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Abstrakt 
 
Denna studie berör samspelet mellan lärare och elever och har ett sociokulturellt 
perspektiv. Syftet är att undersöka hur elever uppfattar den sociala relationens 
betydelse i individuell musikundervisning. Förhoppningen var att få reda på om det 
förekommer några skillnader i det vi, som blivande lärare, föreställer oss är en 
givande och lärande relation och det eleverna själva upplever under lektionerna. 
Genom observationer och kvalitativa intervjuer har vi tagit del av åtta elevers 
uppfattning av den sociala relationen mellan dem och deras lärare. Vi har frågat dem 
hur de upplever att den sociala relationen är och hur de önskar att den skulle kunna 
vara. Resultatet från undersökningen bekräftade och i vissa fall dementerade tidigare 
forskning. Svaren vi fått visar att relationen mellan elev och lärare har stor betydelse 
för lärandet i individuell undervisning. De egenskaper eleverna önskar se hos lärarna 
är att lärarna ska se eleverna som enskilda individer, att de ska vara engagerade, 
förtroendeingivande och att de ska kunna motivera eleverna. Hos alla elever i 
undersökningsgruppen fanns en önskan om en balans mellan en professionell relation 
och ett avslappnat personligt socialt utbyte. Eleverna hade olika uppfattningar om hur 
denna balans skulle se ut, men alla var överens om att den sociala delen av 
lektionerna är mycket viktig för det musikaliska lärandet. 
 
Nyckelord: social relation, musik, lärandemiljö, motivation, förtroende, 
sociokulturell, kommunikation. 
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Förord 
 
Läraryrket handlar om att dela med sig. Man arbetar tillsammans med människor för 
att utvecklas och lära. Det sägs att musik är det universala språket. Man behöver inga 
ord för att förstå musik, bara en känsla och ett uttryck.  
 
Vi äger båda ett intresse för ”tänk” och möten mellan människor och misstänkte i 
begynnelsen av detta arbete att relationen mellan en lärare och dennes elever har 
betydelse för hur musiken utvecklas. Att mötet spelar roll för språkets uttryck. Denna 
tanke har drivit oss under arbetets gång. Det har inte alltid varit lätt att hitta rätt i 
forskardjungler och formuleringsvirrvarr. Men tack vare stort stöd från tålmodig 
bibliotekspersonal, vänliga medmänniskor och framför allt vår hjälte i branschen, 
Christer Wiklund, har vi nu lyckats framställa drygt 30 sidor uppsats. Vi är glada att 
det är över och att vi fick vara med. 
 
Vi önskar er god läsning och fortsatt lärande! 
 
Piteå – mars 2008 
 
Emelie & Stina 
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"Vi lär ut i allt vi gör. I detta har vi inget val. 
I varje möte med en annan människa lär du ut något. 
I varje möte med ett barn påverkar du barnets framtid. 
I sin förlängning påverkar du ett helt lands framtid. 
Allt detta är hisnande. 
I möten med andra människor är vi alla varandras lärare". 
 
/Kay Pollak 
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1. Inledning 
 
I arbetet som lärare är, enligt vår erfarenhet, den essentiella delen i arbetet utöver 
själva ämneskunskapen, möten. Vi möter arbetsledare, kollegor, föräldrar och våra 
elever, och de möter oss. En god arbetsmiljö och trivsel, öppnar möjligheter för 
personliga, utmanande, kommunikativa och kunskapsutvecklande möten. 
 
I den här uppsatsen vill vi, inför vår annalkande premiär som yrkesutbildade 
instrumentallärare, undersöka elevernas syn på mötet med läraren i individuell 
musikundervisning. Vårt intryck är att lärarens uppfattning om vad som definierar en 
givande lärandemiljö inte alltid överensstämmer med elevernas förväntningar och 
upplevelser. Vår uppfattning är att eleverna utgör kärnan i undervisningen. Att ta reda 
på hur eleverna definierar ett bra möte och en givande lektion tillsammans med sin 
lärare är därför något som vi ser som ett arbete av stor vikt. 
 
Vi ser en möjlighet att genom denna uppsats söka en förståelse för elevens situation 
och lärarens personliga egenskaper i det sociala samspelet. Detta för att elever och 
lärare skall kunna utvecklas både musikaliskt och personligt. Mötet med elever i 
enskild undervisning i ett ämne så personligt och känslomässigt betonat som musik, 
är speciellt. Det är, enligt vår erfarenhet, inte ovanligt att elever ger läraren ett 
personligt förtroende. För att kunna skapa sig en egen identitet är relationer till andra 
vuxna än sina föräldrar en av förutsättningarna. Undervisningssituationen är ett 
regelbundet möte ensam med en vuxen som inte ingår i familjen. Därför kan läraren 
fylla en del av denna funktion. För att vara en god vuxen, ett gott föredöme och en 
bra lärare måste man vara medveten om elevens inställning, utgångspunkt och 
värderingar.  

1.2 Presentation av författarna 

1.2.1 Emelie 
Jag heter Emelie Olofsson och är uppfödd i lilla kuststaden Varberg. Möten med 
människor är för mig något av det viktigaste i livet. I en uttalad lärarroll, som vän och 
medmänniska, i relationer hur de än ser ut, är mötet med andra något som får mig att 
utvecklas. Jag lär mig både om mig själv och hur jag vill vara och om den jag möter. 
Oavsett om det handlar om musikteori, musikalitet, andra människor eller mig själv är 
det viktigt att uppmärksamma och ge tid åt möten. 
 
Jag har alltid lyssnat mycket på musik och började spela blockflöjt i tredje klass. Det 
finns många exempel på hur just detta instrument avskräckt människor till 
avhållsamhet från musikalisk karriär, men tack vare en fantastiskt engagerad och rolig 
lärare blev jag inspirerad att fortsätta. Bytte till tvärflöjt efter ett par år, och fick en 
lärare som även hon var engagerad, men på ett annat sätt. Hon var en driven klassisk 
flöjtist och kunde även omsätta detta som pedagog. Inte alls en lekfarbror som 
blockflöjtsläraren, men det handlar ju om att hitta sitt eget sätt att undervisa på och 
hennes fungerade bra för henne. Jag gick estetisk linje -musik på gymnasiet, fortsatte 
med flöjten och spelade även en del gitarr, sjöng i kör och spelade tillsammans med 
andra i ensemble och orkester. Det är verkligen en kombination av själva musiken 
och allt den kan uttrycka och mötet med vänner och lärare som fått mig att fortsätta. 
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Just det sociala blev väldigt påtagligt under mitt folkhögskoleår på Geijerskolans 
flöjtlinje. Musiken blev en väg till personlig utveckling, på många sätt, och där fick 
man möjlighet att bara fokusera på ämnet musik och hitta en trygghet i ett nytt socialt 
sammanhang med mer eller mindre likasinnade. Efter Geijerskolan var det naturliga 
valet fortsatta studier på musikhögskola (ett mål som jag hade redan på gymnasiet). 
Jag började i Göteborg, men bytte sedan över till Piteå, åkte till Gambia på kurs, 
testade nya instrument, tog studieuppehåll, gick kurser i improvisation i Göteborg, 
reste till Australien, kom tillbaka. 
 
Piteå är mitt andra hem efter fyra års studier och jag har mycket att tacka staden och 
människorna jag mött här för. Som musiklärare med inriktning på enskild 
instrumentalpedagogik får jag träffa otroligt många intressanta personligheter och 
arbeta med dem och med musik. Mitt andra stora intresse är att resa. Det är verkligen 
utvecklande och spännande hur mycket det finns att se och hur många det finns att 
träffa. Ser fram emot att ta del av forskning och engagerade människors erfarenheter 
av relationer mellan lärare och elever och att genom denna uppsats lära mig något 
som gör mig till en lärare med mer förståelse för elevens situation. 

1.2.2 Stina 
Mitt namn är Stina Norlin och jag växte upp i det lilla samhället Koskullskulle som 
ligger utanför Gällivare. Jag började spela piano när jag var 8 år och saxofon när jag 
var 10 år. Min pianolärare var en anhängare av ”vända-blad-metodiken” och jag fick 
bara spela klassisk musik. Detta intresserade inte mig, så jag övade inte på läxorna. 
Jag kompade istället mig själv mycket i en genre som kändes mer hemma. Bara några 
månader efter att jag börjat med saxofonspelet fick jag vara med i min första orkester. 
Det roligaste med att spela var att spela tillsammans och jag gick till repetitionerna 
lika mycket för att spela som för att umgås med vännerna där. 
 
Jag flyttade till Boden för att gå estetisk linje med musikinriktning, fortsatte vidare på 
Birka folkhögskolas jazzlinje. Där gick jag även en kurs i mental träning, vilket 
verkligen fick mig intresserad av personlig utveckling. Jag tycker även om att resa, 
eftersom man möter många roliga människor som lever för nuet, man blir fri från 
inrutade mönster och kan verkligen leva dag för dag utan krav på prestation. Nu bor 
jag i Piteå och går sista året på musiklärarutbildningen med inriktning på 
instrumental- och ensemblemetodik. För mig är kärlek, till både familj, vänner och 
andra medmänniskor, kommunikation och relationer det viktigaste i livet. Detta leder 
till personlig utveckling, både för mig och för de jag möter. Därför vill jag veta ifall 
relationen mellan lärare och elev har betydelse även för den musikaliska 
utvecklingen. 

1.3 Definition av begrepp 
Begreppen för att beskriva det vi behandlar i uppsatsen är många och de kan ha olika 
betydelser. Här ger vi en beskrivning av hur vi använder vissa centrala begrepp. 
 
Empati 
Ordet empati har flera betydelser och det är svårt att hitta en enhetlig definition. 
Vanligtvis betecknas den av att person A berättar något för person B, som förstår och 
känner som person A. Empati står för förmågan att ha medvetande om andra 
personers känslor och att handla i enlighet med detta. Begreppet är nära besläktat med 
medkänsla och inlevelse, men sträcker sig utöver ett rent känslomässigt inkännande 
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och förutsätter även ett förnuftigt och logiskt värderande. Empatin tar sig uttryck i 
någon handling från empatens sida. 
Nationalencyklopedin (NE): Empati: innebär att kunna leva sig in i en annan 
människas känsloläge och behov.  
 
Förtroende 
Vi använder detta ord i meningen hur elever känner tillit till sin lärare och litar på 
dennes kunskaper; didaktiska, ämnesanknutna såväl som sociala. 
 
Individuell undervisning i musik  
Detta syftar till en lärandesituation där en lärare undervisar en elev i taget i musik 
(instrument/sång) i det frivilliga skolväsendet, såsom kommunala musikskolan, 
kulturskolan, musik- och dansskolan eller gymnasieskolan. 
 
Kommunikation 
Kommunikation är konsten att uppfatta, tolka och förmedla ett budskap, vilket vi 
anser måste innebära att samtalet är ett ovärderligt verktyg för alla pedagoger även 
om kommunikation innefattar så mycket mer än bara muntlig kommunikation. Vi 
syftar i huvudsak till kommunikation mellan pedagog och elev i skola och 
undervisning. 
NE: Kommunikation: ömsesidigt utbyte, låta få del i/av. 
 
Lärandemiljö 
När vi talar om lärandemiljö menar vi den psykosociala miljön, d.v.s. det som sker i 
förhållandet mellan elever och mellan pedagoger och elever. En lärandemiljö präglas 
av ett öppet och tillåtande klimat, struktur i arbetet och utmaningar för intellektet. 
 
Motivation 
Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör 
vissa saker snarare än andra.  
NE: sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, 
upprätthåller och riktar beteenden. 
 
Sociokulturellt perspektiv 
Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet i interaktion mellan individer där 
omgivningen blir avgörande för individens utveckling och lärande. 
 
Social relation 
Här syftar vi på det känslomässiga samspelet mellan två eller flera personer.  
NE: Social: kamratlig, deltagare, sällskaplig. Relation: återförande, redogörelse, 
bygger på deltagares dialog eller, mer sällan, på den enskildes monolog. 

1.4 Uppsatsens disposition 
Vi kommer i kapitel två att beskriva vårt syfte och våra frågeställningar. Kapitel tre 
ägnas åt att redogöra för olika faktorer som berör samspelet mellan lärare och elev 
utifrån en litteraturstudie av tidigare forskning i ämnet samt skolans styrdokument. I 
det fjärde kapitlet går vi igenom vår metod och presenterar respondenterna. Därefter 
beskriver vi, i kapitel fem, resultaten från vår undersökning samt för en diskussion 
kring dessa som vi sedan kopplar till vårt syfte och frågeställningar.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever uppfattar den sociala relationens 
betydelse i individuell musikundervisning. Med social relation avser vi faktorer som 
kvalitet i kommunikationen, stämning i lärandemiljön, graden av öppenhet, lyhördhet 
och tillit i interaktionen mellan elev och lärare. 
 
Frågeställningar: 
 

• Hur uppfattar elever den sociala relationen mellan lärare och elever? 
• Vad har den sociala relationen mellan lärare och elever för betydelse för 

elevers musikaliska lärande? 
 

3. Bakgrund 
 
Här redogör vi för olika faktorer som berör samspelet mellan lärare och elev genom 
en litteraturstudie av tidigare forskning i ämnet. Kapitlet avslutas med att vi förankrar 
vår studie i styrdokumenten. 

3.1 Tidigare forskning 
För att förklara och förstå vad som formar relationen mellan lärare och elever 
beskriver Aspelin (1999) två skilda vägar. Relationen formas dels av sin samhälleliga 
kontext och dels av sin sociala kontext. Detta sammanhang innefattar bland annat 
olika formella styrdokument såsom skollagen, läroplaner och kursplaner. 
Maktstrukturer, ekonomiska resurser samt pedagogiska riktlinjer är andra delar i den 
kontextuella situationen. Utifrån denna tolkningsram försöker man beskriva hur 
relationen mellan lärare och elev bestäms. Det finns även inre faktorer hos eleverna 
som karaktäriserar individernas subjektiva interna kontext. Faktorer såsom elevernas 
fallenhet för ämnet, attityder, koncentrationsförmåga och motivation. På samma sätt 
kan man se till lärarens personlighet, hälsa, temperament och motivation för att kunna 
tolka relationen mellan lärare och elev.   
 
Det finns forskning och undersökningar som behandlar ämnet relationer mellan lärare 
och elev (se t.ex. Saar, 1999) och det finns forskning och undersökningar som tar upp 
frågeställningar kring pedagogik och individuell undervisning (se t.ex. Rostvall & 
West, 2001). Den musikforskning som finns behandlar framför allt frågor som hur bra 
barn utför olika prestationer, vad de kan göra och hur bra de gör det. 
 

”I läroplanerna betonas det väsentliga i att lärare utvecklar sin person och 
lägger sig vinn om att arbeta med den enskilde eleven samt visar respekt för 
elevens möjligheter och svagheter. Där betonas speciellt lärarens relation till 
den enskilde eleven och att läraren är ansvarig för att relationen utvecklas.” 
(Birnik, 1998, s. 125) 

 
Birnik (1998) redovisar också resultaten av en studie, baserad på intervjuer med 
tretton verksamma grundskollärare, vilket visar att lärare anser att för att det ska vara 
möjligt att bedriva en meningsfull undervisning krävs en nära och närande relation 
mellan dem och eleverna. ”Läraren bör, enligt respondenterna, vara stödjande och 
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hjälpsam gentemot eleverna och ska också visa att eleven är accepterad som hon är, 
trots att läraren och eleven inte alltid har samma synpunkter.” (ibid. s. 126)  
 
Pedagogisk professionalism kräver att vi lärare ska kunna möta och entusiasmera 
många barn med vitt skilda ambitionsnivåer (Schenk, 2000). Den pedagogiska 
konsten är beroende av förmågan att kunna identifiera sig med eleverna. Eftersom 
eleverna idag har andra musikaliska referenser, förebilder och ambitioner räcker det 
inte att utgå ifrån vad som var lärarnas egna önskemål och behov när de var yngre. 
Lärarna måste känna till och identifiera sig med musicerandets roll i elevens liv 
(ibid.). Musikalisk utveckling kräver elevens engagemang och Saar (1999) vill i sin 
avhandling öka förståelsen för hur man lär sig spela ett instrument och sjunga. Han 
frågar sig hur musikerns olika sätt att uppleva sitt musicerande kan beskrivas, om 
musikerns sätt att lära sig musicera förändras beroende på situationer denne utsätts för 
och på vilket sätt. Saar fokuserar även på elevers egen förmåga att relatera till 
musiken och dess sammanhang. Han ställer frågor som; vad finns mellan musikern 
och människan? Vilka element spelar in i den musikaliska utvecklingen för en 
musikelev? På detta sätt läggs fokus på musikern och människan. Eleven får 
möjlighet till påverkan och inflytande i den musikaliska utvecklingen i stället för att 
endast förbehållslöst ta till sig allt som läraren säger. 
 
Två forskare som fokuserar på instrumentalundervisningen i kommunala musikskolan 
är Rostvall & West (2001), vars organisation bygger på andra traditioner än i den 
obligatoriska skolan. De har inte bara frågat elever och lärare hur de upplever 
situationen, utan även analyserat undervisningsmaterial och läromiljö, samt 
videofilmat och noggrant analyserat och transkriberat elva instrumentallektioner. I 
avhandlingen frågar de sig huruvida mer forskning i området skulle göra att det ställs 
högre krav på undervisningen, vilket kanske skulle få fler att fortsätta spela. De 
skriver att den kommunala musikskolan utvecklades under 1940-50-talet och blev 
större under 1960-talet. Då anställdes även många outbildade lärare som således 
undervisade efter hur de själva blivit lärda och efter musikens traditioner istället för 
enligt lärarutbildningens metoder och praxis. Innehållet i undervisningen utformades 
efter lärarens personlighet. 
 
Avhandlingen som Rostvall & West (2001) skrivit ger en ganska deprimerande bild 
av den individuella musikundervisningen, och väckte mycket starka reaktioner när 
den publicerades. Man talar om brinnande musiker som agerar dåliga lärare. Ofta 
oförberedda utan större vilja till elevinflytande och som ofta låter eleven gå vidare till 
nästa moment trots att de inte är klara med det förra. Arbetsmiljön framställs också 
som bristfällig och oinspirerande för både elev och lärare. De skriver att lärare, när de 
styr elevers utvecklingsskeden, fokuserar på vissa parametrar såsom notkunskap, 
tekniska- och motoriska kunskaper och utelämnar saker som expressivt uttryck (ibid. 
s. 314).  
 
Rostvall och West (2001) försöker i sammanhanget se ur den svagas perspektiv och 
anser att barnet i detta fall är längst ner i hierarkin. De menar att lärarens agerande 
måste ses i ett större sammanhang där även de reagerar och agerar i förhållande till 
tidigare erfarenheter, traditioner och andra omständigheter. De hävdar att den 
negativa maktutövning som lärare ibland utövar i interaktionen förhindrar 
möjligheten till kunskapsutveckling för både elever, lärare, institutionen och 
samhället i stort. De beskriver hur enskild undervisning anses som det ideala där 
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läraren får möjlighet att se till varje elevs enskilda behov, men själva ställer de sig 
tvekande till detta. De frågar sig om läraren i själva verket interagerar med sina egna 
och institutionens föreställningar om hur eleven borde vara, istället för att kliva ut i 
verkligheten och vara flexibla lyhörda handledare (ibid. s. 288). 
 
Gedda (2008) har gjort en studie av hur tre olika lärare på högskolan arbetar. Den 
första läraren framhäver det genuina samspelet och sin identitet i undervisningen. Han 
uppfattas ha en genuin tillitsfull relation till studenterna. Hans kontakt med dem 
kännetecknas av omsorg, närvaro, social omsorg och höga förväntningar. Denna 
relation ger honom den trovärdighet och tydlighet han behöver som lärare. Gedda 
uppfattade det, i studien av den andre läraren, som att det hela tiden var läraren som 
hade initiativet till aktiviteter i klassrummet, särskilt i dialogen. Eleverna hade 
initiativet sinsemellan, men inte i relation till läraren.  I studien av den tredje läraren 
tolkar Gedda det som att läraren signalerar att studenterna, deras identitet och 
erfarenheter, är av underordnad betydelse för den undervisning som bedrivs. Om 
läraren vill möta studenterna på ett professionellt sätt måste denne använda sig av 
verktygen makt och dialog.  
 

”Makt handlar om ansvar och befogenhet, kapacitet att påverka, och det är i 
dialogen mötet sker mellan unika människor och mellan roller, student och 
lärare. […]Det är i dialogen som läraren erbjuder studenterna möjlighet att 
vara delaktiga och förhandla innebörd i gemensamma upplevelser.”  
(Gedda, 2008, s. 79) 
 

Vidare hävdar Gedda (2008) att om lärare och elev ska mötas som jämlikar är tillit 
och öppenhet en förutsättning. Lärarens intentioner måste tydliggöras för att 
underlätta för eleverna att tolka undervisningssituationen. Gedda menar att mötets 
potential ligger i den förhandling om vad som ska hända, en förhandling som utgår 
från de förväntningarna både eleven och läraren har på undervisningen. Olika 
förväntningar ger mötet sin karaktär tillsammans med den dialog som förväntningarna 
tar sig uttryck genom. 
 
Wiklund (1993) refererar till Bo (1983) som i tre punkter sammanfattar hur lärare kan 
arbeta för att bli bra förebilder för sina elever; 
 

"1. Det bör finnas större utrymme och möjligheter till samarbete i informella 
sammanhang. 

 
2. Lärare bör sätta av mer tid för diskussioner med sina elever om vad dessa 
finner vara viktiga i sina liv i stället för att lägga så stor vikt vid 
kunskapsprestationer. 
 
3. Lärare bör lära sig att behandla eleverna mera jämbördigt och vara öppna 
för att göra dem delaktiga i undervisningsprocessen."  
(Wiklund, 1993, s. 43) 

 
Vygotskij var en pedagogisk teoretiker som lanserade idén om att barns utveckling 
sker i samspel med dess omgivning i högre grad än att den är en oberoende 
individuell process. Han arbetade med att lyfta fram hur barn aktivt lär sig saker både 
med och utan vuxnas hjälp. Sociokulturellt lärande är något som diskuteras mycket i 
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samhället idag. Denna teori menar att omgivningen är avgörande för individens 
utveckling och lärande. Vygotskij var av uppfattningen att tankeförmåga, språk, och 
mental och personlig utveckling sker till stor del genom relationer. Goda relationer är 
en förutsättning för lärande, och intelligensen påverkas både av biologiska 
förutsättningar, kulturella och sociala faktorer enligt Vygotskij (Forsell, 2005). 
 
 "Sett ur vetenskaplig synvinkel kan man strängt taget inte uppfostra någon 

annan [...] Därför har uppfostran i alla länder och i alla tider varit social, hur 
antisocial den än varit av ideologiska skäl. Både i prästseminariet, i det gamla 
gymnasiet, i kadettskolan och flickpensionen, liksom i Greklands, medeltidens 
och Orientens skolor var det inte lärarna och handledarna som uppfostrade 
utan den sociala skolmiljö som uppstod i varje enskilt fall." (Lindqvist red, 
1999, s. 19-20) 

 
Piaget var konstruktivist och arbetade, innan han inriktade sig på barns utveckling 
och lärande, som biolog. Han inspirerades av Darwins lära om det naturliga urvalet 
och omsatte denna kunskap även i pedagogiska sammanhang. Detta bl.a. genom sin 
tro att barn strävar efter att anpassa sig till sin omvärld för att överleva. Han hävdar 
att barn lär sig dels genom situationer de redan varit med om och dels genom nytt 
handlande i en främmande situation. Han har forskat i lärandets utveckling på vägen 
från barn till vuxen enligt denna filosofi. Vygotskij hävdar, i motsats till Piaget, att 
barn bör få uppgifter som är lite mer avancerade än vad de redan kan för att utvecklas 
optimalt. Båda var dock av tron att barn skapar kunskap genom handlingar och 
samspel med omgivningen (Svedberg & Zaar, 1998). 

 
"Om din lärjunge frågar dig om något, så svara endast så mycket som 
behövs för att egga hans vetgirighet, men inte nog för att tillfredställa den 
helt! " Jean Jacques Rousseau (1762/1977, s. 197) 

 
Rousseau ansågs redan på sin tid av många som något av en bakåtsträvare. Dock hade 
han många tankar om hur ett barn utvecklas och bör uppfostras för att nå kunskap. 
Han hade en teori om att det fanns två olika sorters uppfostran. Den ena, där barnet 
blir tillsagd hur denna skall göra och lär sig följa mönster. Den andra, där barnet får 
möjlighet att bilda sig en egen uppfattning och utveckla ett eget tänkande (ibid.).  
 
I likhet med Rousseau skriver Dewey (1934/1980) knappt tvåhundra år senare om hur 
skolan bör vara en plats där elever utbildas i demokrati och delaktighet. Enligt 
Deweys grundfilosofi lär man sig genom eget handlande och tänkande i en social 
gemenskap. Han var även mannen bakom uttrycket ”learning by doing”. Dewey 
menade att pedagogiken och didaktiken måste psykologiseras, så att inte barnen blir 
osynliggjorda. Undervisningen kan inte bara utgå ifrån ämnet i en slags 
”korvstoppningsmetodik”, utan måste ta tillvara barns känsloliv, intressen, vilja att 
skapa och arbeta med mål både praktiskt och teoretiskt (Dewey 1934/1980). 
 
De två amerikanska psykologerna Joseph Luft och Harry Ingham presenterade år 
1955 en modell som behandlar mänskliga relationer och kommunikation. De kallar 
den ”Johari fönster”. I modellen delar man upp kunskapen om sig själv i två delar - 
sin egen kunskap och omgivningens kunskap. De två delarna delas sedan upp i 
ytterligare två delar - medveten kunskap och omedveten kunskap. För att delarna 
skall ändra storlek krävs kommunikation. Precis som du inte kan veta hur andra hör 
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din egen röst, förrän du får hjälp av en inspelning, eller du inte vet hur du ser ut, 
förrän du får hjälp av en spegel, kan du inte heller veta hur ditt beteende uppfattas av 
andra om du inte får det berättat för dig. Man kan då anta att för att nå självkännedom 
är du beroende av din omgivning. Genom att kommunicera genom tal, skrift, klädsel 
och kroppsspråk, vara lyhörd och arbeta för att minska en personlig fasad når man 
personlig utveckling, menar Luft & Ingham (http://studieteknik.ifokus.se). 
 

3.2 Kommunikation och sociala relationer 
Människan har i alla tider hittat sätt att uttrycka sig och föra dialog med varandra. 
Redan 450 år f. kr arbetade Sokrates med den begreppsanalytiska dialogen, dvs. ett 
dialektiskt samtal byggt kring ett påstående om detta påståendes motsats. Sokrates 
motto var: "Känn dig själv"; kunskap om det goda (dygden) kan man få genom 
självständigt och begreppsanalytiskt tänkande, som ifrågasätter samtida myter och 
föreställningar. Platon berättar i sina efterlämnade verk om hur Sokrates bedrev fri 
undervisning på Atens gator och torg, då han samtalade och argumenterade med folk 
(Stensmo, 1994). 
 

”Samtalet är grunden för all mänsklig kommunikation. Rätt använt kan det 
skapa samförstånd, utveckla relationer, leda till positiva förändringar och 
förbättra samarbetet i privatliv och yrkesliv.” (Hilmarsson, 2003, s. 1)  

 
Även Säljö (2000) framhåller vikten av kommunikation. Han menar att 
kommunikativa processer blir helt centrala i ett sociokulturellt perspektiv på 
mänskligt lärande och utveckling eftersom det är genom kommunikation individen 
blir delaktig i kunskap och färdigheter. Johansson & Karlsson (2004) anser att 
samtalet är ett pedagogiskt verktyg vars ägande bör ses som kollektivt, inte den 
enskilde pedagogens egendom. De är dock inte övertygade om att det förhåller sig så 
i skolorna. 
 
 "Vår undersökning visar på att dagens pedagoger är väl medvetna om 

kommunikationens betydelse för elevernas lärande och utveckling men visar 
också på att kommunikationen i skola och undervisning i stor utsträckning 
präglas av monologisk kommunikation, så kallad envägskommunikation."  

 (Johansson & Karlsson, 2004, s. 37) 
 
Empati är den viktigaste egenskapen man måste ha för att lyckas skapa en god 
kontakt med en annan människa och lägga grunden för ett samtal där man senare kan 
ta upp viktiga och känsliga saker, hävdar Holm (1994). Andersson & Jansson (2006) 
menar att ifall läraren har en bristfällig empatisk förmåga kan detta ha betydelse för 
eleven och lärarens relation, vilket i sin förlängning får konsekvenser för elevens 
utveckling och lärande. 
 
För att bygga upp en relation och grunda för goda samtal finns en samtalsmodell, 
framtagen av olika forskare, som Holm (1994) sammanställt. Den bygger på tre olika 
faser. Även Hilmarsson (2003) tar upp de tre faserna i ett samtal, fast med fokus på 
utvecklingssamtal.  
 
Första fasen kallas inlednings- eller kontaktfas. I den här fasen ska man lyssna till den 
andre, undvika negativt värderande reaktioner och visa förståelse och intresse för att 
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hjälpa den andre att få perspektiv på sig själv och sitt problem. Genom empati visar 
du att du förstår hans/hennes känslor. Genom respekt visar du tro på hans/hennes 
egen förmåga att klara av sina egna problem. Genom värme visar du icke verbalt att 
du bryr dig om den andre. Den inledande fasen är avgörande för fortsättningen. Ifall 
man misslyckats med att åstadkomma en god kontakt i den första fasen, eller går in i 
nästa fas för tidigt, kan reaktionen bli att den andra drar sig undan fortsatt samtal och 
kontaktskapande (Holm, 1994; Hilmarsson, 2003). 
 
Andra fasen är en fortsättningsfas där samtalet fördjupas. Syftet med den är att öka 
den andres förståelse för sig själv och viljan att påverka sin situation. Här ska man 
hjälpa den andre att se vad som behöver ändras och hjälpa honom/henne att ta eget 
ansvar för det. Värderingar bör användas försiktigt och prövande. Var tydlig, specifik 
konkret, ärlig och äkta. Ha balans mellan att hålla inne för mycket och att vara så 
uppriktig att man skadar eller skrämmer. Klarar inte mottagaren av uppriktigheten 
hjälper den inte honom/henne att förändra sig. Visa egna upplevelser, visa lämpliga 
mängder av samma eller liknande upplevelser, men se till att inte ta över fokus (ibid.).  
 
Tredje fasen är avslutnings- eller handlingsfasen där man hjälper den andre att besluta 
vad hon/han ska göra. Tillsammans undersöker man handlingsalternativ och hjälper 
den andre att välja något av dem. Konfrontation, visa på skillnader i den andres ord 
och handlingar, samt omedelbarhet, tala om de känslor och reaktioner som uppstår 
mellan samtalsparterna, är de viktigaste egenskaperna att använda i den här fasen.  
Holm menar att det faktum att man vid samtalstillfällena varit en intresserad och 
förstående person att tala med gör att relationerna med människor, även i andra 
sammanhang, påverkas positivt. Det är väsentligt att bygga upp ett förtroende i 
relationen för att missförstånd ska kunna undvikas alternativt märkas och rättas till. 
Holm beskriver hur det lätt blir missförstånd i situationer där folk inte riktigt litar på 
varandra. Det kan uppfattas som att motparten medvetet missförstår eller rentav jäklas 
med en, när det kanske i själva verket bara var brist i kommunikationen (Holm, 1994; 
Hilmarsson, 2003). 
 

”Våra tolkningar av vad som sagts eller skrivits gör vi ibland mot bakgrund 
av att vi vet något om den som sade eller skrev de aktuella orden. Det kan 
vara till hjälp för förståelsen av ett budskap om man vet att avsändaren har en 
viss befattning, livsåskådning, politisk eller annan värdering”  
(Holm, 1994, s. 19) 

 
Läraren måste se eleverna som unika individer, hävdar Birnik (1998). Detta är 
betydelsefullt både för att lära känna dem och för att kunna undervisa dem. Att båda 
parter i en relation lär känna varandra och bygger upp en social relation är 
grundläggande för att de ska kunna förstå varandra när de samtalar. 

3.3 Möten 
Kay Pollak har skrivit en bok där han behandlar ämnet möten (Pollak, 2005). Boken 
är utformad som en kurs för att på ett givande sätt möta människor. Den kan med 
fördel användas vid konflikthantering, men även som inspirationskälla i livet. Han 
beskriver hur vi genom inställning och tanke kan styra vårt liv och beteende i möten 
med andra. Precis som i exempelvis Reggio Emilia- pedagogiken betonar Pollak 
vikten av att lyssna för att lära sig både om sig själv och om andra. 
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Reggio Emilia är en stad i Italien där man utvecklat en speciell pedagogik. Man 
arbetar med lek och arbete, verklighet och fantasi och med många olika uttryck 
samtidigt. Pedagogerna i Reggio Emilia samarbetar med forskare och andra inom vitt 
skilda områden, som t ex hjärnforskning och design. Den pedagogiska filosofin står 
också för ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som 
bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en 
en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende 
drivkraft att utforska världen. Arbetssättet i Reggio Emilia är alltså ett praktiskt 
exempel på metodik där man arbetar medvetet med kommunikation och dialog 
(Abbot m.fl., 2005). 
 

”I mötet mellan lärare och elev möts inte bara en myndighetsrepresentant och 
en individ, där möts även en mer kunnig (traditionellt sett) med en mindre 
kunnig, där möts oftast olika generationer och där möts en individ av ansvar att 
bedriva undervisning och bedöma i vilken grad mötet uppnått godkänd nivå. 
Där möter också en individ med formell makt en grupp av individer med 
förväntningar och rättigheter.” (Gedda, 2008, s. 77) 

 
Gedda menar att i mötet med eleverna är även lärarna i en utvecklingsfas. Eleven 
tillför ett annat perspektiv och andra sätt att strukturera och uppfatta innehållet. 
Eleven är i en utvecklingsfas rörande relationen till ämnet och läraren befinner sig i 
en utvecklingsfas som omfattar pedagogiska aspekter i relation till innehållet eller 
eleven. Detta förutsätter att läraren har en öppenhet för mötet med eleven och inte 
placerar sig själv i trygghetszonen och handlar oberoende av elevens uppfattningar 
och tolkningar (ibid.). 
 

3.4 Förankring i styrdokumenten 

Skolan skall enligt Lpf 94 sträva mot att varje elev i gymnasieskolan tror på sin egen 
förmåga och sina möjligheter att utvecklas och utvecklar förmågan att arbeta såväl 
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska sträva efter att eleven dessutom 
har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet. 
Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på gymnasieskolan kan 
hämta stimulans ur estetiskt skapande (Lärarförbundet, 2002, s. 12). 
 
I LpO 94 står det skrivet att ”skolan skall sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lärarförbundet, 2002, s. 12). 
 
Vidare kan man i Lpf 94 läsa att ”Skolan är en social och kulturell mötesplats som har 
både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där” 
(Lärarförbundet, 2002, s. 37). Begreppet ”social” innebär att man är en del av en 
gemenskap och en kultur. Det innebär också att man interagerar med andra människor 
och har relationer (Dysthe, 2003). För många elever är relationen till andra vuxna än 
föräldrarna en viktig del i deras identitetsskapande. Kanske blir då läraren den mest 
betydelsefulla kontakten med vuxenvärlden (Birnik, 1998). 
 

”Lärarens uppgifter i skolan har förändrats och blivit flera och hur man 
bemöter en medmänniska och hur man bearbetar relationen till en annan 
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individ bör inte längre vara förbehållet skolpsykolog, skolkurator och 
skolsköterska, utan även läraren bör besitta denna kunskap.”  
(Birknik, 1998, s. 135)  

 
Som det ser ut nu finns det ingen given nationell handlingsplan för den enskilda 
undervisningen i den kommunala musikskolan, frånsett de som är kopplade till 
gymnasiet och grundskolan (exempelvis estetiskt program och musikundervisningen i 
grundskolan). Birgitta Ahlqvist (s) och Karin Åström (s) lämnade den 5/10 2005 in en 
motion till regeringen angående musikskolan roll i samhället. 
 

”För musik- och kulturskolan finns inga centralt fastställda mål eller 
läroplaner, inte heller några ramar för verksamheten eller andra 
styrdokument. Kommunen är inte ens skyldig att ha en musik- och 
kulturskola.(…) För att stärka den kommunala musik- och kulturskolan bör 
regeringen se över möjligheten att uppfylla nedanstående punkter: 
 

• Säkerställa alla barns rättighet till att få ta del av musik- och 
kulturskolans undervisning,  

• Ta fram ett nationellt måldokument för skolformen musik- och 
kulturskola, 

• Inrätta behörighetsregler för lärare inom skolformen” (Motion 
2005/06:Ub583, http://www.riksdagen.se) 

 
Det har nu gått två år och fortfarande hänger dessa frågor i luften. Under vår 
utbildning, praktik och under arbetet med denna uppsats, har det kommit upp en del 
frågor kring musikskolans roll i samhället och det övriga skolväsendet. Det händer att 
man i sin roll som musiklärare på kommunala musikskolan ibland känner sig splittrad 
när man inte har gemensamma riktlinjer att förhålla sig till. Att inte ha nationella 
måldokument att luta sig emot kan ge en frihet i arbetet, som man kanske inte skulle 
ha annars, och det betyder inte att man bedriver en undervisning utan mål. Många 
musikskolor har lokalt utformade måldokument och handlingsplaner som efterföljs. 
Enligt vår mening skulle det vara lättare om det fanns några nationella riktlinjer att 
bygga undervisningen på, för då skulle det vara lättare att, inför föräldrar och andra, 
motivera undervisningen. Dessutom skulle lärarutbildningen bli bättre eftersom den 
ska vara likvärdig, oavsett vilken slags lärare man utbildar sig till. 
 
 

4. Metod 
 
Här beskriver vi hur vi gått till väga för att utföra vår undersökning; vilka etiska 
överväganden vi gjort, vilken tolkningslära vi valt att använda samt vilka metoder vi 
använt oss av för att samla in data. Kapitlet avslutas med en presentation av 
respondenterna. 

4.1 Etiska överväganden 
Vår studie är inom humanvetenskapen eftersom den fokuserar på människan, hennes 
verksamhet och resultaten av dessa. Humanvetenskapen söker ändamålsförklaringar 
snarare än orsaksförklaringar. Forskare inom humanvetenskapen arbetar främst med 
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induktiva metoder, att utifrån en situation försöka förklara ett fenomen. Människans 
forskning om sig själv är subjektiv eftersom forskaren är en del av det som studeras. I 
studier av mänskliga, sociala sammanhang är det omöjligt att inte tolka. Det beror på 
forskaren vad hon väljer att lyfta fram i sin uppsats. Humanismens vetenskapliga 
arbetsmaterial är språket, bestående av tal, skrift, kropp och konstnärliga uttryck. 
Språket är produkter av människans mentala verksamhet, hennes medvetande (Patel & 
Davidsson, 2003). 
 
Det som framträder i mänskligt medvetande är fenomen. Grunden i den 
fenomenologiska teorin är hur människan skapar sig en förståelse av världen utifrån 
sina tolkningar av sinnesintryck (Hartman, 1998).  Eftersom vår studie behandlar 
känslor, upplevelser och föreställningar av fenomenet social relation har vi valt att låta 
oss inspireras av den teorin. 

4.2 Hermeneutisk tolkning 
Den tolkningslära vi valt att använda oss av är den hermeneutiska, vilken studerar 
tolkning av texter, diskurser och handlingar. Forskningsintervjun är ett samtal om den 
mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen omvandlas till texter som ska tolkas.  
Intervjuaren skapar texten samtidigt som den tolkas, i samråd med respondenten. Det 
finns också en möjlighet för forskaren att i en ny intervju med respondenten försöka 
förstå innebörden av hennes uttalanden (Kvale, 1997).  
 

"Hermeneutiken är alltså dubbelt relevant för intervjuforskning; först genom 
att kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas och 
sedan genom att kartlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilken 
återigen kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten." (ibid. s. 49)  

 
Rent praktiskt innebär hermeneutiken att man sätter in texten eller situationen i ett 
sammanhang, historiskt, kulturellt och socialt, dvs. kontextuellt. Man måste se de 
fenomen som framträder i texten i sitt historiska- och kunskapssammanhang. Fokus 
ligger på helheten snarare än delarna eftersom helhetsförståelsen är viktigare än de 
delar som bygger upp sambandet (Patel & Davidsson, 2003). "Utifrån en ofta vag och 
intuitiv uppfattning om texten som helhet tolkas de enskilda delarna, och utifrån dessa 
tolkningar relateras delarna sedan återigen till helheten och så vidare" (Kvale, 1997, s. 
51). Detta kallas den hermeneutiska cirkeln, fast kan mer ses som en spiral då 
förståelsen ständigt ändras och aldrig kan gå tillbaka till samma punkt. Den kan 
däremot bli djupare eller "nå nya höjder". Begreppet syftar på dessa samband mellan 
helhet och delar; tolkningen bygger alltid på tidigare tolkningar (ibid.). 
 
För att kunna utföra en kvalitativ intervju anser Kvale (1997) att intervjuaren måste ha 
omfattande kunskap om temat för intervjun för att kunna upptäcka de fina nyanserna 
i samtalet och förstå de sammanhang som meningarna kan ingå i. Han menar också att 
den som tolkar texten aldrig kan göra detta förutsättningslöst utan att ta hänsyn till sin 
egen förförståelse. Att vara medveten om denna förförståelse och försöka tydliggöra 
den för sig själv är ett måste för att kunna ta hänsyn till hur det kommer att påverka 
tolkningen. För att visa vår förförståelse har vi valt att presentera oss i början av 
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uppsatsen. Varje tolkning innebär förnyelse och kreativitet. Genom tolkningen vidgas 
och förfinas de direkt upplevda meningarna i intervjusituationen.  
 
Vi ansåg det lämpligt att vi använde oss av intervju och observation i undersökningen 
för att få fram relevanta data med god trovärdighet/tillförlitlighet. I intervjuerna 
använde vi oss av öppna frågor med följdfrågor. På så sätt gavs respondenterna 
friheten att uttrycka sig, vilket förhoppningsvis gav en bredare bild och insikt i deras 
situation och synsätt. Öppna frågor skapar ansvar och delaktighet eftersom de 
förutsätter att respondenten tänker efter (Sundin 1999, 2001). Observation ansåg vi 
också vara en relevant och bra metod för att undersöka vårt ämne, eftersom vi då fick 
möjlighet att se och tolka den verkliga situationen och relationen mellan elev och lärare. 
 
När Piaget genomförde sin nyskapande kognitiva undersökning använde han sig av 
sina egna barn som undersökningsgrupp. Det kan man ha olika åsikter om. Generellt är 
det bättre att använda sig av en utvald liten undersökningsgrupp som vet vad de talar 
om istället för att använda sig av en större undersökningsgrupp som ger ett större 
statistisk urval. Om antalet är för stort går det inte att göra några mer ingående 
tolkningar av intervjuerna. "Om syftet är att förstå världen som den upplevs av en 
särskild person, räcker det med denna enda person" (Kvale, 1997, s. 98). Kvale anser 
att många intervjuundersökningar skulle ha blivit bättre ifall de haft färre intervjuer och 
mer tid över för förberedelse och analys av intervjuerna. Han förespråkar starkt 
kvalitet före kvantitet. En kvalitativ undersökning blir det genom koncentration på 
enskilda fall där det är möjligt att i detalj undersöka ett specifikt beteende i förhållande 
till dess omgivning och att utarbeta logiken för detta förhållande (ibid. s. 98-99). 

4.3 Genomförande 
Undersökningsgrupp: Totalt medverkade 8 elever i vår studie. Vi har intervjuat fem 
elever och observerat fem elevers lektioner, varav två av dem var samma personer 
som vi intervjuade. Det var tre olika lärare som undervisade. Ålder, genus, instrument 
och genre har ingen betydelse för studien, utan vi har istället fokuserat på 
musikstuderande i individuell undervisning i stigande ålder.  
 
Vi har använt oss av bekvämlighetsurval som metod för att hitta ett strategiskt urval 
av respondenter (Trost, 2005, s. 120). Vi frågade några olika lärare om de har någon 
elev som verkar vara reflekterande och analyserande. Det är bättre att medvetet välja 
ut respondenter som verkar villiga att tala än att bara plocka några på måfå (Kvale, 
1997). Några av respondenterna råkade vi av händelse komma i kontakt med på den 
musikhögskola där vi studerar och märkte att de reflekterat om relationen de har till 
sin lärare. Vi valde respondenter från olika åldersgrupper, på vår praktikplats på ett 
estetiskt gymnasium, på en folkhögskola och på en musikhögskola. Vi sökte det 
unika, men med viss variationsbredd. Nackdelen med denna urvalsmetod skulle 
kunna vara att de personer vi hittat är sådana som tänkt och reflekterat mycket om 
relationen till sin lärare. Dessa personer lägger kanske större vikt vid relationens 
betydelse än vad en "vanlig" elev gör.  
 
För att vår närvaro inte skulle påverka lektionen alltför mycket pratade vi med eleven 
och läraren innan lektionen. Vi frågade om de båda tyckte att det var okej att vi satt 
med och iakttog och lyssnade på lektionen, förklarade syftet med vår undersökning 
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och försäkrade dem om deras anonymitet. Observationerna var av deltagande natur 
eftersom vi satt med i rummet, hade träffat både elever och lärare innan observationen 
och därför redan hade vissa kunskaper om dem. De var också strukturerade då vi 
använde oss av en observationsmall (se bilaga 1) för att sortera intrycken under 
observationen för att göra likvärdiga observationer trots att vi är två olika 
observatörer och för att avgränsa oss till det vi syftade att undersöka. Observationen 
varade under hela lektionen, ca 20-30min.  
 
Fördelen med att observera eleverna på praktikplatsen var att de redan var vana med 
att ha oss med i rummet och vi var därför inget störande moment som ändrar 
beteendet. Nackdelen med det kan vara att vi redan hade vissa kunskaper om 
respondenternas starka och svaga sidor. Dessa kunskaper kan göra att vi förbisett 
vissa aspekter av hur respondenterna betett sig, vilket kanske hade varit uppenbart för 
en icke deltagande observatör som mött situationen för första gången. Hade vi gjort 
direkta observationer istället för deltagande sådana hade vi fått möjligheten att iaktta 
hur, men aldrig med säkerhet fått veta varför respondenten uppförde sig på ett visst 
sätt i en viss situation (Carlsson, 1985, s. 67). Syftet med vår undersökning var att ta 
reda på varför, vilket är anledningen till att vi valde att göra deltagande observationer. 
Deltagande observation kan som metod kritiseras för att den är subjektiv och att man 
själv har valt fokus (Bell, 2000). Med detta i åtanke har vi försökt att skriva ner våra 
iakttagelser på ett så noggrant sätt som möjligt för att sedan tolka informationen så 
korrekt som möjligt. Efter observationen intervjuade vi eleven om dennes upplevelser 
av lektionen och relationen.  
 
I våra inledande samtal med respondenterna inför intervjuerna informerades de om 
sitt frivilliga deltagande och vad materialet skulle komma att användas till. Vi 
förklarade tydligt för respondenterna att vi garanterar dem anonymitet och att det som 
sägs under intervjun aldrig kommer att komma fram till deras lärare. Vi förklarade 
också de olika begreppen, såsom hur vi definierar en relation, etc. För att intervjuerna 
skulle gå till på samma sätt, fastän vi är två olika intervjuare, och för att de skulle gå 
att sammanställa använde vi oss av en mall med olika intervjufrågor (se bilaga 2). 
Intervjuerna genomfördes i ett mindre avskilt rum, för att undvika onödigt störande 
moment för respondenterna, och varade mellan 20-30 minuter. Intervjuerna spelades 
in, ljudupptagningen transkriberades och användes därefter för en kvalitativ 
bearbetning av undersökningens resultat. Under transkriberingen har vi redigerat bort 
när respondenten stakar sig och utstöter ljud, såsom eh och öh, för att få en flytande 
text (Kvale, 1997). Under genomförandet av intervjuerna skapades en dialog där det 
fanns plats för lämpliga följdfrågor, då det fanns behov av detta, samt utrymme för 
reflektion. Denna dialog ses ur ett sociokulturellt perspektiv som en viktig del i 
intervjun då den kan skapa en trygg kontext för den intervjuade. Vi strävar efter att 
vara aktiva lyssnare och upprepade vad vi uppfattat att eleven sagt för denne för att i 
högsta möjliga mån undvika missförstånd (Sundin 1999, 2001).  
 
Naturligtvis får man en vidare bild när man får möjlighet att ställa raka frågor till en 
person i en intervju, men det var intressant att se en verklig undervisningssituation 
först. Vi fick tyvärr inte ut så mycket av observationerna. Observationerna som 
efterföljdes av en intervju gav bättre resultat än de som inte efterföljdes av en intervju 
eftersom vi då kunde fråga om hur respondenten uppfattat situationen istället för att 
sitta och gissa hur denne uppfattat den. Kombinationen observation och intervju med 
samma personer genom hela undersökningen hade varit ett bättre tillvägagångssätt. 
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Vi tror att vi hade fått in ännu mer information då och samtidigt hade vi haft en bättre 
förförståelse för hur vi skulle tolka svaren vi fått under intervjuerna om vi också hade 
sett undervisningssituationen. Fast samtidigt är elevens uppfattning av situationen och 
relationen det vi ville få reda på och det är ju bara eleven själv som vet hurdan den är. 
 
Vi har valt att inte inrikta oss på genusperspektivet i denna studie. Vi har därför gett 
respondenterna fingerade könsneutrala namn och valt att använda det könsneutrala 
pronomenet hen istället för att skriva hon/han när vi refererar till respondenterna. 
Ordet hen är inte upptaget i SAOL och Språkrådet rekommenderar ordet den för att 
bilda könsneutrala satser i tredje person singular. Den blir väldigt opersonligt och vi 
tycker att det känns bättre att använda hen. Könsneutrala pronomen är en del av ett 
könsneutralt språk som föreslås för att komma runt problemet att prata om människor 
i tredje person, när man inte vet vilket kön människan har, eller om människan inte 
vill definiera sig som något kön. Hen ligger i tiden på så sätt att svenskan har blivit 
mer könsneutral. Lärarinnorna har försvunnit och blivit lärare. En kvinna är inte 
längre ambassadris. Och ändelsen "man" har börjat tappa sin maskulina laddning: 
kvinnor kan mycket väl vara brandmän. Flera språk, bland annat finskan, har 
könsneutrala pronomen. I finskan finns ordet "hän" i stället för både han och hon 
(Lindqvist, 2007, http://www.dn.se). 
 
Hans Karlgren skrev i artikeln "Då sa vederbörande" som publicerades i Svenska 
Dagbladet 28 augusti 1994: "Ordet är hen. Inte därför att han/hon råkar heta hän på 
finska utan därför att det passar in i det svenska mönstret: en pendang till den och 
samtidigt en medlem av en familj av h-ord som pekar på person. Reformen innebär 
att vi gör om samma manöver som när vi för ett par århundraden sedan införde den 
för att slippa att säga han eller hon om själlösa ting som inte var neutra." (Karlgren, 
1994, http://www.sics.se) 
 
För de som rör sig i kretsar med många homosexuella, bisexuella och transpersoner är 
användningen av hen och henom inget nytt. Även i feministiska kretsar används 
ordet. Där går tidskriften "Femkul" (http://www.femkul.se) ännu längre och vill helt 
ersätta användningen av hon och han med hen. 

4.4 Presentation av respondenterna 
Ronnie är född 1969 och har spelat instrument sedan hen var sju år, men började ta 
instrumentallektioner först år 2000 då hen började studera musik på folkhögskola. Nu 
läser hen till musiklärare på musikhögskola. Ronnie har många tankar om den 
pedagogiska rollen och ser relationen mellan elev och lärare som något av det 
viktigaste för att skapa en trygg miljö för lärande. 
 
Kim är född 1987 och har spelat olika instrument och tagit instrumentallektioner 
sedan hen gick i tredje klass. Just nu läser hen till ljudtekniker, men tar även lektioner 
i elgitarr på musikhögskolan. Hen tycker att det är viktigt att känna sig avslappnad 
med läraren för att få ut det man vill av lektionerna på sitt instrument. 
 
Robin är född 1987 och har spelat olika instrument sedan hen var nio år. Hen studerar 
musik på halvtid på folkhögskola och arbetar halvtid som musiklärare.  Hen tycker att 
det bör finnas en balans så att relationen mellan lärare och elev blir lagom personlig 
och professionell. 
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Alex är född 1988 och går sista året på en estetisk linje på gymnasiet. Hen började 
spela för instrumentallärare när hen var nio år, och uppskattar att läraren peppar en 
och är lagom sträng, men ändå arbetar för en avslappnad stämning på lektionerna. 
 
Ellioth är född 1987 och har spelat instrument och tagit instrumentallektioner sedan 
hen gick i årskurs nio. Hen studerar nu musik på folkhögskola och tycker att det är 
bra att kunna bolla idéer och prata avslappnat med sin lärare om musik och 
framträdanden. 
 

5. Resultat och diskussion 
 
Här presenterar vi resultatet integrerat med en diskussion av våra tankar och 
erfarenheter kring studien. Några begrepp har följt oss under arbetets gång.  
Intervjuerna, observationerna och våra egna diskussioner kring arbetet har på något 
sätt hela tiden kretsat kring begreppen: ”Det bästa med läraren”, ”balans”, 
”avslappning”, ”motivation” samt ”musikalisk utveckling”. Vi har därför centrerat 
resultatredovisningen kring dessa. Vi rundar av resultatredovisningen med en 
avslutande diskussion där vi sammanfattar och diskuterar de erfarenheter och intryck 
arbetet med denna uppsats gett oss. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

5.1 Det bästa med läraren:  
Resultaten av studien visar att våra intervju- och observationspersoner tycker att 
relationen med en god lärare skall vara trygg och tillitsfull. Eleverna uppskattar att 
läraren lyssnar till deras intressen och anpassar undervisningen efter dem, är flexibel 
och öppen för elevernas önskemål. Det är viktigt för eleverna att de känner att de får 
respekt från läraren, att relationen fungerar och att de känner sig delaktiga. "Att han 
kan anpassa lektionerna så att han kan fråga mig vad jag vill göra och sen kan vi göra 
det" (Kim). "Han är väldigt öppen för förslag" (Alex). Samtidigt ska läraren komma 
med konstruktiva förslag för utveckling. Under observationerna var det bara en av de 
tre lärarna som uppenbart ville få eleverna delaktiga i undervisningsplaneringen, 
uppmanade dem att förklara ett musikaliskt skeende samt att ta med eget material. De 
andra två lärarna verkade inte intressera sig alls för vilken slags musik eleverna gillar 
eller vad de vill ha ut av lektionerna. Lärarna var inte så bra på att förklara för 
eleverna varför de skulle utföra vissa övningar. 
  

”Om man inte gör nån läxa kanske läraren ska säga varför man ska göra 
läxan. Till exempel; Om du inte gör de här tungövningarna kommer du se ut 
som en elefant när du blir gammal. Eller; Om du inte gör den här övningen 
kommer du bara kunna spela de här sex tonerna i 40 bpm.” (Kim) 

 
Alla respondenterna uppger att läraren ska vara lätt att prata och umgås med. Det 
handlar inte bara om att läraren ska vara en bra musikalisk förebild. Ronnie anser att 
det är bättre att läraren är en god pedagog än att läraren är en skicklig musiker för att 
en god pedagog alltid kan ge verktygen till ett vidare musikutvecklande, trots att 
denne inte kan utföra det själv.  
  
 ”Trepunktsprogrammet” som Bo tagit fram (Wiklund, 1993) belyser precis det som 
respondenterna önskar av en lärare; att lärare bör vara öppna för att göra eleverna 
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delaktiga i undervisningsprocessen. Det bör finnas en verklighetsförankring i 
undervisningen på sådant vis att eleverna även får spela sådan musik som de själva 
lyssnar på hemma, anser vi. Det gör att eleven känner att dennes tycke och smak 
också är viktigt samt att får användning av musikundervisningen för att lära sig det 
musikaliska uttryckssätt de själva uppskattar. När fokus läggs på musikern och 
människan får eleven, precis som Saar (1999) säger, möjlighet till påverkan och 
inflytande i den musikaliska utvecklingen istället för att helt utan invändningar ta till 
sig allt som läraren säger.  

5.2 Avslappning 
En av anledningarna till varför man ska ha en bra relation med sin lärare är att den 
hjälper eleverna att slappna av under lektionerna. En avslappnad och trygg 
undervisningssituation är grundläggande för att de ska våga spela bra, spela ut och 
prova nya musikaliska idéer. "När man till exempel ska improvisera så vågar man 
göra såna här knäppa grejer som kanske inte är helt korrekt, men det kanske är bra." 
(Kim) Kim upplever att det är svårt att slappna av på lektionerna med sin lärare och 
därför spelar jättedåligt och får någon slags spärr som gör att hen inte kommer ihåg 
vad hen kan egentligen. När hen kommer hem och ska öva på den nya läxan märker 
Kim att hen redan kan den. Att kunna spela bra på lektionen är viktigt så att läraren 
förstår vilken nivå eleven ligger på och därför kan ge läxor som är lagom utmanande.  
 

”Det är ju jättedåligt om jag känner att jag inte kan vara avslappnad och jag 
bara spelar dåligt, för då tror han att jag är mycket sämre än vad jag 
egentligen är och det är ju jättekonstigt om jag ska säga såhär att; Du alltså, 
jag är inte så här dålig egentligen!" (Kim) 

 
I observationerna såg vi exempel på lärare som försökte få elever avslappnade genom 
att föra en dialog om både musik och annat som rör elevens liv. Det handlade då 
oftast inte om något personligt, utan mer om hur dagen varit eller vad som hände på 
lovet. "Vissa grejer vill man ju som lämna utanför en relation med en lärare liksom. 
Eh, men det är ändå viktigt att man kan vara personlig" (Robin).  Fokus i 
undervisningen låg på prestation och teknik. Det pratades knappt någonting alls om 
känslan och upplevelsen av musik, inte heller om uttryck och inlevelse i 
musicerandet. Inte ens under improvisationsmomenten talades det om något annat än 
teori och teknik.  
 
Själva undervisningssituationen i individuell musikundervisning är annorlunda från 
den "vanliga" skolundervisningen eftersom det bara är läraren och en elev i rummet. 
Hela lärarens uppmärksamhet riktas mot eleven under hela lektionen och det kan göra 
att eleven känner sig utsatt. "I en vanlig lektion i ett klassrum kan du ju alltid lägga 
ner huvudet på bänken utan att, eller ja, du behöver egentligen inte prestera så 
mycket, men under de här lektionerna måste man ju vara alert." (Alex) 
Respondenterna tycker att det är självutlämnande att spela och att det är svårt att 
slappna av med någon man inte känner så bra.  
 
Vi tror att ifall läraren arbetar för en trygg och avslappnad miljö får eleven en 
möjlighet att arbeta mer med musiken i centrum istället för att lägga för mycket fokus 
på nervositet och prestation. Det är märkligt att det läggs ner så mycket energi och tid 
på teknik och teori i undervisningen och betydligt mindre tid på känslan i musiken 
och uttrycket. Vi tror att om man fokuserar på olika känslor och uttryck så kommer 
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mycket av det tekniska spelet naturligt. 

5.3 Balans 
Ellioth betonar att hen uppskattar en lärare som för lektionen framåt och har en tydlig 
lärarroll. Hen vill gärna ha en avslappnad relation med sin lärare och tycker att det är 
viktigt med en bra balans där lärare och elev förstår varandra och kan utvecklas 
musikaliskt med hjälp av läraren, vilket hen tycker är lättare om relationen inte blir 
för privat betonad. "Dom måste ju vara sociala, eller vad man skall säga. det måste ju 
gå att prata med dem, som en kompis, även fast det ligger på, även fast det inte är en 
kompis utan en lärare. Annars kan det bli jobbigt." (Ellioth) Det kändes som att den 
bild vi fått av Ellioths relation till sin lärare under observationen blev bekräftad under 
intervjun.  
 
Två av respondenterna från intervjuerna tycker att det är bra att vara kompis med sin 
lärare medan två andra av dem anser att det måste vara en balans så att man inte bara 
pratar bort lektionerna. Ellioth hade upplevt att hen var den som var tvungen att driva 
lektionen framåt när relationen blev för kompisbetonad och upplever en mer givande 
musikalisk utveckling då relationen är mer professionell.  
 
Flera av respondenterna uttryckte på olika sätt att de vill bli sedda som en egen 
individ. Kim sa att: "Jag tror att det är viktigt att eleven får känna sig som en person, 
inte bara som en av hans hundrafemtioelva elever, så att man inte bara känner sig som 
en i mängden." Alex tyckte att en av de bästa sakerna med hens lärare är att han 
behandlar sina elever som vem som helst, inte bara som en elev. 
 
För att eleven ska känna att denne har en bra relation till sin lärare måste läraren få 
eleven att känna sig som en individ. Alla människor måste få känna sig uppskattade 
och sedda.  Vi anser att det ingår i lärarens arbetsuppgifter att lära känna sina elever 
och jobba för att få dem att känna sig bekväma, trygga och bemötta på ett trevligt 
personligt sätt. Detta behöver inte betyda att man skall ha en alltför privat relation till 
sina elever, utan bara att man ser det som en självklarhet att man behandlar dem med 
respekt och välvilja, precis som vi förväntar oss bli bemötta av dem.  

5.4 Motivation 
Det tycks vara en allmän åsikt hos respondenterna att motivation är en viktig del i 
undervisningen. De anser att det måste finnas en grundmotivation och vilja till uttryck 
hos eleven, men i undervisning är det viktigt att läraren stöttar eleven och att läraren 
informerar om varför det är bra att öva samt hur man gör detta på ett bra sätt. Det är 
viktigt att läraren ger feedback och konstruktiv kritik till eleven, peppar, engagerar 
och driver lektionerna framåt på en nivå där den enskilde eleven känner sig bekväm. 
Man får, som lärare, i samråd med sina elever arbeta för en trevlig miljö och en 
motivation till utveckling. Om eleven kommer in i en dålig cirkel där denne 
exempelvis har svårt att öva, kan man som lärare diskutera detta med sin elev för att 
få klart för sig vad eleven vill och hjälpa denne att komma ur eventuella dåliga vanor.  
 

"Peppa sin elev och säga att det är bra och ge beröm liksom, kunna ge beröm 
när någon har övat och kan någonting bra, för då blir man ju så här att; Åh, nu 
ska jag öva jättemycket så att han tycker att jag är duktig till nästa gång också. 
Det där kan ju bli en ond cirkel ifall man inte har övat." (Kim) 
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Uppmuntran är viktigt för alla människor. För att känna sig behövd, betydelsefull och 
för att utvecklas både som människa och musiker behöver man andra människors 
uppskattning. "Han är väldigt bra på att ge feedback eller, att ge uppmuntran och det 
gör ju att ens förtroende växer. [...] Han är alltid väldigt ärlig och det gör ju att 
förtroendet växer." (Alex) 
 
Vi har efter intervjuer och observationer, fått intrycket av att elever ibland övar mer 
för lärarens skull än för sin egen. Detta är ju inte på något sätt en optimal grund för 
motivation och utveckling, men även denna övning kan leda till utveckling. "Om man 
har en bra relation med sin lärare får man lust att öva på läxor som man fått, mycket 
mer än annars, för då vill man visa så här att jag kan det här. Så blir man så peppad" 
(Kim). Samma elev nämner även att man inte skall göra läxan för lärarens skull eller 
för att slippa skämmas på lektionen, utan för att man är intresserad av att spela själv. 
 
En annan sak som vi har sett att vissa elever blir motiverade av är en tävlingsinstinkt 
och en inneboende envishet att bevisa för sig själv och sin lärare att de kan lyckas 
arbeta igenom svårigheter och komma vidare i utvecklingen. "Jag tycker att han är 
väldigt duktig på att hitta saker att trigga igång mig på.[...] övningsmässigt och 
mentalt. Han får igång tävlingsinstinkten. Att motiveras är jätteviktigt" (Robin). 
 
Vissa elever vill ha en målbaserad undervisning där de redan från början får ett tydligt 
mål att sträva mot och som de gärna vill vara med och utforma tillsammans med 
läraren. "Det är roligare att klara av små mål på vägen och få uppmuntran när målen 
är nådda." (Kim) Andra föredrar att arbeta med olika delar för sig som så småningom 
kopplas ihop och bildar en helhet. "En lärare tycker jag alltid skall vara en lärare som 
har ett övergripande ansvar och målet klart i sikte. Om man ser det så får läraren 
också gärna meddela mig om hur landet ligger så att säga. Om man tänker över en 
termin" (Ronnie). I intervjun framkommer det senare att hen tycker det är lättare att 
ha ett längre mål att sträva mot eftersom det ofta blir en slags kedjereaktion i 
individuell undervisning när man arbetar med speciella tekniska bitar. I början av 
terminen kan det vara svårt att veta hur denna utveckling skall ta sig uttryck. 
 
Vi är av uppfattningen att denna relation kan leda till både en trevlig gemenskap 
mellan lärare och elev och ett levande musikintresse hos eleven, som förhoppningsvis 
lever kvar även utan lärarens medverkan. Dock får det inte bli som Kim uttrycker, att 
eleven endast spelar för lärarens skull, när hen egentligen skulle vilja spela en annan 
typ av musik, eller arbeta på ett annat sätt.  

5.5 Musikalisk utveckling 
För att utvecklas musikaliskt måste man få verktyg för att kunna arbeta själv och 
läraren bör svara på frågor som elever har om arbetet i musiken. Några av eleverna vi 
observerat och intervjuat har känt att de inte fått denna respons. "När jag ställer en 
fråga om hur jag ska ta mig an ett trumstycke och jag inte får gehör för detta tycker 
jag det är ganska illa [...] Det jag var ute efter var något slags tänk. Det är ju på något 
sätt kärnan. Kommer jag inte åt den så kommer jag ju aldrig komma vidare." 
(Ronnie) 
 
Elever är av olika personlighet och har olika sätt att lära sig, ta sig an problem och 
möta lärare. Flera av respondenterna sa att det är viktigt att ha en bra relation till sin 
lärare för då lär de sig mer. Alex hade en annan åsikt där, för hen tror att ifall 
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relationen med hennes lärare varit sämre och stelare hade hen kanske lärt sig lika 
mycket, av den anledningen att de då bara fokuserat på musiken hela tiden och inte 
alls på det personliga. Hen sa också att: " Om jag hade haft en väldigt sträng lärare så 
tror jag, då hade det kanske blivit så att man verkligen lade manken till och lärde sig 
allt det här, eller så hade man bara blivit rädd och inte vågat gå dit. Jag tror att min 
lärare är väldigt bra mellanväg där." (Alex) 
 
En avslappnad och trygg relation till läraren verkar vara viktigt för alla elever vi 
pratat med. Detta styrker deras eget självförtroende i spelet, de säger sig bli mer 
motiverade till att spela och därför utvecklas mer. Grundläggande egenskaper läraren 
bör ha är ärlighet och en trevlig inställning till sina elever. Robin anser att om man är 
nära sin lärare så betyder det mer för en att man vill lyckas, för man vill göra sin 
lärare stolt. Oavsett för vems skull eleverna lär sig så är det viktigaste att de vill lära 
sig. I det långa loppet är det självklart att det ska vara för sin egen skull man lär sig. 
Detta för att bibehålla intresset för musik och stimulera fortsatt engagemang för 
musikalisk utveckling. En dålig relation mellan elev och lärare kan alltså få igång 
elevens tävlingsinstinkt och motivera till förändring. Vi tror ändå att en god relation 
är att föredra. Det är ingen som inte vill gå till lektionerna eller helt slutar spela bara 
för att de har en bra relation till sin lärare. Det finns däremot elever som tappar all 
spelglädje och motivation och därför slutar spela för att de har en dålig relation till sin 
lärare. 
 
Det blev väldigt tydligt i våra intervjuer att Vygotskijs teori om barns utveckling i 
samspel med sin omgivning fortfarande är aktuell. En god relation är en förutsättning 
för lärande, hävdade Vygotskij redan i början av 1900-talet. Hans skrifter blev kända 
i västvärden under 1960-talet och nu, år 2008 är det sociokulturella lärandet en stor 
inspirationskälla för många i det livslånga lärandet. Barn och ungdomar som vi mött 
under arbetets gång verkar dessutom vara medvetna om hur det sociala samspelet 
påverkar lärandet och har en relativt klar bild av hur de vill att läraren skall vara. 
Kanske beror detta på att vi valt att intervjua och observera människor som har lång 
erfarenhet av lektioner i individuell undervisning i musik. Några av dem vill även ha 
en egen karriär inom läraryrket. 

5.6 Avlutande diskussion 
Så vad har den sociala relationen för betydelse för det musikaliska lärandet? Och hur 
ser eleven på relationens betydelse?  
 
Eleverna har olika behov som de vill att läraren ska tillgodose; att bli sedd som en 
individ, att bli respekterad, att vara delaktiga i undervisningsprocessen, att bli 
uppmuntrad och motiverad samt att bli vägledd. De önskar att relationen med läraren 
ska vara trygg och tillitsfull, personlig men inte privat.  
 
Enligt vår mening är en av de stora anledningarna till att man håller på med musik att 
man vill beröra människor. Musik utan uttryck, som inte väcker några känslor, är 
kanske inte ens musik? Som lärare har man ett stort ansvar att agera förebild och 
arbeta tillsammans med sina elever för att få deras musikintresse att leva vidare. Ett 
genomgående tema i våra observationer är att det mesta fokus ligger på teknik. Även 
om det känns tråkigt att inse, så är Rostvall & Wests (2001) avhandling i högsta grad 
aktuell. Kanske är det så att för att kunna spela avslappnat och fritt musikaliskt krävs 
en viss teknisk förmåga. Dock är vi av åsikten att man redan i tidiga år bör arbeta med 
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musikaliskt kreativt spel och elevinflytande. I enhet med Rousseaus (1762/1977) och 
Deweys (1934/1980) pedagogiska ideologi, bör eleven få utrymme att uttrycka och 
utveckla ett eget musikaliskt förhållningssätt. I observationer och intervjuer fann vi 
att den sociala relationen mellan elev och lärare över lag var positiv och till synes 
avslappnad, men vi fann att eleverna ofta fick den musikaliska idén av läraren, utan 
att själva vara aktivt deltagande i processen. 
 
Den musikforskning vi refererar till tar mest upp den prestationsinriktade delen av 
musiklektionerna och riktar betydligt mindre uppmärksamhet åt hur barn upplever 
musik, hur de bearbetar sina intryck och bygger upp olika värderingar kring musik 
etc. Tyvärr upplevde vi att det även var så lärarna arbetade. Vi anser att musik är 
mycket mer än bara prestationer och att man kan få mycket behållning av att 
undersöka elevens egen syn på lektionen och relationen till läraren. Detta stämmer väl 
överens med Saars avhandling (1999) där han undersöker de parametrar som har 
betydelse för elevers lärande och hur de uppfattar musiken.  
 
Vi har genom intervju och observation mött elever med erfarenhet av lärare med olika 
sätt att ta sig an lärarrollen. Även eleverna visar sig olika i sitt sätt att lära och i hur de 
vill att lärarna ska agera. Oavsett hur olika eleverna är i sitt sätt att lära anser vi det av 
stort värde att undersöka hur eleverna vill att lärandet skall utformas. För att anpassa 
undervisningen efter individen och dennes tro på sig själv, som man kan läsa i Lpf 94, 
måste man som lärare anstränga sig för att försöka förstå eleven. Om man, som lärare, 
ser elever som människor, individer och i viss mån kanske även kunder, som man vill 
skall vara nöjda och komma tillbaka, anser vi att en god relation är en bra grund. Ett 
förtroende byggs utifrån denna relation, eleven känner sig avslappnad, kan fokusera 
på musiken och bör även få utrymme att själv uttrycka sin tanke kring musicerandet i 
stort. 
 

5.7 Förslag till vidare forskning 
I c-uppsatserna skrivna av Pallin, Stenberg & Öhlund (2007) och Anderson & 
Jansson (2006), ligger fokus på lärarens syn på relationens betydelse i 
musikundervisning. Vi ville gärna fortsätta, fördjupa och vidga deras arbeten genom 
att undersöka lärare- elevrelationen ur elevens synvinkel. Vi har under arbetets gång 
mötts av en rad olika frågor som gjort begreppet social relation i enskild undervisning 
bredare än vi från början föreställt oss. Fältet är vitt, och det finns spännande 
möjligheter till fortsatt forskning inom ämnet. Ett förslag är att undersöka relationen 
ur ett lärar- och elevperspektiv i de yngre årskurserna. Det finns möjlighet för elever 
att ta enskilda musiklektioner från lågstadiet till och med gymnasiet. Det vore mycket 
intressant att se hur denna relation spelar in i den musikaliska utvecklingen under en 
längre tid, både om eleven behåller samma lärare och om denne byter lärare under sin 
musikaliska utveckling. Ett annat förslag är att undersöka hur lärare bättre kan 
tillgodose elevers önskemål och använda sig av elevers musikaliska preferenser i 
undervisningen. 
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Bilaga 1 
 

Observationsmall 
 

• Hur hälsar elev och lärare på varandra? 
• Talas det om något annat än rent instrumentrelaterade ämnen? I så fall, vem 

tar initiativet till att ta upp det? 
• Ligger fokus på upplevelsen och känslan av musik, eller på teknik och 

prestation? 
• Talas det om något rent personligt? Något som egentligen inte direkt har med 

undervisningen att göra? 
• Verkar det som om elev och lärare förstår varandra? 
• Verkar de trivas med varandra? Bra social relation? 
• Verkar det som om den ena eller andras vilja tar över? I val av arbetsmaterial 

och rent socialt. 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

1. Vilket år är du född? 
2. Hur länge har du spelat? 
3. Hur länge har du spelat för din nuvarande lärare? 
4. Vad är det bästa med din lärare? Utveckla och motivera gärna. 
5. Vad tycker du att din lärare kan förbättra? 
6. Hur upplever du relationen mellan dig och din lärare? Utveckla och analysera. 
7. Tror du att du hade lärt dig mer ifall er relation varit annorlunda? Utveckla 

varför/varför inte. 
8. Hurdan relation skulle du vilja ha till din lärare? 
9. Känner du förtroende för din lärare? Utveckla. 
10. Pratar du med din lärare om något annat än musik? Om vad i så fall? Är det på 

ditt eller lärarens initiativ? 
11. Hade du hört något om din lärare innan du började spela för denne? Vad hade 

du hört? Påverkade det din inställning? Hur känns det nu? 
12. Hur tror du att relationen mellan dig och din lärare påverkar din musikaliska 

utveckling? 
13. Vad tyckte du om dagens lektion? 
14. Hände något ovanligt? 
15. Någonting du vill tillägga? 

 




