anpassas nivån på och ramarna för uppgifterna efter varje 
enskild elev. Målet med detta arbetssätt är att eleven ska befinna sig i vad Vygotskij (1978) 
kallar den proximala utvecklingszonen. Samtliga informanter menar att läraren bör anpassa 
undervisningen efter den enskilda elevens nivå och behov för att främja lärande. Det skulle 
kunna tolkas som en önskan om att läraren genom sin undervisning ska hjälpa eleven att 
erövra de kunskaper som ligger inom utvecklingszonen. 
 

6.2.3. Relationens inverkan på elevens musikaliska utveckling 
Ellen vill att läraren ska ge henne uppmuntran och hjälpa henne att utvecklas, inte haka upp 
sig vid de fel hon gör. Att ha en trygg relation till sin sånglärare tror hon hjälper henne att 
våga prova nya saker och inte vara rädd för att göra fel. Tack vare att hennes sånglärare är 
uppmuntrande och guidar henne i inlärningsprocessen känner hon sig trygg. Även Schenck 
(2006) belyser vikten av att som lärare verka för att eleven får en positiv upplevelse av sina 
sånglektioner då det kan prägla deras förhållande till musik i det fortsatta livet. Med den 
utgångspunkten kan antas att en god lärare-elevrelation bör eftersträvas för att skapa goda 
förutsättningar för elevens musikaliska utveckling både i den aktuella undervisningen och i 
framtiden. 
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Lärarna som deltagit i studien är eniga om att det är viktigt att eleverna bör kunna känna sig 
trygga på lektionerna. De vill skapa en tillåtande stämning där det inte är någon stor sak att 
göra fel eller att bli så känslosam att det leder till gråt. Om eleverna känner sig så pass 
avslappnade på sina sånglektioner att de vågar bli känslosamma så bör det också kunna gynna 
deras musikaliska utveckling. Eftersom en viktig del i musicerande är kommunikation och ett 
personligt uttryck kan det vara fördelaktigt att känna sig fri och vara i kontakt med sina 
känslor. För att detta ska kunna ske bör läraren stötta eleven. Birnik (1998) menar att en av 
lärarens centrala uppgifter är att visa eleven att den duger och är accepterad som den är. 
Läraren ska enligt Lgy 11 (Skolverket, 2011a) stärka elevernas vilja och förmåga att lära för 
att varje elev därefter ska kunna känna större tilltro till sin egen förmåga. Ett mål i 
musikundervisning ska enligt ämnesplanen (Skolverket, 2011b) vara att stimulera elevens 
motivation och självförtroende i musikutövandet. Att som lärare visa tro på sin elevs förmåga 
och att uppmuntra denne till att vara sig själv kan vara ett steg mot att nå dessa mål. Alla 
elever ska enligt ämnesplanen i musik (Skolverket, 2011b) få möjlighet att ta ansvar för sin 
egen musikaliska utveckling. Detta bör kunna uppnås genom att eleven tilldelas allt mer 
ansvar i takt med att denne erövrar större kunskap om sångteknik och sin egen röst vilket tre 
av informanterna föreslagit. 
 
Enligt Emmas uppfattning har relationen mellan sånglärare och elev, tillsammans med 
lärarens kunskaper, betydelse för lärandet. Hennes upplevelse är att trygghetskänslan bidrar 
till utveckling. Ellen upplever att den goda relationen har positiv effekt på hennes 
engagemang och följaktligen på hennes musikaliska utveckling. Detta kan härledas till att 
lärande enligt Boström (1998) inte enbart är en intellektuell utan också en känslomässig 
process. En tillitsfull relation kan hjälpa eleven att våga prova nya saker och ge möjlighet till 
musikalisk utveckling enligt Lena och Louise. Gaunt (2011) menar också att själva relationen 
inverkar på elevens förutsättningar att utvecklas. Dessa uppfattningar stämmer väl överens 
med den sociokulturella teorin där lärandet enligt Dysthe (2003) är beroende av det sociala 
sammanhanget och samspelet mellan deltagare. 
 
Enligt Lgy11 (Skolverket, 2011a) ska gymnasieskolan se till att alla elever får möjlighet att 
tillgodogöra sig de kunskaper som förmedlas. Resultatet i denna studie föreslår att en god 
relation mellan lärare och elev bör eftersträvas för att detta ska kunna uppnås. Undervisningen 
ska anpassas efter varje elevs unika förutsättningar (Skolverket, 2011a). För att en lärare ska 
kunna anpassa undervisning efter en elev bör en lärare-elevrelation med viss personlig närhet 
vara nödvändig. 
 
6.3. Avslutande ord 
Denna studie visar att relationen mellan lärare och elev har betydelse för elevens lärande. 
Relationens utformning anses avgörande för huruvida eleven känner sig trygg i läromiljön 
och kan också påverka elevens motivation och lust att lära. En lärare-elevrelation som har en 
positiv inverkan på elevens lärande förutsätter enligt studien att läraren tar utgångspunkt i och 
anpassar sig efter elevens behov och önskemål. Under arbetet har jag fått en ökad förståelse 
för komplexiteten i att som lärare kunna skapa väl balanserade relationer till sina elever. Jag 
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önskar i enlighet med de tillfrågade eleverna en relativt personlig relation till min sånglärare 
medan de tillfrågade lärarna berättar att vissa elever föredrar en större distans.  
 
Studien visar att grundläggande för att skapa förutsättningar för goda lärare-elevrelationer är 
lyhördhet hos läraren samt respekt och tillit mellan lärare och elev. En lärare som känner sina 
elevers behov både socialt och kunskapsmässigt har möjlighet att skapa goda förutsättningar 
för lärande för varje enskild elev. I min kommande roll som musiklärare vill jag jobba för att 
se till varje unik elev och anpassa undervisningen efter var och en i största möjliga 
utsträckning. Denna studie har gett mig insikt om svårigheter detta arbete kan komma att 
innebära men samtidigt bringat mig verktyg för att göra det möjligt. 
 
6.4. Förslag till fortsatt forskning  
Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie på högre utbildning och se om 
resultatet skiljer sig. Där har eleverna sannolikt längre erfarenhet av sångundervisning och det 
är troligt att varje enskild elev har haft fler olika lärare och därmed upplevt fler olika lärare-
elevrelationer. Det är sannolikt att sångelever inom olika nivåer av utbildning också har olika 
ambitionsnivåer. Har det någon inverkan på hur eleverna önskar att relationen till läraren bör 
se ut och vilken roll de anser att den spelar? 
 
I denna studie framkommer att ett viktigt steg i att skapa trygghet hos eleven är att anpassa 
undervisningen efter den enskilda elevens behov. De vore intressant att undersöka vilket 
utrymme det finns för detta på skolor där varje sångkurs tilldelats obligatoriska låtar med 
specificerade moment för varje låt. Det finns inga läroböcker för sångundervisning men på 
vissa skolor enas lärarna i arbetslaget om vilka låtar och moment som ska ingå i respektive 
sångkurs. 
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 III 

Bilaga 1 
 
Intervju - Elev 
 
Inledande frågor 
 
Hur gammal är du?/Vilken årskurs går du? 
 
Hur länge har du tagit sånglektioner? 
 
Har du haft fler än en sånglärare? 
 
Hur ser din musikaliska bakgrund ut? 
 
Intervjufrågor 
 
1. Hur ser en ”bra” sånglektion ut? 
 
2. Vad är viktigt i relationen mellan sångelev och lärare? 
 
3. Hur ska en lärare vara för att du ska känna dig trygg? 
 
4. Tror du att din och lärarens relation påverkar din musikaliska utveckling? 
 Om ja, på vilket sätt? 
 
5. Hur anser du att maktfördelningen bör vara i en elev/lärarrelation? 
 
 
Är det okej att jag återkommer om det är något som behöver kompletteras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IV 

Bilaga 2 
 
Intervju - Lärare 
 
Inledande frågor 
 
Hur länge har du undervisat i sång? 
 
Vilka åldrar/årskurser undervisar du? 
 
Vilken är din pedagogiska bakgrund? 
 
Intervjufrågor 
 
1. Hur ser en ”bra” sånglektion ut? 
 
2. Vad är viktigt i relationen mellan sångelev och lärare? 
 
3. Hur gör du för att skapa en trygg relation med eleverna? 
 
4. Tror du att din och elevens relation påverkar elevens musikaliska utveckling? 
 Om ja, på vilket sätt? 
 
5. Hur anser du att maktfördelningen bör vara i en elev/lärarrelation? 
 
 
Är det okej att jag återkommer om det är något som behöver kompletteras? 


