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Abstrakt 
 
I denna avhandling har vi undersökt nio musiklärares syn på den sociala relationen mellan 
dem och deras elever. Syftet var att ta reda på huruvida den sociala relationen mellan lärare 
och elever påverkar elevernas musikaliska lärande, sett ur lärarens perspektiv. Det var även 
vår intention att ta reda på om det förelåg någon skillnad i den sociala relationens påverkan på 
elevens musikaliska lärande mellan instrumentalpedagog och elev kontra klassmusiklärare 
och elever. Som metod för insamlande av fakta i frågan använde vi oss av kvalitativa inter-
vjuer med instrumentalpedagoger och klassmusiklärare. Dessa intervjuer fick bekräfta den 
tidigare forskning och litteratur vi behandlat i bakgrunden. Resultatet visade att den sociala 
relationen mellan lärare och elev påverkar elevens musikaliska lärande. Den skillnad mellan 
kategorierna vi kunde påvisa var att klassmusiklärarna inte ansåg sig ha tid eller möjlighet att 
utveckla en lika djupgående social relation till sina elever som instrumentalpedagogerna. Att 
utveckla och också upprätthålla en social relation ansåg båda kategorierna vara ytterst viktigt 
som en grund för elevernas musikaliska lärande.  
 
 
Nyckelord: social relation, förtroende, musik, en god lärare, kommunikation. 
 

 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Originalhandskriften till Béla Bartóks ”Virág Ökröm” 
 
 
 
 
Dedikation 
 
Till alla musiklärarstudenter. Tolka notbilden. 
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Förord 
 
”Musik ska byggas utav glädje”, har Lill Lindfors skrivit i en av våra kanske mest kända nya-
re svenska sånger. Detta är något vi som blivande musiklärare försöker leva efter: att musik 
ska vara lustfyllt och inspirerande. Tyvärr finns det alltför många exempel genom tiderna på 
musikundervisning som varit prestationsinriktad, kravfylld och ångestframkallande, något 
som än idag kan verka hämmande på dessa personers spontana lust till musikaliskt utövande. 
Många är vi som har hört om äldre personers musikundervisning i småskolan, vilken satt dju-
pa och smärtsamma sår i deras uppfattning om musik som något lustfyllt. 
 
Den gyllene regeln (Matt. 7:21) säger: ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, 
det skall ni också göra dem.” Vi frågar oss om dessa forna musiklärare efterlevde denna 
grundläggande och allomfattande regel i sin musikundervisning. Detta bud kan ses som grun-
den i socialt samspel mellan människor i gemen och också mellan lärare och elev: att bemöta 
varje människa med likvärdig respekt, tolerans och förståelse. 
 
Utifrån detta funderade vi på hur man skapar en lustfylld och inspirerande lärandesituation 
som dessutom innefattar respekt och förtroende. Vi ställde oss frågan hur viktig den sociala 
relationen är för elevernas lärande. 
 
Under arbetets gång har vi fått hjälp och stöd av ett antal personer, vilka vi här tillägnar ett 
speciellt tack. Först av alla Christer Wiklund som redan från början visade stort engagemang 
och intresse för vårt ämne. Därefter Geir Johansen som tog över handledarrollen och gav 
oss ”hurtige” kommentarer under arbetets gång. Slutligen vill vi rikta ett tack till våra infor-
manter som gett oss viktig och värdefull information i vårt uppsatsskrivande. 
 
Piteå i maj 2007 
 
Maria Pallin 
Morgan Stenberg 
Sara Öhlund 
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Inledning 
 
Vi har under vår utbildning, och vårt eget musicerande, lagt märke till att den sociala relatio-
nen mellan pedagog och elev tenderar att påverka elevens lärande i det aktuella ämnet. I 
grundskolan märks det tämligen tydligt att elever har en benägenhet att göra sina hemuppgif-
ter ”för att göra fröken glad”, vilket i sig inte är något negativt, då det egentliga syftet med 
skolundervisningen, enligt Skollagen 1 kap. 2 §: ”[att] främja deras harmoniska utveckling 
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Skolverket, 2002, s. 55), ofta inte 
förstås av yngre elever. Men för att detta kunskapsinhämtande ska ske spontant förutsätts en 
god relation mellan lärare och elev samt att eleven känner förtroende för läraren. I annat fall 
kan elevens motivation skina med sin frånvaro. 
 
Lärarens uppgift i dess mest grundläggande form är enligt Forsberg & Wallin (2005) att i ett 
samspel med eleven främja dennes lärande. I detta ingår att bedöma elevens kunskapsutveck-
ling likväl som prestation, vilket ska ske utifrån den enskilde elevens specifika förutsättningar. 
 
Vi har ställt oss frågan om det kan finnas belägg för vår hypotes att den sociala relationen 
påverkar elevens musikaliska lärande. Om det skulle vara så att vårt antagande är riktigt skul-
le detta kunna agera ledstjärna i vår kommande yrkesroll. I sådana fall skulle vi behöva lägga 
lika stor vikt vid personlig social kontakt med eleven som vid det rent ämnesanknutna. 
 
Eftersom vi i framtiden mest troligt kommer att undervisa i både klassituation och i enskild 
undervisningssituation ligger det i vårt intresse att undersöka om det också finns någon skill-
nad, vad gäller den sociala relationens påverkan på elevens musikaliska lärande, mellan dessa 
båda undervisningssituationer. 
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Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna avhandling är att undersöka den sociala relationens betydelse för elevers 
musikaliska lärande, sett ur lärarens perspektiv.  
 
Meningen är att med hjälp av kvalitativa intervjuer med instrumentalpedagoger och klassmu-
siklärare genomföra en studie av den sociala relationen, dels mellan instrumental-pedagoger 
och elever, dels mellan klassmusiklärare och elever, samt jämföra dessa två situationer mot 
varandra. Vår förhoppning är att kunna utröna om den sociala relationen påverkar det musika-
liska lärandet och om där föreligger någon skillnad mellan de ovan angivna undervisningssi-
tuationerna. 
 
Våra frågeställningar är med andra ord: 
 

• Har den sociala relationen mellan lärare och elever betydelse för elevers musikaliska 
lärande? 

• Föreligger det någon skillnad i den sociala relationen mellan klassmusiksituation och 
instrumentalundervisningssituation? 

 

Begreppsdefinition 
 
Lärare och pedagog 
I avhandlingen används omväxlande orden ”pedagog”, ”instrumentalpedagog”, ”lärare” 
och ”klassmusiklärare”. När vi använder oss av ordet pedagog menar vi det dock i en allom-
fattande mening. Ordet lärare likaså. Detta eftersom våra källor använder sig av olika benäm-
ningar. När en särskiljning är nödvändig använder vi dock de av oss tidigare nämnda termerna 
instrumentalpedagog och klassmusiklärare. 
 
Musikaliskt lärande 
Med detta begrepp menar vi elevens kapacitet att anamma musikalisk information och väg-
ledning/instruktioner från läraren och omsätta denna i eget musikutövande samt kreativt ska-
pande. 
 
Social relation 
Här syftar vi till det känslomässiga samspelet mellan två eller flera personer. 
 
Förtroende 
Vi använder detta ord i meningen hur elever hyser tillit för sin lärare och litar på densammes 
kunskaper, didaktiska, ämnesanknutna såväl som sociala. Detta begrepp används som en ut-
veckling och närmare beskrivning av fenomenet social relation. 
 
Klassmusikundervisningssituation 
Detta syftar till en lärandesituation där en lärare undervisar en grupp, vanligtvis om 20 till 30 
elever, i musik (grundläggande musikaliska kunskaper) i det obligatoriska (svenska kommu-
nala) skolväsendet samt gymnasiet. 
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Enskild musikundervisningssituation 
Detta syftar till en lärandesituation där en lärare undervisar en elev i taget i musik (instru-
ment/sång) i det frivilliga skolväsendet, såsom kommunala musikskolan, kulturskolan eller 
musik- och dansskolan. 
 

Bakgrund och litteraturgenomgång 
 
Detta avsnitt har för avsikt att behandla ett antal centrala begrepp vilka är relevanta för förstå-
elsen av vår problemställning och diskussion. Begreppen är tidigare belysta i diverse litteratur, 
avhandlingar och uppsatser. För att förstå innebörden av denna c-uppsats är det viktigt att 
känna till tidigare forskning inom följande områden, då denna är av stor vikt för utformningen 
och upplägget.  
 
De områden som behandlas är: kommunikation – både i allmänhet och sett ur ett pedagogiskt 
perspektiv – eftersom detta är en viktig beståndsdel i uppbyggnaden av en social relation, 
vilken ligger till grund för denna uppsats, relationsproblem – som kan utgöra hinder i en un-
dervisningssituation, vad som utmärker en god lärare samt elevers lärande – vilket är av vikt 
för att förstå bemötandet av elever i olika åldrar och undervisningssituationer. 
 
Först av allt kommer arbetet att förankras i de för de specifika skolformerna gällande styrdo-
kumenten. Dessa former är det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. 
 

Förankring i styrdokument 
 
Det obligatoriska skolväsendet 
Grundskolan 
I Lpo 94, 1 kap. står det att läsa: 
 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 
trygghet och vilja och lust att lära. (Skolverket, 2002, s. 12) 

 
De frivilliga skolformerna 
Gymnasiet 
I Lpf 94, 1 kap. står det att läsa: 
 

Skolan är en social och kulturell mötesplats som har både möjlighet och 
skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Skolverket, 
2002, s. 37) 

 
Musikskolan 
Musikskolan saknar till skillnad från de övriga skolformerna nationella styrdokument. De mål 
som skolorna arbetar utifrån är lokala och sammanställs av kommunerna och de respektive 
skolorna. Då det inte är uppsatsens syfte att märka ut någon enskild kommun eller musikskola 
kan ej dessa inbördes dokument redovisas här. Dock kan det till exempel stå att barn och ung-
domar i musikskolan ska få tillgång till estetiska ämnen för att kunna tolka sin samtid och ge 
uttryck åt tankar, känslor, erfarenheter och kunskaper, som ett led i det livslånga lärandet och 
i ett socialt sammanhang. 
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Kommunikation 
 
För att försöka sig på att definiera ordet kommunikation kan enligt Maltén (1998) det beskri-
vas som något i stil med ”utbyte av budskap”. Det handlar om vem som säger vad till vem och 
med vilken verkan. Detta är dock en snävt definierad tolkning. Dock får det faktum att kom-
munikation påverkas av den kodning som sändaren gör och den tolkning som mottagaren gör 
vägas in, menar Barnes (1978). Dessa båda aspekter påverkas i sin tur av personlighet, erfa-
renheter, sinnesstämning, fördomar med mera. Något som kan påverka ett samtal i olika rikt-
ningar. Barnes säger att Piaget beskriver detta fenomen genom assimilation och ackommoda-
tion. Assimilation innebär att tolka eller ombilda information till att passa in i den egna 
världsbilden, sådant man redan kan och känner till. Ackommodationen tar vid när assimilatio-
nen inte längre gäller, det vill säga, förväntningarna formas för att få budskapet att passa in. 
 
Vidare menar Barnes (1978) att en meningsfull kommunikation mellan lärare och elev är 
grunden för en effektiv undervisning, även den kommunikation som yttrar sig på andra sätt än 
den verbala. En lärare måste kunna motta signaler på alla olika kommunikationsnivåer för att 
kunna förstå och skapa en relation till sina elever. Om språket enbart ses som något verbalt 
och dessutom enkelriktat kan elevens roll i undervisningen förbytas till ett passivt socialisa-
tionsobjekt. Om språket däremot betraktas som ett instrument för inlärning ges eleven en ak-
tiv medverkan i de processer som skapar lärande och kunskap. Exempelvis kan man se till en 
situation där läraren är såpass inriktad på sin egen tolkning att det inte ges utrymme för en 
relation mellan lärarens och elevernas tolkning av ett problemområde. Larsson (2003) anser 
att elever som själva får verbalisera och uttrycka sin läroprocess skapar sin egen kunskap. 
 
Trygve Bergem (2000) menar i sin bok ”Läraren i etikens motljus” att elever varken är eller 
ska betraktas som passiva mottagare av information från omgivningen. De ska få möjlighet 
till och förväntas att själva bearbeta och tolka de värderingar de exponeras för. Samspelet 
mellan olika människor är det som avgör hur eleverna kommer att utvecklas. Om det inte 
finns tillit inom detta samspel, är växande och utveckling i princip en omöjlighet. Läraren bör 
hela tiden fråga sig själv hur han eller hon ska använda sin auktoritet för att hjälpa eleverna att 
förverkliga sig själva samt utveckla sina förmågor. Läraren har ett otroligt stort ansvar, då 
dennes bemötande gentemot eleverna kan bidra till att de tror på sig själva eller precis tvärtom, 
att deras tro minskas drastiskt. Bergem skriver vidare: 
 

Om det råder misstro i förhållandet mellan lärare och elev kommer läraren 
som person inte så nära eleven att denne öppnar sig, och det uppstår inga 
förutsättningar för det förtroliga samtal som krävs för att läraren ska kunna 
hjälpa eleven att växa och utvecklas som människa. (Bergem, 2000, s. 79) 

 
För att kunna skapa denna tillit menar Bergem (2000) att viljan och förmågan att lyssna till 
elevernas åsikter och behov är en absolut förutsättning för att kunna bedöma vad som kan 
tjäna den enskilde elevens utveckling bäst. 
 
Det finns en rent biologisk faktor (Larsson, 2003) som säger att vi vill upprätta dialog med 
människor i vår omgivning. Förmår vi inte göra detta är vår hälsa och utveckling i fara. Re-
dan från födseln finns det i oss alla en stor önskan att etablera kommunikation med männi-
skorna i vår omgivning. Det handlar om att en ordlös dialog måste åstadkommas för att våra 
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behov ska kunna uppfyllas. Denna förmåga hos oss, att nå förståelse utan ord, bygger på för-
troende mellan individerna. 
 
Maltén (1998) beskriver kommunikation som en metod för utbyte av information och en soci-
alisationshandling. Vad som dock bör tänkas på är att det är omöjligt att inte komm-unicera. 
Allt en person gör eller inte gör, säger eller inte säger är kommunikation. Den som inte känner 
för att prata med någon visar detta i någon form och då genom någon form av kommunikation. 
Kommunikation är beroende av mer än bara det verbala språket. 38% förmedlas via tonläge, 
klang, betoning och tempo. 55% av budskapet formas av kroppsspråk såsom ögonuttryck, 
gester, minspel med mera. Endast 7% av kommunikationen är sålunda knutet till det rent ver-
bala. 
 
Dessutom finns det olika grader av egen förståelse av den egna kommunikationen (Granér, 
1994). I det s.k. Johari-fönstret  delas den egna kommunikationen i fyra delar, fyra ”fönster”: 
det öppna fönstret – som illustrerar allt den kommunicerande är medveten om i sin egen 
kommunikation och som når andra, det dolda fönstret – som illustrerar det kommunikatören 
är medveten om, men som inte når andra, det blinda fönstret – som illustrerar sådan kommu-
nikation som individen omedvetet sänder ut och som nås av andra, och slutligen det okända 
fönstret – som illustrerar allt som individer sänder mellan varandra utan att vara medvetna om 
det. 
 
Pedagogen som kommunikatör 
Om pedagogen vill ha en god undervisningssituation måste denne inrikta sig på att ha en god 
kommunikation med sina elever (Arder, 2003). Om pedagogen dessutom kan balansera allvar 
och humor mot varandra går det lätt att skapa en atmosfär som gynnar både kommunikation 
och undervisning. Det är viktigt att pedagogen kan lyssna på sina elever, att denne kan förstå 
deras utgångspunkter, känslor för tillfället samt också har intuition nog att lyssna till både vad 
de säger och vad de inte säger (se Johari-fönstret ovan). Viktigt är också att pedagogen har ett 
klart och tydligt språk och är medveten om hur han eller hon förklarar och beskriver. Likaså 
är det viktigt att  kroppsspråket är överensstämmande med det verbala språket. 
 
Det professionella samtalet 
Kommunikation kan förekomma i olika stadier och på olika nivåer, säger Hägg & Kuoppa 
(1997). Hur samtalet utvecklas beror på vilka personerna är som samtalar, från vilken bak-
grund de kommer, vad de har för relation med mera Allt eftersom personerna lär känna var-
andra kan samtalet inta en allt djupare mening. Enligt dem kan detta beskrivas i en så kal-
lad ”samtalstrappa” (figur 2), där graden av djup stegvis kan ökas beroende på de samtalandes 
relation. 
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Fig. 2 – samtalstrappan 
(Hägg & Kuoppa, 1997, s. 22) 
 
 
Vidare menar Hägg & Kuoppa (1997) att vardagsprat också är ett umgängessätt. Att upprätt-
hålla kontakt är det främsta skälet till att undvika tystnad. Här finns ett antal koder att känna 
till för att samtalet ska spinna vidare på ett naturligt sätt. Kodernas utformning växlar beroen-
de på vilka grupper som möts. Diskussioner är tämligen lika vardagspratet men är mer upp-
byggda av genomtänkta personliga ställningstaganden. Man hävdar åsikter och deltagarna i 
diskussionen förväntas lyssna. Följs inte de koder som finns i dessa situationer, det vill säga 
att lyssna till andra, respektera andras åsikter och kontrollera sina känslor, kan det hela urarta i 
gräl. Erfarenhetsutbyten bygger på sådant personer varit med om, direkt eller indirekt. Förtro-
endesamtal är privata och personliga. Förtroenden ges endast till dem man litar på, känner 
starkt förtroende för och känner tillit till. 
 
Ju längre två eller flera personer kommer i samtalstrappan desto djupare blir samtalens inne-
börd och kärna (Hägg & Kuoppa, 1997). Om de vandrar i trappan tillsammans tyder det på 
ömsesidig respekt och att förhållandet är gott och hållbart. De kan alltså variera samtalets in-
nehåll efter humör, situation etcetera. Om de däremot inte kan vandra gemensamt i den utan 
befinner sig på olika trappsteg tyder det ofta på någon brist i kommunikationen och/eller för-
hållandet. Detta kan bli smärtsamt och besvärande för de inblandade. Som pedagog ställs det 
enligt samma källa alltså krav på att kunna förflytta sig i samtalstrappan och förstå eleven i 
stunden. Pedagogen bör kunna avläsa elevens humör, kroppsspråk och intentioner för att kun-
na bemöta eleven på bästa möjliga sätt där och då. 
 

Sociala relationer – i allmänhet och i förhållandet mellan lärare och elev 
 

Social exchange theory, proposed by John Thibaut and Harold Kelley 
(1967), suggests that the movement toward closeness is governed by the 
balance of rewards and costs experienced in a relationship (Smith, 1999, s. 
614). 

 
Oavsett vilken situation det handlar om, påverkas enligt Smith (1999) den sociala relationen 
av den stämning som råder, samt givandet och tagandet, mellan de aktuella personerna. Om 
någon i en relation upplever sig som förfördelad utvecklas inte denna relation på ett konstruk-
tivt sätt. Enligt Smith anser teoretikern Margaret Clark att människor som har en känsla av 
samhörighet med andra i sin omgivning har ett större behov av att vara socialt ansvariga och 
hjälpa andra, än de som inte känner sig delaktiga i den sociala relationen. I detta samspel ut-
vecklas vår förmåga att engagera oss i andra och andras bekymmer, och det är också i detta 
samspel som vi kan få erfara glädjen och tillfredsställelsen i att behövas av andra. Detta kan vi 
knyta an till skollagen 1 kap. § 2, som säger: 
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[...] Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i sam-
arbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskän-
nande människor och samhällsmedlemmar. [...] Verksamheten skall utfor-
mas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var 
och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. [...] (Skolverket, 2002, s. 
55) 

 
Detta säger oss, såsom Lytsy & Mellberg (1999) skriver, att det sociala formandet är av störs-
ta vikt i barns och ungdomars personliga, emotionella och empatiska utvecklig, vilket säger en 
del om skolans uppdrag. Barn behöver vuxna inte enbart som beskyddare eller ordningsvakter 
utan vuxna att konstruera världen tillsammans med, vuxna med ”stora öron och stora ögon” 
som kan lyssna och se och föra en dialog. Ska man få till stånd en vettig social utveckling 
krävs det också att vuxna är konsekventa och håller på normer och värderingar som främjar en 
fredlig samlevnad. 
 
Larsson (2003) anser att formandet av en personlighet är en livslång process som både är 
medveten och omedveten. Alla erfarenheter, goda såväl som icke goda, lämnar bidrag till det-
ta formande. Vi deltar hela tiden aktivt och sökande i vår egen utveckling. Detta gör vi för att 
vi bär på ett inre behov av kontakt med andra individer. Genom vår kontakt med andra ut-
vecklar vi känsla för vår gemensamma mänskliga natur. Enquist (1994) menar att i samspelet 
med andra människor styrs vi dock alla av mer eller mindre omedvetna krafter. För att kunna 
förstå hur andra människor tänker och känner är det därför av yttersta vikt att ha självinsikt 
och veta hur man fungerar som person. Vidare krävs det, enligt Arder (1996), av människor 
(läs, pedagoger) i ett socialt samspel både vilja och lust till att lära sig förstå och sätta sig in i 
andra människors förutsättningar för att lära. Beroende på vilka erfarenheter och livsvillkor en 
person har, har denne olika lätt att utveckla förmåga för att ha inlevelse i andras situationer, 
tankar och synpunkter. Detta gör att vissa har lättare än andra att uppöva denna egenskap. 
Med ämneskunskap som förutsättning kan denna egenskap omsättas och komma till stor nytta 
i undervisningssituationer. 
 
Arder (1996) menar vidare att även om inlevelse och empati hos en värderande pedagog i 
utgångsläget inte är god kan denna med ökande undervisningserfarenhet växa och bli bättre 
om vederbörande är duktig i ämnet. Detta är en förutsättning för att kunna anpassa undervis-
ningen efter den enskilde elevens behov. Det bästa sättet att göra detta är naturligtvis att bli 
bekant med eleven. Genom samtal och direkt observation kan pedagogen skaffa sig en bild av 
eleven och dennes förväntningar, mål och ambitioner. Likaså kan pedagogen skaffa sig kun-
skaper om begränsningar och problem. Det har också visat sig, skriver Imsen (2000), att de 
mer erfarna lärarna verkar visa större omsorg om eleverna. Så småningom ”upptäcker” lärarna 
eleverna, men detta kräver erfarenhet och tar tid. 
 
Andersson & Jansson (2006) poägterar att en lärare kan få respekt för sina kunskaper, det den 
gör och åstadkommer, men det är sannolikt att förtroendet dock aldrig föds på detta sätt. Sko-
lans sekretesslag säger att lärare har tystnadsplikt vad gäller samtal mellan lärare och elev. 
Detta kan bidra till att eleven känner sig trygg med läraren och en förtroendefull relation kan 
skapas. Relationen mellan lärare och elev i undervisningen har alltid varit viktig, betydelsen 
har dock vuxit mer och mer. Det handlar om att vara personlig men inte privat. En lärare är 
sig själv med eleven och visar intresse gentemot elevens person. Läraren bör dock ha en pro-
fessionell inställning, det vill säga inte släppa in eleven i sina privata detaljer om sitt egna liv. 
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Hans Birnik (1998) låter påskina att det inte är själva ämnesinnehållet som avgör hur effektiv 
en lärare är, utan kvaliteten på lärare- och elevrelationen. Lärararbetet, liksom terapiarbetet, är 
till stor del ett ensamarbete, men trots detta ingår läraren varje dag i ett påtagligt stort antal 
relationer med sina elever där inga övriga vuxna har insyn. Birnik menar vidare att lärarens 
professionella förhållningssätt innehåller en förmåga att vara sina elever nära, men samtidigt 
ha distans till dem. 
 
Relationsproblem 
De flesta elever uppfattar enligt Aspelin (1999) sina lärare som ämnesengagerade, men där-
emot anser de att lärarna har brister i sin förmåga att värna om skolklassen och relationerna 
inom densamma. Mellan många lärare och elever har det uppstått relationsproblem, kanske 
på grund av just detta. När eleverna upplever att lärare visar ointresse för deras åsikter får de 
inte fullt förtroende för dem och då uppstår en risk för oengagemang i skolarbetet och de till-
godogör sig inte undervisningen till fullo. Lärarna får alltså respekt för sin ämneskunskap och 
sin kunskapsöverförande kompetens men däremot inte för sin sociala kompetens eller sitt re-
lationsmässiga engagemang. 
 
Enligt Björnbergs (1981) studie, slutar elever i kommunala musikskolan förr eller senare att 
ha instrumentalundervisning. Även om relationen mellan lärare och elev är viktig och bety-
dande för eleven är det enligt Björnberg väldigt få elever som angett att de slutat på grund av 
en dålig relation till sin lärare.  
 
Empati och omsorg 
Andersson & Jansson (2006) skriver att en lärare inte bara förväntas vara yrkesmänniska, utan 
även medmänniska, med välutvecklad empatisk förmåga. En förebild, helt enkelt. Råder det 
brist på empatisk förmåga kan detta ha betydelse för lärarens och elevens relation. Detta kan 
också få konsekvenser för elevens utveckling och inlärning. Det är viktigt att eleven känner 
sig trygg och accepterad av läraren, vilket lättast uppnås om läraren skapar ett gott undervis-
ningsklimat, både för eleven och för sig själv. 
 
Läraryrket innebär mycken stress och kan väcka en känsla av att inte räcka till (Imsen, 2000). 
Detta är dock inte hela sanningen om lärarsituationen. Det som ofta gör att lärare orkar hålla 
ut i sitt yrke år efter år är det största glädjeämnet: kontakten med eleverna. Imsen menar att 
kontakt innebär att mötas som människor, att se varandra som likvärdiga, att lyssna till var-
andras uppfattningar och förväntningar. Kort och gott är kontakt omsorg. En kontakt som är 
oerhört viktig för att bygga upp en givande relation mellan lärare och elever. 
 

En god lärare 
 
Hur är en bra lärare? frågar Ulf Numan (1999) i sin doktorsavhandling. Det finns många 
aspekter och åsikter på den frågan. Mycket beror på vilka uppfattningar och åsikter en person 
själv har. Elever har en syn på hur en god lärare är, lärare har sin syn, skolledare har sin syn 
och så vidare. Numan skriver i sin doktorsavhandling om fem olika perspektiv på lärarrollen 
och hur en god lärare ska vara. Dessa fem perspektiv är: 
 
Lärares syn på en god lärare 
Enligt lärare är en god lärare en person med hög arbetskapacitet, god förmåga att strukturera 
och planera samt organisera. En god lärare ska dessutom kunna inspirera eleverna, uppmuntra 
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dem att söka kunskap och ge dem goda förutsättningar för framtida lärande. Slutligen fram-
höll lärare social kompetens, empatisk förmåga, respekt för individen, humor med mera 
 
Skolledares syn på en god lärare 
Skolledarnas syn på en god lärare var i stort densamma som lärarnas: en god lärare har stor 
didaktisk kunskap, social kompetens och förmåga att inspirera och motivera eleverna. Vikti-
gast var dock den ämnesknutna kunskapen. 
 
Lärarutbildares syn på en god lärare 
Den syn lärarutbildare hade av en god lärare skiljde sig inte den heller nämnvärt från de andra. 
Utbildarna framhöll dock en tredelning av kompetenser för goda lärare: didaktisk, pedagogisk 
och metodisk kunskap. Handlingskompetens var en annan aspekt som lärarutbildarna vägde in 
i sammanhanget. Att kunna tolka och förstå en situation och ge adekvata idéer till problem-
lösning hörde till de vanliga svaren. Social kompetens, ledarförmåga, kritiskt tänkande och 
demokratiska grundvärderingar var andra vanliga åsikter. 
 
Pedagogiskt inriktade forskares syn på en god lärare 
Enligt Numan var detta den svåraste aspekten av en god lärare, då forskarna ofta vävde in så 
mycket mer än rena kunskaper och egenskaper i sina teser och åsikter, men ett ord som starkt 
påtrycktes var öppenhet. Ett ord som kanske sammanfattar mycket av det ovan sagda. 
 
Elevers syn på en god lärare 
Detta är kanske det svåraste att sammanfatta men samtidigt det enklaste. Elevers syn på en 
god lärare är ofta väldigt likartad men samtidigt mångfasetterad. Enligt Numans egen diskus-
sion med två elever, Vigge och Koffe, beskrev dessa elever att en god lärare var trevlig, snäll 
och hade bra ordning. I ungefär samma anda svarar Sirotnik (1990), en amerikansk skolfors-
kare, som menar att en god lärare är en som bryr sig om sina elever, repsekterar dem som per-
soner och är någon de kan lita på. 
 
Numans (1999) egen definition av lärarkompetens kan sammanfattas med den tolkning som 
står att läsa i Egidius termlexikon (1995), där kompetens tolkas som förmåga. Det finns enligt 
Egidius sex aspekter på kompetens som i läraryrket är av intresse: psykomotoriska färdigheter, 
kognitiva faktorer, social kompetens, estetisk kompetens, personlighetsegenskaper samt 
kommunikativ kompetens.  
 

Elevers lärande 
 
Imsen (2000) menar att elever lär sig genom andra, genom egna erfarenheter samt genom 
kommunikation. Elevers inlärning begränsas dock av deras grad av mognad. Man kan endast 
via språket överföra det som de redan har scheman att förstå, varför det är viktigt att även ha 
annan kommunikation, såsom kroppsspråk, mimik med mera. Detta stöds enligt Imsen av 
Piagets teori om assimilation och ackomodation. Eleverna utvecklar scheman för att systema-
tisera sin värld och sin kunskap och lär sig allteftersom att värdera egen funnen kunskap. För 
att till fullo förstå ett skeende eller ett beteende krävs det också att eleverna kan tänka reversi-
belt, det vill säga kan återskapa det aktuella skeendet i omvänd ordning. På så sätt kan de ta ut 
och förstå varje del i ett skeende. 
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Att undervisa i musik i klass och enskilt 
 
Musiklärare kan arbeta inom olika institutionella former, såsom musikhögskola, folkhögskola, 
gymnasium, grundskola, en kommunal musikskola, kyrkligt samfund eller som privatlärare 
(Rostvall & West, 1998). Inom institutionens ramar finns utrymme för en viss tolkningsfrihet 
gällande vad respektive ämne kan bestå av och hur undervisningen ska anpassas. Läraren väl-
jer själv vilket arbetssätt som passar i just den specifika undervisningssituationen. Stensmo 
(1997) påpekar att en klassmusiklärare undervisar flera elever samtidigt och därför inte kan 
anpassa undervisningen efter allas behov på samma sätt som en instrumentalpedagog. 
 
Ett antal undersökningar visar enligt Stensmo (1997) att det föreligger ett starkt bevisat sam-
band mellan klasstorlek och elevprestationer. Det är statistiskt signifikant att de metaanalyse-
rade undersökningarna har gemensamma resultat. Resultaten visade att en klass om 30 elever 
som presterade genomsnittliga resultat kunde höja sin prestation med ca 5% om elevantalet 
minskades till 20. Ytterligare 10% prestation kunde vinnas genom att minska elevantalet till 
10. Därtill bör tilläggas att lärarens undervisningsmetoder också rimligen borde förändras 
efter klasstorleken för att dessa resultat skulle uppnås. För att prestationerna ska öka på ett 
iakttagbart sätt måste klasstorleken minskas drastiskt. 
 
Robert Schenck (2000) skriver i sin bok ”Spelrum – en metodikbok för sång- och instrumen-
talpedagoger”: 
 

Att vara instrumental- eller sånglärare är ett privilegium. Att få vara med 
om glädjen, gemenskapen och framstegen hos eleverna kan vara en ojäm-
förlig inspirationskälla. Banden som vi skapar med eleverna kan bli nästa  
lika djupa, meningsfulla och långvariga som våra mest betydelsefulla rela-
tioner i livet. (Schenck, 2000, s. 15) 

 
När undervisningssituationen är som bäst, menar Schenck, innebär den att eleverna kan bära 
med sig en positiv bild av musik för resten av sina liv. Att som lärare känna delaktighet i den-
na process är ett oerhört stort privilegium och en av lärarens inspirationskällor. Det är viktigt 
att en lärare tar stort ansvar för sin undervisning, att han eller hon gör sitt yttersta för att un-
dervisningssituationen ska bli så positiv som möjligt för eleverna. Detta eftersom läraren an-
nars kan skada elevernas musikaliska självbild. En instrumentallektion som inte fungerar kan 
ge eleverna en bild av dem själva som omusikaliska och resultera i en stark olust för och ovil-
ja till att musicera.. 
 

Metod 
Definiering av begrepp i intervju 
 
I detta kapitel vill vi förtydliga ett antal begrepp som för oss som musiker och lärare kan ver-
ka självklara, men för den oinvigde vara av något diffus karaktär. Det handlar om ett antal 
termer inom det musikaliska området samt våra definitioner av de ord som äger vikt för vårt 
framställande av problematiseringen. 
 
Begreppet instrumentalpedagog finns i sig inte definierat, men enligt Bonniers Lexikon (1997) 
är ordet pedagog härlett av grekiskans ”pais” som betyder barn, och ”agein” som betyder leda, 
vilket alltså kopplas samman till en person som leder barn i deras utveckling.  Definitionen av 
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pedagog i denna uppsats är inte specificerad till barnundervisning, utan till ett vidare ålders-
spektra. Instrument kommer enligt samma lexikon av det latinska ordet ”instrumentum” vilket 
betyder redskap, oftast i meningen vetenskapligt eller musikaliskt redskap. Här är ordet en-
bart liktydigt med musikinstrument, såsom piano, fiol, sång etcetera. Sålunda får ordet ”in-
strumentalpedagog” innebörden av en person som ledsagar en annan person i musikinstru-
mentundervisningssyfte. 
 
Klassmusiklärare är i denna rapport liktydigt med en person som undervisar i ämnet musik i 
grupp (vanligtvis om ca 20 till 30 elever) i grundskolan och gymnasiet. 
 
För att försöka definiera fenomenet ”social relation mellan lärare och elev” delar vi begreppet 
i dess två grundbeståndsdelar ”social” samt ”relation”. Ordet ”social” definieras enligt Bonni-
ers Ordbok (1995) som ”det som har att göra med samhället, medborgarnas välfärd samt säll-
skaplighet”. Den för denna avhandling relevanta innebörden definieras dock till ”sällskaplig-
het och samvaro med andra människor”. ”Relation” är enligt Bonniers liktydigt med ”förhål-
lande eller förbindelse”. För intervjun definieras dock ordet som ”förbindelse mellan två eller 
flera personer”. Således sätter vi betydelsen av fenomenet ”social relation mellan lärare och 
elev” till ”sällskaplig förbindelse mellan dito”. 
 
Innebörden av förtroende är enligt Bonniers (1995) ”tillit eller tilltro”. På samma sätt förklarar 
vi detta ords innebörd i denna avhandling. 
 
Slutligen begreppet ”musikalisk lärande”. För vårt syfte lägger vi i begreppet in innebör-
den ”förmåga att uppleva och tillgodogöra sig musik, utöva och skapa musik samt utveckla 
tekniska färdigheter i ämnet eller på instrumentet”. 
 

Vetenskapligheten och metoden 
 
Under arbetets gång och vårt inhämtande av fakta till bakgrunden likväl som i vårt sökande 
efter egen kunskap har vi mer och mer inriktat oss på ett hermeneutiskt och fenomenologiskt 
tankesätt. Eftersom avhandlingens mening är att studera ett socialt fenomen kan vi inte grunda 
våra iakttagelser eller slutsatser i ett naturvetenskapligt eller positivistiskt förhållningssätt, då 
detta inte låter sig göras utan adekvata fakta. Istället finns vår vetenskapliga förankring i det 
samhällssociala området. 
 
Hermeneutiken lär oss att kunna förstå andra människor och livssituationer genom att tolka 
det mänskliga språket samt handlingar och livsyttringar (Patel & Davidsson 2003). Vidare går 
det att tolka och förstå innebörden av människors intentioner och avsikter, vilka yttrar sig i 
deras språk och handling. Genom språket skaffar man sig kunskap om det verkligt mänskliga, 
då den sanna mänskliga naturen är av språklig karaktär. En hermeneutiker ser till helheten 
snarare än delarna, eftersom helhetsförståelsen är viktigare än de partiklar som bygger upp 
sambandet. Empati och medkänsla är viktiga egenskaper för att forskare eller studerande av 
ett skeende ska kunna förstå en människas handlande i den specifika situationen. Det är inte 
heller säkert att det nås en allomfattande teori, snarare en mångfald tolkningar och flera olika 
infallsvinklar till samma problem. 
En annan ingång till våra studier är det fenomenologiska synsättet, vilket innebär empiriska 
studier av människors upplevelser och föreställningar (Wallén 1996). Detta lämpar sig väl för 
vårt syfte, då vi grundar mycket av vårt arbete på just studier av mänskliga upplevelser och 
åsikter om desamma. Enligt Hartman (1998) skapar människan tolkningar av de sinnesintryck 
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hon samlar på sig. Hur människan sedan skapar sig en förståelse av världen utifrån dessa 
tolkningar är grundläggande för den fenomenologiska teorin och fullt gångbara för oss i vår 
undersökning, speciellt då det handlar om känslor inom fenomenet social relation. För att 
kunna göra en rättvis tolkning av personens upplevelser gäller det för den observerande att ha 
förståelse för och kunna förstå individens synvinkel samt förstå de motiv som ligger till grund 
för dennes handlingar. 
 

Val av litteratur och andra källor 
 
Utifrån vårt ämne fastställde vi ett antal nyckelord, vilka vi använt oss av i sökandet efter 
bakgrundsfakta. Dessa var: social relation, sociologi, pedagogik, förtroende, musik, en god 
lärare, samtal och kommunikation. Nyckelorden reducerades under arbetets gång. Dessa fun-
gerade också som sökord vid informationssökande på Internet, i databaser samt sökmotorer. 
De databaser vi använde oss av är Lucia – Luleå Tekniska Universitets interna bibliotekskata-
log (januari 2007) samt Libris – Svensk Nationell Samkatalog (januari 2007). Sökmotorerna 
är Google Schoolar – för akademiskt material – och Google – för allmänt material (januari 
2007). I databaserna och sökmotorerna sökte vi efter redan publicerad forskning i ämnet eller 
liknande ämnen; studentuppsatser, doktorsavhandlingar med mera Metodlitteratur och övrig 
litteratur inhämtade vi från våra privata boksamlingar samt bibliotek. För att avgränsa littera-
turen använde vi oss av samma sökord som tidigare (se ovan). Avhandlingar och litteratur 
gällande forskning i ämnet ska i första hand vara publicerad efter 1990, detta för att få så rele-
vant och samtida forskning som möjligt till grund för vårt arbete. Filosofiska teorier såsom 
Vygotskys och Piagets omfattas dock inte av denna regel då de är vedertagna och än idag lig-
ger till grund för mycken forskning. 
 

Genomförande 
 
För att förstå individens tolkning av sina erfarenheter är djupintervjuer eller observationer 
enligt det fenomenologiska synsättet essentiella och betydelsefulla metoder (Hartman, 1998). 
Eftersom det föreligger svårigheter att observera sociala relationer samt att dessa kan vara av 
känslig karaktär faller den senare metoden i denna undersökning. Istället lade vi fokus på 
djupintervjuer med instrumentalpedagoger samt musikklasslärare. Dessa två grupper är repre-
sentativa för vår undersökning eftersom det i dessa personers arbete ingår ett stort mått av 
sociala relationer. Den specifika sociala relation vi här talar om är den tidigare angivna: mel-
lan instrumentalpedog och elev eller klassmusiklärare och elever. 
 
Enligt Trost (2005) kan termen djupintervju kopplas till ett psykoanalytiskt tänkande och där-
för missförstås i sammanhanget. Termen fokusintervju är att föredra då denna visar på att in-
tervjun har ett fokus, är strukturerad och handlar om ett specifikt tema. Sålunda används hä-
danefter termen fokusintervju eller enbart intervju. 
 
Intervjuer kan enligt Trost följa två mönster: ett standardiseringsmönster och ett strukture-
ringsmönster. Standardisering handlar om graden av frågornas likvärdighet och intervjusitua-
tionernas samstämmighet, det vill säga i vilken omfattning frågorna ställs i samma tonfall och 
ordningsföljd samt om avsaknad av eventuella förklaringar till frågorna. En låg grad av stan-
dardisering innebär att man som intervjuande person anpassar sig efter respondentens språk-
bruk, varierar ordningsföljden eller styrs något av den intervjuade. Följdfrågor kan även for-
muleras under intervjuns gång i en låggradig standardisering. En hög grad av standardisering 
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innebär motsatsen i de angivna parametrarna. Strukturering kan innebära att frågorna i en in-
tervju har fasta alternativ, alltså inte kan utvecklas och därigenom följer en matrisform. Struk-
tur infinner sig också i en intervju om frågorna är likvärdiga och behandlar samma ämne. 
 
Våra intervjuer följde en måttlig grad av standardisering, då vi är tre intervjuande personer 
som genomförde våra intervjuer vid olika tidpunkter och i olika miljöer. Därtill utvecklade vi 
frågorna och ställde följdfrågor samt gav förklaringar i olika hög grad. Grundfrågorna hade 
dock samma ordningsföljd och var likadant formulerade. Graden av strukturering var måttlig 
till låg, då frågorna var av relativt öppen karaktär. De handlade visserligen om ett specifikt 
område och ämne, men frågorna var öppna såtillvida att svaren kunde bli utförliga och mycket 
personliga. I detta fallet var det dock av stort intresse, eftersom vi byggde hela vår avhandling 
på studier av den mänskliga förståelsen. 
 
Vårt val av frågor grundade vi på Patel & Davidsson (2003), som säger att det är viktigt med 
noggranna förberedelser, att som intervjuande person ta reda på om man har täckt alla aspek-
ter i frågeställningen, har behandlat alla delområden samt inte upprepat sig i onödan. Vidare 
ville vi försöka hålla frågorna korta och koncisa men ändå öppna nog för att ge tillräckliga 
och konkreta svar på de något omfattande frågeställningar vi hade utan att därför vara alltför 
lätta att missförstå. Respons på frågornas utformning och innehåll fick vi av vår dåvarande 
handledare Christer Wiklund innan de sammanställdes i en slutgiltig version inför intervjuer-
na.  
 

Undersökningspopulation 
 
Av praktiska skäl valde vi att avgränsa undersökningen geografiskt till en kustkommun i 
Norrbotten, detta eftersom undersökningsområdet annars hade blivit alltför stort. Då lärarkå-
ren i den angivna kommunen är relativt stor valde vi en urvalsundersökning, det vill säga vi 
valde att undersöka en del av den totala lärarkåren och hoppades att de svar vi fick fram skulle 
vara representativa för hela kåren (Hartman, 1998). Syftet med intervjuerna skulle då bli att 
rättfärdiga vår hypotes och frågeställning. Vid urvalet av representativa individer att intervjua 
utgick vi från Hartmans bekvämlighetsurvalsprincip, det vill säga vi valde tillgängliga perso-
ner ur en redan bekant lärarkår. 
 
Vid tillfrågan om intervju meddelades personerna dels syftet med studien och intervjun samt 
respondenternas anonymitet. Vidare gjorde vi dem medvetna om att det skulle röra sig om en 
ljudupptagning, det vill säga att allt de sade skulle komma att dokumenteras. Intervjufrågorna 
delgavs inte informanterna innan intervjutillfället. De personer som så önskade fick även se-
nare tillsänt sig kopior av intervjuerna i sin slutliga form. 
 
Antalet informanter var totalt nio stycken, varav fem stycken var instrumentalpedagoger och 
fyra stycken var klassmusiklärare. Vi valde från början nio informanter, praktiskt fördelat tre 
informanter per intervjuande. Om informanterna inte upprepade varandras svar, vid jämföran-
de sammanställning, kunde vi då genomföra en ny serie intervjuer. På detta sätt hade vi för 
avsikt att komma fram till den punkt där informanterna upprepade tidigare givna svar. Det 
visade sig dock att redan dessa nio informanter upprepade sig till den grad att vi inte ansåg 
vidare intervjuserier nödvändiga. 
 
Insamling och bearbetning av data 
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Intervjuerna dokumenterades med MD (minidisc) för att senare renskrivas ordagrant på ord-
behandlare. Viss modifiering gjordes dock för att utelämna vissa talspråkliga och oväsentliga 
uttryck, till exempel ”öh”, ”hm” och så vidare. 
 

Urval och sammanställning av insamlad data  
 
Merparten av informanterna vävde samman flera av frågorna i ett svar varför intervjuerna inte 
redovisas i sin helhet. Resultatet presenteras istället genom att det mest relevanta ur informan-
ternas intervjusvar sammanfattats under områden som är av vikt för vår undersökning. Svaren 
är kategoriserade utifrån instrumentalpedagoger och klasslärare i musik. Under varje område 
görs en jämförelse av svaren utifrån de båda yrkeskategorierna för att visa på eventuella skill-
nader och likheter. 
 

Resultat 
 
Åtta av informanterna har arbetat i sin nuvarande yrkesroll mellan 15 till 35 år. Den nionde 
informanten har varit yrkesverksam i snart ett år. Vi återkommer till detta senare i tillförlitlig-
het. 

Fenomenet social relation mellan lärare och elev 
 
Instrumentalpedagoger 
En kortfattad beskrivning av fenomenet social relation beskrivs av instrumentalpedagogerna 
som det som händer mellan två personer när de träffas, en slags personkemi. Med vissa elever 
känner de att de trivs och att allting flyter på bra utan några större hinder eller missförstånd. 
Ibland dyker dock aldrig känslan av att de förstår varandra upp. Det handlar om förmågan att 
lära känna varje elev som enskild individ, utifrån den person den är, att se hela eleven, få en 
ömsesidig kontakt, lita på varandra och att instrumentalpedagogen visar sitt intresse för eleven 
genom att växla några ord. Informanterna är överens om att det är viktigt att den sociala rela-
tionen mellan instrumentalpedagog och elev fungerar så att eleven kan tillgodogöra sig un-
dervisningen på ett bra sätt. 
 
Klasslärare i musik 
En social relation är samspelet mellan två eller flera personer, där personerna har respekt för 
samt litar på varandra. Det innebär att kommunicera med varandra och att göra det på samma 
nivå. Viktigt är att kunna sätta sig in i elevernas situation och förstå saker ur deras perspektiv 
för att skapa ömsesidig respekt. Samtidigt är det av betydelse att eleverna lär känna läraren 
utifrån den person den är och att läraren försöker vara sig själv i så stor utsträckning som möj-
ligt. Får klassmusikläraren denna kontakt med eleverna har denne större chans att lyckas lära 
ut någonting. Lärarna av idag har tappat mycket auktoritet och är mer som handledare i ele-
vernas egen lärandeprocess. Lärare och elever har ett mål som de försöker uppnå tillsammans, 
med ett gemensamt språk och möts därför socialt på samma plan. 
 
Sammanfattning 
Utifrån dessa svar kan vi se att instrumentalpedagoger och klasslärare i musik är rörande 
överens om vad en social relation innebär inom läraryrket. 
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Förtroende mellan lärare och elev 
 
Instrumentalpedagoger 
Ett gott förtroende mellan instrumentalpedagog och elev innebär att eleverna kan tala med 
pedagogen om allting, eleven kan dela sina innersta tankar och få stöd samt hjälp i frågor som 
inte enbart har med musik att göra. Pedagogen kanske är den enda vuxna person de träffar på 
tu man hand förutom sina föräldrar. Det är viktigt att eleven kan lita på sin instrumental-
pedagog och känna sig trygg. En elev som inte har övat på sin läxa ska kunna komma till sin 
instrumentallektion utan att känna rädsla för att till exempel bli utskälld. Förtroendet kan även 
yttra sig i den kunskap läraren besitter, att eleven faktiskt gör som pedagogen säger och litar 
på att detta är bra för deras musikaliska utveckling. En av våra informanter förklarar förtroen-
de på detta sätt: 
 

Musik skapas i själen och min filosofi är att man måste hjälpa till, stötta 
eleven i sin mentala utveckling. På så sätt kan jag som lärare hjälpa eleven 
till en musikalisk mognad och glädje i musicerandet. (Instrumentalpedagog) 

 
Klasslärare i musik 
En del musikklasslärare hävdar att det är för sina ämneskunskaper eleverna hyser förtroende 
för dem, snarare än på det rent personliga planet. En annan del av våra informanter känner att 
elevernas förtroende för dem grundar sig i att de berättar saker, frågar saker och vågar vara 
öppna genom att säga vad de tycker samt tänker till läraren. 
 
Sammanfattning 
Förtroendets innebörd mellan lärare och elever speglas på olika sätt utifrån informanternas 
olika personlighet, inte deras yrkesinriktning. Vi kan alltså inte utröna några skillnader mellan 
instrumentalpedagoger och klassmusiklärare i denna fråga.  
 

Problem inom den sociala relationen mellan lärare och elever 
 
Instrumentalpedagoger 
Det rykte som instrumentalpedagogen har som person kan avspegla sig i vad eleverna har för 
förväntningar inför det första mötet. De kan ha hört någonting från äldre syskon, vänner eller 
liknande. Om det de har hört är mindre bra kommer eleverna med en negativ inställning till 
lektionerna. Detta påverkar eleverna och de släpper aldrig in läraren eftersom de redan har en 
uppfattning om att instrumentalpedagogen är till exempel ”knäpp”. Vidare är det ett faktum 
att alla människors personkemi inte passar ihop, samt att vissa elever inte vill ha kontakt. Ele-
verna kan känna blygsel eller rädsla inför relationer med vuxna personer. Då det blir problem 
i relationen mellan instrumentalpedagog och elev är det viktigt att instrumental-pedagogen 
rannsakar sig själv för att se om han eller hon till exempel gjort fel vid närmandet av eleven. 
Det händer även att relationen blir lidande när pedagoger och elever har olika mål och syfte 
med undervisningen. 
 
 
Klasslärare i musik 
Generellt sett upplever informanterna i denna kategori att det är relativt svårt att skapa en 
djupgående relation till sina elever eftersom de har så många i grupp samtidigt. Även om de 
har en social kontakt med varje elev upplever de det som svårt att hinna se och uppmärksam-
ma varje individ. Det upplevs till och med som svårt att upprätta en ren yrkesrelation till ele-
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verna då informanterna ska hinna med att se samt bedöma väldigt många elever på kort tid. 
Det kan även vara svårt att upprätta en relation till elever som faktiskt egentligen inte tycker 
om ämnet musik utan helt enkelt inte är intresserade och sitter med på lektionen bara för att de 
måste. Dessa elever har redan från början en negativ inställning som kan vara svår att ändra 
på. Vid de tillfällen klasserna är mindre, till exempel uppdelade i halvklass, blir kontakten 
med eleverna mycket bättre. 
 
 
Sammanfattning 
Vi kan utifrån dessa svar se skillnader mellan instrumentalpedagoger och klasslärare i musik 
vad gäller frågan om varför problem kan uppstå i mötet mellan lärare och elev. Instrumental-
pedagogerna trycker mer på personkemin som den faktor som kan vara hämmande för den 
sociala relationen än vad klasslärarna i musik gör. Klasslärarna möter svårigheter i den stora 
mängd elever de ska undervisa och ha relation till samtidigt. Detta problem har inte instru-
mentalpedagogerna då de i huvudsak undervisar en elev åt gången. Vidare är klassmusikun-
dervisningen obligatorisk till skillnad från instrumentalundervisningen, vilket gör att klasslä-
rare i betydligt större grad stöter på elever som inte är intresserade av ämnet musik än vad 
instrumentalpedagogerna gör. Det är naturligtvis svårare att få en god relation till en omotive-
rad elev än till en som faktiskt kommer till sin lektion av fri vilja. 
 

Sambandet mellan social relation och musikaliskt lärande 
 
Instrumentalpedagoger 
 

Idag måste man skräddarsy sin undervisning utifrån varje enskild elevs be-
hov och då behövs en stark social relation. (Instrumentalpedagog) 

 
Har instrumentalpedagogen en god relation till, och känner sin elev väl, kan denne hitta musik 
som eleven har behov av, musik som passar elevens personlighet och musik som eleven vill 
spela. En förtroendefull relation gör det också lättare att inspirera och motivera eleven till att 
utvecklas musikaliskt. Yngre elever övar ofta för att glädja instrumentalpedagogen, de övar 
helt enkelt för dennes skull, inte sin egen. Vid dessa tillfällen är det av yttersta vikt att relatio-
nen mellan pedagog och elever är bra. Enkelt sagt, om relationen inte är bra känner inte ele-
ven att den vill glädja pedagogen, övar därför inte och utvecklas heller inte i den grad han 
eller hon skulle kunna göra om relationen hade varit bra. Om det är bra atmosfär på lektionen 
presterar eleven bättre än om det är stelt. Det är mycket bättre att skratta åt felen än att skälla, 
så att det blir en positiv upplevelse att spela på sitt instrument. Förtroendet är viktigt för att 
eleven ska kunna våga spela ut och bjuda på sig själv, vilket givetvis leder till ett framsteg i 
instrumentalspelet. I en bra relation förstår pedagogen eleven bättre och kan då förklara på ett 
sätt som gagnar lärandet. 
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Klasslärare i musik 
 

Om jag kan prata på ett sådant sätt att eleverna förstår mig så blir det ju in-
tressantare och då har de större förtroende för mig. Och om de känner att 
de har förtroende för mig så lär de sig fortare och bättre. (Klassmusikärare) 

 
Eleverna blir mer mottagliga för att lära sig någonting om de tror att det ska bli roligt på lek-
tionen, och då är en god relation mellan lärare och elever av största vikt. Elever arbetar och lär 
sig bättre av de lärare de tycker är bra. Har eleverna en god relation till sin lärare föds ett mu-
sikintresse som kan räcka hela livet ut. Ibland övar elever kanske mer för lärarens skull än för 
sin egen men kan sedan upptäcka att det faktiskt var roligt att lära sig någonting och att övan-
det är för deras egen skull. En god social relation mellan lärare och elever föder motivation 
och inspiration hos eleverna. Om lärare och elever har kontakt skapas en relation där eleverna 
lär sig bättre.  
 
Sammanfattning 
Både instrumentalpedagoger och klasslärare i musik är överens om att den sociala relationen 
mellan lärare och elever har ett stort samband med elevernas musikaliska lärande. Detta sam-
band kan innebära att eleverna övar för lärarens skull, att de vågar spela ut, att de tycker om 
musiklektionerna etcetera. Sammantaget bidrar alla dessa faktorer till ett ökat musikaliskt 
lärande hos eleverna. 
 

Diskussion 
 
Innan vi diskuterar resultatet av vår insamlade data och eventuella slutsatser vill vi påpeka 
vissa faktorer i den bakomliggande studien. 
 
De områden vi belyst är enligt oss tydligt anknutna till vårt syfte och det finns relativt stor 
mängd information om dessa. Litteratur som knyter an till vår frågeställning, om den sociala 
relationen mellan musiklärare och elev påverkar elevens musikaliska lärande, lyser dock med 
sin frånvaro. Social relation, kommunikation och musikaliskt lärande finns avhandlade men 
någon gemensam nämnare för dessa har vi inte kunnat hitta. Vi anser att denna kunskapslucka 
är viktig att fylla och hoppas att vårt arbete ska kunna bidra till detta. Även om vi har hittat en 
bred teoretisk grund att stå på har vi inte hittat någon jämförande forskning som behandlar 
skillnader mellan klassmusik- och instrumentalundervisning, gällande aspekten av social rela-
tion mellan klassmusiklärare och elev kontra instrumentalpedagog och elev. 

Reliabilitet och validitet 
 
I detta kapitel ämnar vi diskutera hur tillförlitlig studien är. Vi belyser bakgrunden och den 
insamlade litteraturen och forskningen inom närliggande områden samt hur vi metodiskt gått 
tillväga för att nå resultat i vår undersökning. 
 
Bakgrund 
Vårt sökande och urval av litteratur grundar sig på vårt val av nyckelord, vilka från början var 
betydligt fler än i den slutliga versionen. Anledningen till vårt stora antal nyckelord var att vi 
ville arbeta enligt principen ”omvända ringar på vattnet” där vi skulle söka av ett stort område 
och sedan arbeta oss in mot kärnan. Vi fann dock inte någon litteratur som svarade på den 
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egentliga problemformuleringen trots detta, även om vår första ”ring” var rikstäckande såväl 
som internationellt riktad. Vårt val av svenska databaser och sökmotorer kan dock ha inverkat 
på den snäva och otillräckliga litteraturtillgången. Om vi använt oss av internationella databa-
ser kunde dessa kanske ha gett oss ett större urval av internationell forskning, relevant för 
syftet. 
 
Enligt vår tillgängliga litteratur föreligger det som sagt en kunskapslucka i ämnet, men med 
hänsyn till vårt urval av material ställer vi oss frågan om denna lucka verkligen är lika stor 
som vi uppfattar den. Tillförlitligheten av den litteratur och forskning vi använt oss av är så-
lunda god men tillförlitligheten i vår urvalsmetod av litteratur och forskning är något lägre. 
 
Metod och genomförande 
Vi har tidigare erfarenhet av att ha genomfört kvalitativa intervjuer. Detta kan enligt Patel och 
Davidsson (2003) påverka tillförlitligheten av vårt genomförande av de nu aktuella intervju-
erna, då vi nu har en större vana av att genomföra, tolka och sammanställa intervjuer.  
 
Från början var vår förhoppning att de informanter vi valde ut till denna undersökning skulle 
ge oss relevanta och tillförlitliga svar relaterat till undersökningens syfte. I vårt första urval av 
informanter till våra kvalitativa intervjuer valdes personer med stor erfarenhet av musiklärar-
yrket i dess olika former. Detta för att en person som varit lärare under en längre tid har haft 
flera elever än de nyutexaminerade och därigenom förhoppningsvis hunnit skaffa sig en upp-
fattning om hur den sociala relationen mellan lärare och elever kan påverka elevernas musika-
liska lärande. Då en av de tilltänkta informanterna ej var anträffbar gick inte detta att genom-
föra fullt ut. På grund av olika omständigheter valdes istället en informant som arbetat inom 
läraryrket betydligt kortare tid än de övriga informanterna. Vi har dock inte kunnat märka 
någon skillnad mellan den oerfarne lärarens svar kontra de mer erfarna lärarnas svar på våra 
frågor. 
 
Vi valde informanter enligt Hartmans (1998) bekvämlighetsurvalsprincip, det vill säga att vi 
valde informanter vi redan kände till. Detta kan ha påverkat resultatet på så sätt att vi fick 
likartade svar på våra intervjufrågor. Likartade i den meningen att de kan dela vår hypotes om 
den sociala relationens betydelse för det musikaliska lärandet. Om vi valt andra, för oss okän-
da, informanter hade svarsfördelningen kanske sett annorlunda ut. 
 
En eventuell påverkan av tillförlitligheten i våra kvalitativa intervjuer är det faktum att vi är 
tre olika intervjuare som genomfört våra respektive intervjuer enskilt, det vill säga vi har ej 
deltagit i varandras intervjusituationer. Detta kan innebära att vi har tolkat informanternas 
svar utifrån våra egna förutfattade meningar samt vår egen förförståelse av ämnet i fråga. 
Även om tanken är att vi ska ha samma kunskap och insikt i ämnet, samt att vi gemensamt 
utformat intervjufrågorna, går det inte att komma ifrån att vi alla är olika individer som tolkar 
och förklarar utifrån de förutsättningar vi har. I utskriften av intervjuerna påverkas tillförlit-
ligheten av samma anledning som ovan nämnts då intervjuer som utförts av en person doku-
menterats av densamme. 
 
Informanternas svar tolkas enligt Kvale (1997) under dokumentationens gång då denna sker i 
tre steg: inspelning, avlyssning samt skriftlig sammanställning. Saker som tonfall, mimik, 
gester och kroppsspråk är svårt att återge i text och därför kan en del av informationen ha gått 
förlorad. Men eftersom det rör sig om ett professionellt samtal, och inte terapeutiskt, och att vi 
dessutom ingår i samma yrkeskår, vilket ger oss en bättre förståelse för deras situation, är 
denna förvanskning av mindre betydelse. 
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När dokumentationen av våra intervjuer slutförts har vi diskuterat innehållet i dessa med var-
andra för att få en ökad förståelse och inlevelse i varandras resultat. Utifrån dessa diskussioner 
har vi sammanfattat svaren i resultatdelen, grundade på det vi ansåg vara relevant för under-
sökningens syfte. Eftersom vi är tre personer som arbetat med denna avhandling har vi också 
haft större möjlighet att kunna diskutera fram kärnan i informanternas svar, vilket ytterligare 
ökar tillförlitligheten i arbetet. 
 
Enligt Patel & Davidson (2003) bör man inför en större undersökning medelst intervjumeto-
den först genomföra en eller flera pilotstudier. Detta för att undersöka huruvida de valda in-
tervjufrågorna är representativa för undersökningens syfte samt ger svar på den eftersökta 
frågan. Då våra frågor efter ett flertal revideringar blev godkända av vår första handledare 
ansåg vi dock inte en sådan pilotstudie nödvändig. Eftersom vi dessutom kunde testa frågorna 
på varandra innan den egentliga intervjun ansåg vi att frågorna i högsta grad var av relevans 
för vårt syfte. Så här i efterhand kan vi fråga oss om detta var ett korrekt antagande. Vi anser 
visserligen att frågorna har fyllt sitt syfte och att informanterna svarat på ett sådant sätt att vår 
frågeställning har besvarats. Dock hade vi kanske fått fram än mer relevanta och konkreta 
frågor om vi genomfört en pilotstudie. Det hade också kunnat visa sig om de frågor vi använ-
de oss av verkligen var fungerande i sin slutgiltiga form. I vilket fall anser vi dock att resulta-
tet är uppnått på ett sådant sätt att det besvarar våra frågor. 
 
En felkälla i intervjuerna kan vara att informanterna svarat utifrån ett eget önsketänkande. 
Alla vill förmodligen ha en god relation till sina elever. Möjligt är att informanterna ser det 
som ett personligt tillkortakommande, speciellt med tanke på dagens höga krav på social 
kompetens inom läraryrket, om de inte skulle betona att de har en god social relation till sina 
elever. Sådana personliga brister delger man inte vem som helst, framförallt inte en främman-
de person som i detta fall dessutom dokumenterar vad som sägs. Det finns sålunda en risk att 
informanternas svar medvetet eller omedvetet inte är helt överensstämmande med hur de 
egentligen ser på sin sociala relation till sina elever.  
 
Det vi har tagit del av är lärarnas syn på den sociala relationen. Det finns också ett elevper-
spektiv, likväl som det skulle kunna finnas ett observantperspektiv. Oavsett vilket, så är de 
godtyckliga, då de inte med säkerhet beskriver det faktiska skeendet utan en uppfattning om 
detsamma. Vi valde redan i syftesbeskrivningen att avgränsa studien till att gälla enbart lärar-
perspektivet på den gällande frågan. Arbetet hade annars blivit alltför omfattande. 
  

Resultatdiskussion 
 
Den sociala relationen är i vår metod definierad till ”sällskaplig förbindelse mellan lärare och 
elev”. Detta bekräftas av de svar våra informanter gett oss, vilket visar att även de delar vår 
uppfattning om begreppets innebörd och betydelse. Samtliga informanter anser att social rela-
tion innebär att ha god kontakt, kommunikation samt förståelse och respekt för varandra. Så-
lunda är definitionen av social relation överensstämmande mellan oss och våra informanter. 
Redan tidigt står det klart att samtliga personer i undersökningspopulationen är överens om 
att en god social relation är en grundläggande förutsättning för elevers musikaliska lärande. 
Vi har tidigare omtalat att en god kommunikation är grunden för att utveckla en väl fungeran-
de social relation, vilket bekräftas av våra informanter. Det gäller både den verbala och den 
ickeverbala sidan av kommunikationen. 
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Informanternas definition av ett gott förtroende mellan lärare och elev är när eleverna vågar 
anförtro sig till läraren i personliga frågor men även i rent ämnesknutna frågor. Det finns allt-
så någon slags ämnesrespekt såväl som personlig respekt. Eleverna ska känna sig trygga i 
situationen tillsammans med sin lärare. Som vi tidigare skrivit krävs det att en lärare har ”sto-
ra ögon och stora öron”, det vill säga kan både se eleven och lyssna till det eleven har att säga 
(Lytsy & Mellberg, 1999), något som informanterna bekräftar i sina svar. De menar att det är 
lärarens uppgift att få eleven att känna sig väl till mods genom att skapa en god undervis-
ningssituation, vilket grundar sig på respekt och ett gott förtroende. 
 
Formandet av varje människas personlighet är en livslång process (Larsson, 2003). Detta sker 
både på ett medvetet och omedvetet plan. Som vi har skrivit innan påverkas vissa av infor-
manternas svar mer av deras personlighetsdrag än deras specifika arbetssituation. Med detta 
vill vi också säga att även lärare och pedagoger påverkas av sina elever och utvecklas med 
dem. 
 
Vidare finns det enligt våra informanter ett antal faktorer som ytterligare kan påverka utveck-
lingen av den sociala relationen. En av dessa faktorer är personkemi, ett mycket svårdefinierat 
begrepp som dyker upp i vissa informanters svar. De ansåg att detta hade betydelse för den 
sociala relationen och kunde vara ett stort hinder i utvecklingen av densamma. Personkemi är 
inte alltid dubbelriktad, utan en person kan uppfatta en relation som positiv, medan en annan 
person upplever samma relation som negativ. Personkemi påverkas dessutom av förutfattade 
meningar och fördomar om den andra parten i relationen. Instrumentalpedagogerna framhöll 
detta faktum i stor utsträckning och menade att det är viktigt att närma sig eleven på rätt sätt 
och rannsaka sig själv konstruktivt. 
 
Klassmusiklärarna framhöll att orsaken till varför problem kan uppstå i mötet mellan lärare 
och elev är klassens storlek. Vi har tidigare nämnt det faktum att klassprestationer tenderar att 
öka i takt med att klasstorleken minskar (Stensmo, 1997). Lärarna ansåg att klasstorleken på-
verkade deras möjligheter att utveckla och upprätthålla sociala relationer med alla elever i den 
utsträckning de önskade. De framhöll att det kändes svårt att se och uppmärksamma varje elev 
även om de kan nå vissa av eleverna. Vår tolkning av detta uttalande är att den sociala relatio-
nen mellan lärare och elev är beroende av klassens storlek. 
 
Vi ställer oss frågan om det musikaliska lärandet är lika stort för elever i klass, som för elever 
i den enskilda instrumentala undervisningen. Om klasstorleken så markant har visat sig ha 
betydelse för elevers inlärning, borde det faktum att instrumentalundervisning oftast sker en-
skilt betyda att dessa elever skulle ha möjlighet att tillgodogöra sig musikalisk inlärning i stör-
re utsträckning. Utifrån detta menar vi att lärarens möjlighet att skapa och upprätthålla sociala 
relationen minskar i en större grupp av elever. Å andra sidan är det tidigare påpekat att vi alla 
lär oss i grupp, i ett större socialt sammanhang. Elever lär sig av varandra, vilket Piaget påpe-
kade i sin tes om det sociala samspelets betydelse för kunskapens uppkomst.  
 
Vi ser ett samband mellan ett antal av de begrepp vi har belyst i bakgrunden, även i informan-
ternas redogörelser. Där kan man se ett slags mönster i hur den sociala relationen byggs upp 
och resulterar i musikaliskt lärande. 
 
Kommunikation  Förtroende  Social relation  Musikaliskt lärande 
 
Enligt denna modell börjar allt i kommunikationen mellan lärare och elev. En kommunikation 
som kan bestå av mycket mer än bara ord: kroppsspråk, mimik, tonfall etcetera, vilket vi har 
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bearbetat i bakgrunden. Genom kommunikationen kan det födas ett förtroende mellan de 
kommunicerande, vilket kan ge sig tillkänna genom öppenhet, respekt och en känsla av trygg-
het. Detta kan bygga upp grunden i en social relation, som kan manifestera sig genom ett vi-
dareutvecklande av förståelse, tillit och samvaro, vilket kan utgöra en avgörande faktor för, i 
detta fall, ett musikaliskt lärande. 
 
Under arbetets gång har vi upptäckt tre sidor av social relation. Dessa är kommunikation, re-
spekt samt förtroende. Skillnaden mellan de två yrkeskategorierna vad gäller kommunikation 
visar sig genom den mängd tid varje lärare får med varje enskild elev. I klassmusikundervis-
ningssituationen hinner inte läraren med att prata med varje elev vid varje lektionstillfälle. I 
en instrumentalundervisningssituation däremot har pedagogen ofta kortare lektionstid, men 
däremot kan pedagogen här rikta all uppmärksamhet till den enskilde eleven. 
 
Gällande respekt och förtroende anser båda kategorierna lärare att eleverna har stor tilltro till 
deras ämneskunskap samt respekt för dem som personer. Instrumentalpedagogerna tryckte på 
detta senare faktum i något större utsträckning. 
 

Slutsats 
 
I början av denna undersökning ställde vi oss frågan om det finns ett samband mellan den 
sociala relationen mellan lärare och elev och elevens musikaliska lärande, sett ur lärarens per-
spektiv. Vi har funnit stöd för denna fråga i tidigare forskning och litteratur samt i de svar 
informanterna givit oss.  
 
Vår följdfråga gällde huruvida det finns en skillnad i social relation mellan klassmusiklärare 
och elever samt instrumentalpedagog och elev och dess effekt på det musikaliska lärandet. 
Denna fråga fann vi inget stöd för i tidigare publicerat material på grund av den förut nämnda 
kunskapsluckan i ämnet. Däremot har vi genom bearbetning av våra intervjuer kunnat sluta 
oss till att det föreligger en liten men dock skillnad mellan de båda situationerna. I vår under-
sökningspopulation ansåg sig klassmusiklärarna inte ha tid eller möjlighet att utveckla en lika 
djupgående social relation till sina elever som instrumentalpedagogerna. Att utveckla och 
också upprätthålla en social relation ansåg båda kategorierna vara ytterst viktigt som en grund 
för elevernas musikaliska lärande.  
 

Egna reflektioner 
 
Under vår musikaliska bana har vi själva varit elever och haft ett flertal olika klassmusiklärare 
och instrumentalpedagoger. Med dessa har vi haft sociala relationer som varit både bra och 
dåliga. De relationer som fungerat bra har påverkat vårt musikaliska lärande i positiv riktning 
och de lärare och pedagoger vi känt störst förtroende för har även hittat det som krävts för att 
vi som elever velat fortsätta att musicera och utvecklas. Eftersom vi fortfarande befinner oss i 
elevsituationen och till viss del i lärarsituationen och närmar oss den senare alltmer, kändes 
det viktigt för oss att få förståelse för den sociala relationens innebörd från ett lärarperspektiv 
och inte bara från elevperspektivet, som vi delvis känner till. 
 
Resultatet av vår undersökning visar, som vi tidigare skrivit, att det finns en koppling mellan 
social relation och musikaliskt lärande, vilket vi själva har erfarenhet av att den gör och antog 
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i vår hypotes. Det känns skönt att få bekräftat att fler lärare än vi upplever detta och också att 
det har en så påtaglig påverkan. 
 
Det är vår förhoppning att vi, oavsett i vilken undervisningssituation vi ska arbeta, kan ta med 
oss lärdomar utifrån resultatet av denna uppsats. Vi vill kunna möta varje elev, vandra med 
dem tillsammans i samtalstrappan för att på så sätt kunna utveckla en god social relation och 
därmed ge bästa möjliga förutsättningar till ett gott musikaliskt lärande. Vi måste försöka ta 
oss tid till att se och få kontakt med varje elev och ha en lugn undervisningstakt så att den 
sociala relationen inte trängs undan eller ens hinns med. Vi är medvetna om att kurs- och lä-
roplansmål ska uppfyllas, men tror att det finns en poäng med att låta den sociala relationen 
ha lika stor vikt som läroplansmålen, då den sociala relationen kan leda till att inspirera ele-
verna att söka kunskap och därmed uppnå målen. Naturligtvis måste de mål eleverna ska upp-
nå vara det primära syftet med undervisningen, men får inte bli ”stressmoment” som under-
trycker den sociala relationen och dess betydelse. 
 

Fortsatt forskning 
 
Utifrån de svar vi har fått på våra frågor har vi funderat över hur man skulle kunna gå vidare i 
ämnet och utveckla detta. Den första fråga vi ställer oss är om vår slutsats kan överföras till 
andra ämnen än musik. Spontant känner vi att så är fallet då inget av det vi har kommit fram 
till egentligen utmärker sig speciellt för musik. Det skulle dock vara av intresse att få denna 
hypotes bekräftad genom vidare undersökningar. Vidare skulle det vara intressant att ta reda 
på om det, då det är bevisat att den sociala relationen mellan lärare och elev är mer lättutveck-
lad i en liten grupp, skulle vara ekonomiskt försvarbart att satsa pengar på att reducera klas-
storleken till förmån för elevernas lärande. Det skulle också vara intressant att ta reda på om 
vårt resultat är representativt för den totala musiklärarkåren i den aktuella kommunen, eller 
inom musiklärarkåren som helhet, i Norrbotten eller Sverige. Vidare vore det intressant att få 
veta hur eleverna ser på den sociala relationen mellan lärare och elev, samt elevernas syn på 
relationens betydelse för deras musikaliska lärande, då vi i denna undersökningen endast in-
riktade oss på lärarperspektivet.  
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 

1. Är du instrumental- eller klasslärare? 
 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

3. Hur vill du beskriva fenomenet social relation mellan lärare och elever? 
 

4. Hur upplever du din sociala relation till eleverna? 
 

5. Upplever du att dina elever hyser förtroende för dig? Om ja, på vilket/vilka sätt tar sig 
detta förtroende uttryck? 

 
6. Om du upplever att du har en mindre god relation till någon av dina elever, vad tror du 

att det kan bero på? 
 

7. Hur upplever du att den sociala relationen mellan dig och dina elever påverkar elevens 
musikaliska lärande? 

 
8. Hur ser du på sambandet mellan social relation och ett musikaliskt lärande? Kan du 

beskriva detta samband? 
 

9. Någonting annat som du vill tillägga? 
 

Tack för din medverkan! 
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