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ABSTRACT 
 
Individual lessons in singing and different instruments are a big part of music education. The 

teacher and the pupil are meeting each other face-to-face in this kind of lessons. The 

interaction between these two individuals, in singing lessons, is the main subject of this thesis. 

The identity and acting of the singing teacher has a central part and advises are given for 

successful teaching.  

 

The study is based on literature on the subject and interviews with teachers and pupils.  

 



FÖRORD 
 

Inledningsvis vill jag tacka de två elever och två lärare som delat med sig av sina kunskaper 

och tankar till mig. Utan den tid ni avsatt för att samtala med mig hade inte detta arbete blivit 

till.  

 

Vidare vill jag tacka mina handledare, Helene Eriksson och Christer Bouij, för goda råd och 

värdefull tid, samt seminariumdeltagare för tips och tankar på vägen.  

 

Tack än en gång.
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INTRODUKTION 

Inledning 

Jag har personligen tre passioner i mitt liv som fört mig att studera till just sångpedagog/ 

musiklärare; sång, musik och människor. Sång och musik innebär i sig stora känsloyttringar 

hos människor runtom i världen. I den enskilda undervisningen då elev och lärare dessutom 

möts som människor, finns ännu fler känslomässiga knytpunkter. Det är dessa tre passioner 

som också lett mig till att inrikta mig på just det mänskliga i sångundervisningssituationen. 

Efter snart nio år som sångelev hos nio olika sångpedagoger samt egen erfarenhet av att 

undervisa i sång har jag varit med om en mängd musikaliska möten, vilka samtidigt inneburit 

sociala möten med människor. Det är nog i dessa möten som tankarna kring hur vi människor 

fungerar tillsammans har dykt upp. I ”sångrummet” (undervisningsrummet vid sånglektioner) 

finns enbart två personer, elev och lärare, och det arbetas med ett instrument som finns inuti 

människan. Elev och lärare är på så sätt väldigt nära varandra och ofta träffas de regelbundet. 

Hur påverkar den sociala stämningen de personer som finns i rummet? Hur upplever elev och 

lärare den? Jag väljer att i denna uppsats berätta om samspelet mellan elev och lärare med 

hjälp av termen interaktion.  

Bakgrund  

Termen interaktion förklaras i Nationalencyklopedin på följande sätt: ”samverkan, samspel; 

process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. 

Påverkan kan förmedlas via språk, gester, symboler etc.” (Nationalencyklopedin 1992, s. 504) 

Prototypen för social interaktion är situationen då vi står ”ansikte mot ansikte” med en annan 

människa. Berger och Luckmann (1966) benämner den face-to-face-situation, den viktigaste 

upplevelsen av social interaktion. Aspelin menar vidare att det är i dessa möten som relationer 

formas (Aspelin 1999, s. 49).  

 

Samspel är en process där individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. 

Tanken med texten som följer är att ge läsaren en ram till det område uppsatsen belyser. Då 

detta är ett arbete under ämnet musikpedagogik och en del i en lärarexamen, läggs fokus på 

individen läraren; vilken roll har läraren i enskild instrumental- och sångundervisning? Vad 

innebär det att vara instrumental-/sånglärare? Lärarens handlande tas upp; hur hanterar 

läraren sin roll? I avsnittet om lärarens syn på eleven ligger fokus på handlandet; hur lägger 
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läraren upp sin undervisning? Hur ser läraren på sina elever? Och hur påverkar detta eleven? 

Detta berörs i avsnittet om det emotionella. Bakgrundsdelen avslutas med en kort inblick i vad 

läroplanerna säger om interaktionen mellan lärare och elev.   

Lärarrollen 

Lärarens kompetens 
Bell och Robinson (2004) redogör i sin artikel för vad de kallar ”Åtta nycklar till 

framgångsrik utbildning av studenter”. De baserar sina råd på erfarenhet av musik-

undervisning i allt från grundskola till musiklärarutbildning samt föreståndarskap för 

musikinstitutioner på universitetsnivå. De menar att en professionell lärare:  

• har kunskap  

• är kunnig, organiserad och förberedd  

• har ett respektfyllt förhållande till sina kollegor, föreståndare och andra medarbetare 

• utvecklar och visar på färdighet i organisation och ledarskap i undervisningsrummet 

• är skicklig i att undervisa och praktiserar kritisk självreflektion 

• visar på kompetens i såväl musik som pedagogik  

• känner passion och entusiasm inför att undervisa  

• skapar professionella och balanserade relationer med sina elever. Dessa relationer 

kräver att läraren hittar en välbalanserad auktoritet att förhålla sig till sina studenter. 

Det är viktigt att vara omtyckt, accepterad och respekterad av studenterna. Det är 

också viktigt att vara rättvis och förståndig, och hantera studentfrågor med känslighet 

(Bell och Robinson 2004, s. 39-42).  

Mästaren 
Mästar-lärlingskap (benämns av Nielsen och Kvale, 2000, som mästarlära) är lärande genom 

handling; lärandet och användandet av det lärda skiljs inte åt. Lärandet sker i en social 

organisation, en yrkesmässig gemenskap som mästare och lärling deltar i. Gradvis, i denna 

gemensamma produktion, tillägnar lärlingen sig färdigheter, kunskaper och värden som tillhör 

hantverket samt sin yrkesidentitet i hantverket. Lärandet sker med möjlighet att observera och 

imitera mästaren samt genom regelbunden prövning av de egna färdigheterna (Nielsen och 

Kvale, 2000 s.  29, 34).   

 

I sin studie av mästar-lärlingformen på ett musikkonservatorium väljer Nielsen (2000) 

visserligen att i sin analys tona ned fokuseringen på interaktionen mellan lärare och elev, men 



3 

likväl konstaterar han hur skapandet av en relation till, i synnerhet huvudämnesläraren, har en 

avgörande betydelse för studenterna. Både för elevens utbildning och för lärarens anseende är 

det viktigt att mästar-lärlingförhållandet fungerar. Det är ett förhållande med många olika 

sidor som ändrar sig över tiden som går. Upprättandet av relationen handlar ofta om att skapa 

ett förhållande präglat av ömsesidig tillit (Nielsen 2000, s. 139-140, 146).  

 

Persson (1993) talar även han om lärlingskapet och menar att det finns kopplingar mellan det 

och föräldraskapet. En relation mellan två människor i olika åldrar har sannolikt potential att 

mer eller mindre ta formen av ett föräldraskap. Vidare ser en del psykoanalytiker läraren som 

en mentor i lärare-elevrelationen; en föreställning som mer eller mindre sammanfaller med 

föräldraskapet och/eller lärlingskapet. Persson menar att det finns ett behov av att upprätta 

självförtroende och identitet knutna till musicerandet och att det i utvecklandet av färdigheten 

och självtilliten hos eleven är nödvändigt med en balanserad och sann föräldrarelation till 

läraren (Persson 1993, s. 425-427).  

 

En risk med mästar-lärlingtraditionen är att den ger en bild av hur saker och ting skall utföras; 

ett slags ”facit”, och öppnar inte för möjligheterna till kreativitet och nyutveckling (Hanken 

och Johansen 2003, s. 97). En annan sida av mästarläran visar Persson (1993) på då han 

berättar om den store mästaren; dirigenten Arturo Toscanini, förmodligen i sin tid sedd som 

den störste mästaren av alla. Han var en italienare med ett väldigt temperament, känd för såväl 

sin musikaliska storhet i egenskap av dirigent, som sina förolämpningar av orkestrar och 

musiker. Trots hans sätt som kunde ses som på gränsen till missbrukande av sin maktposition, 

talas det oftare om att det var ett excentriskt och originellt sätt. I Perssons studie finner han 

två lärare som i sitt auktoritära sätt att undervisa har vissa gemensamma drag med Toscanini 

(dock i större skala hos Toscanini). Dessa lärare var mycket stränga och strikta, och i stället 

för att metodiskt tillmötesgå eleverna var det eleverna som tillmötesgick lärarnas metoder. 

Det kan tyckas förvånansvärt, men eleverna brydde sig inte om detta; de såg på sina lärare 

som excentriska och uppskattade dem djupt. Persson menar att detta är en typ av störd social 

perception: 

 
I can find no better explanation for this phenomenon than to understand it as a type of distorted 
social perception. Behaviours which otherwise in everyday life are likely to be considered as 
harassment, abuse or insult, are in a musical context sometimes totally and ignored by individuals 
who are placed under someone else’s authority (a.a. s. 416).     
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Eleverna i studien uppskattar alltså sina lärare trots de hårda dragen. De upplever att de är 

undervisade av en  mycket framstående person, då läraren har många uppdrag på gång vid 

sidan av undervisningen. De uppskattar också läraren för att han/hon faktiskt intresserar sig 

för deras utveckling och övning. Att läraren gör det trots sitt fullbokade schema gör att 

eleverna känner sig privilegierade. Dominansen och bestämdheten hos läraren uppskattas, då 

han/hon alltid är uppriktig i sin undervisning. Lärarna gav eleverna uppgifter, de valde dem 

inte själva. Detta sågs hos eleverna som positivt; de litade på lärarnas val trots att de inte 

kände till innehållet. Desto striktare undervisningen var, desto mer kompetent ansågs läraren 

vara. Eleverna önskade ett auktoritärt ledarskap från lärarna, och alla hårda ord och 

befallningar de fick höra kompenserades av känslan av kompetens. Att inte styra själv kan 

dock få negativa konsekvenser för elevernas personliga utveckling, påpekar Persson, och 

säger att han tror det är något många lärare och elever inte är medvetna om (Persson 1993, s. 

414-420).     

  

I boken ”Annorlunda land” (1997) diskuterar Persson ämnet vidare. Han ställer motfrågor till 

det sätt som musiker i utbildning låter sig behandlas av sina lärare. Han undrar för vems skull 

vi egentligen utbildar talangfulla musiker? Han menar att vi behandlar konsten som nära på 

ett levande väsen, som elever låter sig slavdrivas och förolämpas för. De gör det ”för konstens 

skull”. Persson pekar på hur man inom den amerikanska sportvärlden löser detta genom att ge 

eleven två tränare; en målinriktad och en socialt orienterad. I musikhögskolesammanhang har 

detta inte diskuterats som en lösning, dock har man vid ett antal tillfällen behövt skicka elever 

som inte kommit överens med sina lärare till lärare med mindre musikalisk profession, men 

med förmågan att genom medmänsklig sympati lösa situationen. Persson berättar hur han 

själv påpekat på de amerikanska psykologernas årliga kongress, att lärarna vid musik-

konservatorier och musikhögskolor bör undervisas i social kompetens och inlärnings-

psykologi. Om det inte görs är det enda alternativet att undervisa studenterna hur de skall 

”klara av” sina eventuellt förtryckande lärare. Att utbilda musiker för konstens skull anser 

Persson har ett för högt pris: det innebär nämligen musiker med dåliga självförtroenden och 

en risk för att de blir utan egen integritet. Vi måste utbilda musikerna för deras skull (Persson 

1997, s. 235-237).  

Maktperspektivet 
I sin avhandling ”Interaktion och kunskapsutveckling” (2001) diskuterar Anna-Lena Rostvall 

och Tore West den asymmetriska maktrelationen de uppmärksammade i sina studier av 
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enskild instrumentalundervisning. De menar att det ofta ses som kvalitativt att få enskild 

undervisning i ett instrument, då läraren har lättare att se till varje elevs behov. Enligt 

resultaten i deras studie tycks emellertid inte enskild undervisning vara någon garant för 

kvalitet i detta avseende. Lärarna i studien tycktes inte ge eleverna några möjligheter att 

överblicka undervisningens fortskridande, utan styrde den utan att motivera sina val. Eleverna 

hamnade i underläge. Rostvall och West menar att det var tydligt att läraren var rädd för att 

”tappa ansiktet” (med grund i Goffmans teorier, 1970, och i likhet med Aspelin, 1999), då det 

skulle kunna medföra att deras auktoritet hotades. Genom att inte låta eleverna ta initiativ 

under lektionen kunde detta undvikas. Elevens inflytande påverkades på så sätt negativt, 

vilket också hindrar, enligt Rostvall och West, möjligheten för lärare och elev att mötas som 

människor och lära känna varandra (Rostvall och West 2001, s. 286-289).  

Att vara rädd som lärare 
Lärare blir utsatta för elevernas granskande ögon. Många lärare är rädda för detta och den 

kritik de kan få från eleverna. Tyvärr kan ingen människa helt komma undan att göra misstag. 

Lärare måste därför vara självmedvetna och toleranta vad gäller de egna felen och bristerna. 

Det är också viktigt att lära sig skilja på olika sorters kritik, den som är försvarbar och den 

som enbart är byggd på agg och illvilja. Om lärare vågar erkänna sina fel brukar elevernas 

respekt för personen i fråga växa. En sådan trovärdighet uppmuntrar också eleverna att 

utveckla tolerans mot sig själva, att vara ärliga i sin självvärdering och lära sig av sina 

misstag. Men vissa lärare har svårt att ta kritik och blir ursäktande, de utplånar sig själva när 

det gäller de egna bristerna. Elever lär sig då fort hur de kan såra läraren och sätta 

henne/honom i underläge. Ett annat sätt att ta kritik är att slå den tillbaka, i detta fall mot 

eleverna. Det är ett sätt vissa lärare använder. Ett sätt som gör det svårt för lärare och elev att 

skapa ett ärligt och uppriktigt förhållande till varandra (Salzberger-Wittenberg 1987, s. 46).    

 

Balansen mellan att ge eleverna nog mycket frihet och samtidigt hålla kontrollen över 

situationen är något lärare måste försöka hitta. Det finns risk att vara för hård och sträng, och 

risk för att vara för snäll och slapp. Det finns en rädsla hos lärare att tappa kontrollen, och 

kanske tappa sitt eget humör. Detta är naturligt och gör ofta inte så mycket skada som läraren 

kan tro, menar Salzberger-Wittenberg. Det finns lärare som använder sig av att sätta väldigt 

strikta gränser och bestraffa, för att kontrollera eleverna. Bestraffning gör det lätt för eleverna 

att glömma vad det var de gjorde. Det är bättre att fundera över varför de gjorde som de 

gjorde och vad det får för konsekvenser (a.a. s. 47-48). 
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En annan anledning till varför lärare kan vara rädda, är själva relationen till eleverna. Rädd för 

att den ska bli för nära och varm. En anledning till denna rädsla kan vara sexuella impulser, en 

rädsla att respektera, menar Salzberger-Wittenberg. En annan faktor är att läraren är rädd att 

bli utbränd genom att ta på sig elevernas alltför personliga problem. Ofta är det nog att läraren 

lyssnar till sin elev med sympati och förståelse. När en börda delas, blir den oftast lättare av 

bara det. Genom att lyssna till sin elev kan läraren ge henne/honom känslan att det finns 

människor som vill lyssna till vad hon/han har att säga och till de känslor hon/han har samt att 

bära svårigheter tillsammans med henne/honom. Möjligheten finns då för läraren, som kan 

känna att han/hon inte räcker till, att hjälpa eleven hitta någon mer passande för eleven att 

prata med (a.a. s. 48).    

Lärarens syn på eleven 

Olika arbetssätt 
Sundin (1995) talar om lärarens olika arbetssätt. Han börjar med att tala om det 

vuxencentrerade arbetssättet, som också kan ha namnet förmedlingspedagogik, eller vara 

känt som klassiskt, traditionellt eller auktoritärt arbetssätt. Läraren förmedlar de kunskaper 

och färdigheter han/hon anser att eleverna behöver, utan att ta hänsyn till elevernas åsikter i 

frågan. Det finns i detta arbetssätt ett givet regelsystem som eleverna måste lära sig för att 

sedan kunna använda sig av sin kreativitet, och det är lärarens uppgift att lära dem detta 

regelsystem genom bland annat beröm och klander som metod. Det andra arbetssättet Sundin 

visar på lägger vikt vid det fria skapandet och kallas för det elevcentrerade arbetssättet 

(barncentrerade), ett annat namn som används för detta arbetssätt är utvecklingsmodellen. 

Eleven och dess upplevelser står i fokus och läraren försöker skapa goda förutsättningar för 

att eleven själv skall kunna söka den kunskap som han/hon anser vara viktig. Därför håller 

läraren tillbaka på sina egna uppfattningar och idéer. Metoden läraren använder baseras på 

elevens behov, intressen och förmåga. Det dialogcentrerade arbetssättet är det tredje och sista 

arbetssättet Sundin nämner. Här möts elevens och lärarens värderingar och tankar. De 

diskuterar för att söka förståelse av det som undersöks, och arbetssättet kräver lyhördhet från 

båda parter. Interaktionen mellan elev och lärare blir tydligare här än i de båda tidigare 

arbetssätten (Sundin 1995, s. 139-143).  



7 

Eleven i centrum 
Reformpedagogiken som sätter eleven i centrum är en didaktisk inriktning som inte i sig själv 

lever kvar idag på det sättet den gjorde när den var som störst, mellan 1900-1950. Den finns 

dock kvar som ett tankesätt inom didaktiken (Hanken och Johansen 2003, s. 191). Den kom 

till utifrån kritik mot exempelvis skolans fokusering på böcker som inlärningssätt, det 

begränsade utrymmet för annan typ av undervisning än klassrumsundervisning, lärarens 

auktoritet som kunskapsförmedlare etc. För lite fokus sågs ligga i estetiska, praktiska och 

sociala delar av undervisningen, den ansågs vara för ensidigt intellektuell och ej anpassad för  

den enskilda individen. Viktiga tankar inom reformpedagogiken var: 

  

• Utnyttja, istället för att undertrycka, det eleven redan har (resurser, egenskaper, 

erfarenheter etc.)  

• Motivationen skall komma från elevens egna intressen, inte från plikt och tvång 

• Sträva efter en allsidig utveckling, inte en ensidig intellektuell 

• Se till elevens egna förutsättningar och utgå ifrån dessa i undervisningen 

• Använd i första hand aktivitet som metodisk princip 

• Gör undervisningen mer helhetsbaserad vad gäller de olika ämnena istället för 

traditionell ämnesindelning 

• Läraren skall ha en mer handledande roll än en roll som maktutövare och 

kunskapsförmedlare 

• De sociala sidorna av undervisningen är viktiga (ex. grupparbete) 

• Det är viktigt med en god kontakt mellan skolan och närmiljön (Myhre 1997 s. 

155-161) 

Hinder i vägen 
Den musikaliska utvecklingen hos elever kan stöta på hinder. Emotionella och mentala hinder 

är några av dessa. Det är hinder byggda på kunskaps- och färdighetsluckor, men också tankar, 

känslor och attityder. Att elever tvivlar på sig själva är ett vanligt hinder i alla åldrar. Barn 

som fått för lite eller negativ musikalisk stimulans eller vuxna som har fått för sig att de är 

”omusikaliska”. De här tankarna är inte något som bara poppar upp; inte heller är de 

medfödda, man har fått dem någonstans ifrån (Schenck 2000, s. 82-83).    
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Var finns kunskapen?  
Schenck (2000) ställer en intressant fråga: 

  
”Hugger vi ut” små musikanter av barnen efter vårt eget mönster, eller ser vi en inneboende 
musikalisk potential i vart och ett och ser till att den får komma fram? Undervisar vi nybörjare på 
ett sätt som undviker att skapa framtida hinder för elevernas bästa möjliga musikaliska utveckling 
efter förmåga? (Schenck 2000, s. 70) 

 

Vidare talar han om att tro på sina elever, att vara en underlättare istället för en lärare. Det vill 

säga att tro att det finns potential hos varje elev och att undervisningen går ut på att hjälpa 

eleven att plocka bort de hinder som står i vägen för utvecklingen (Schenck 2000, s. 71). 

Madeleine Bruser (1997) citerar i sin bok en sångpedagog som säger i stort sett samma sak, 

men med fokus i sånginstrumentet:  

  
”Everyone’s voice is beautiful at the core. There’s no such thing as a human voice that’s not 
beautiful.” It’s a question of loosening up the mechanism and the whole body so that nothing 
obstructs what is naturally present within the person, Likewise, good coordination and the 
beautiful instrumental sound that comes from it are natural to the human body. We just have to 
undo whatever habits are in the way (a.a. s. 69). 

Emotionella aspekter 

Mackworth-Young (1990) menar att enskilda lektioner i instrument (i hennes studie; 

pianolektioner) är med grund i tre faktorer väldigt känslomässigt intensiva. Först och främst 

berör musiken i sig självt oss känslomässigt, lärandesituationen kan upplevas med osäkerhet, 

rädsla, ilska och hopplöshet, menar hon med grund i Saltzberger-Wittenberg (1987). Slutligen 

så kan dessa känslor bli ännu mer intensiva då de upplevs i en ansikte-mot-ansiktesituation 

(Mackworth-Young 1990).   

Mänskliga behov och motivation 
I pedagogen Maslows teori om behovshierarki finns två huvudtyper: bristmotiv, som tjänar att 

reducera bristtillstånd, och växtmotiv, som handlar om den personliga utvecklingen hos 

individen.  Inom ramen för dessa finns fem kategorier av olika typer behov. Maslow kallar det 

för en hierarki, då han menar att ifall de behov som bottnar hierarkin inte är tillfredställda, 

finns heller inget intresse för att tillfredställa de övriga (Kaufmann och Kaufmann 2005, s. 53-

54).  

 

Längst ned i Maslows behovshierarki ligger de fysiologiska behoven. Är inte magen mätt blir 

inget annat heller viktigt. Direkt efter de fysiologiska behoven kommer behoven av trygghet 
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och säkerhet. En individs beteendemönster och förhållningssätt till sin tillvaro är beroende av 

detta behovs tillfredställelse, då motsatsen till trygghet och säkerhet är ängslan och ångest. I 

undervisning blir det därför viktigt att skapa en stabil och trygg miljö för sina elever. Faktum 

är att det är viktigare att få eleven att känna sig trygga i sin undervisningssituation än att de 

lyckas med arbetet i den, då de inte blir intresserade av det de skall lära om de inte är trygga. I 

Maslows behovsteori kommer, efter behovet av trygghet, behovet av kärlek och social 

anknytning, det är de sista i gruppen bristmotiv. Känslan av att höra samman med någon eller 

några är en sida av detta behov, behovet av närhet, ömhet och värme är den andra. Därefter i 

Maslows behovsteori kommer behovet av uppskattning. Människor behöver få känna att de 

klarar av något och blir värdesatta av andra därefter; att de blir respekterade för den de är och 

för det de gör. Det handlar både om att känna att man klarar av något och att man får 

uppskattning av andra. Slutligen kommer behovet av självförverkligande, som handlar om att 

blir fri att använda, och mogna i, de förmågor och egenskaper individen har (Imsen 1998, s. 

281-289; Kaufmann och Kaufmann 2005, s. 53-55).  

 

Kritik har framförts mot Maslows teori bland annat rörande den syn Maslow har på att det 

finns en hierarki mellan behoven; att människan måste tillfredställa ett behov för att gå vidare 

mot nästa. Enligt nyare forskning rör vi oss fritt mellan de olika behoven beroende på 

situation. Det kan också vara så att vi sätter ett högre upp i hierarkin stående behov före ett 

som ligger längre ner i hierarkin (Kaufmann och Kaufmann 2005, s. 55-56). Lennart Sjöberg, 

professor i psykologi, skriver 1999 en artikel med namnet Maslowmyten, där även han tar upp 

problematiken med Maslows teori. Han menar att om Maslows teori följs skulle en slutsats 

bland andra vara att en människa som inte har möjligheten att äta sig mätt lider av mental 

ohälsa (Sjöberg 1999).  

 

I Alderfers teori finns istället för fem kategorier tre stycken; existensbehov, relationsbehov 

och utvecklingsbehov. Inom ramen för existensbehoven finns de fysiologiska behoven och 

trygghetsbehoven, relationsbehoven är de samma som Maslows sociala behov och 

utvecklingsbehoven innefattar behoven av uppskattning och behoven av självförverkligande.  

 

Alderfer menar att vi rör oss uppåt och nedåt i hierarkin utan att något visst behov alltid 

dominerar. De olika behoven kan vara lika starka vid en och samma tidpunkt i en människas 

liv. Skillnaderna illustreras i figur 1 nedan. Detta gör att Alderfers teori bättre stämmer 
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överens med det forskningen idag visar samt gör den mer flexibel (Kaufmann och Kaufmann 

2005, s. 56-57). 

 

 

 

Figur 1: Maslows behovshierarki och Alderfers ERG-teori (Kaufmann och Kaufmann 2005, s. 

57) 

Sång och sinne 
Detta fasta samband mellan sinnesstämning och röst gör sångrösten till ett utomordentligt 
uttrycksfullt musikinstrument. Samma fasta samband ger nog en god del av förklaringen till att 
den känslomässiga relationen mellan lärare och elev har en alldeles avgörande betydelse för 
röstundervisningens resultat. Om undervisningen kan ske i en vänskaplig, avspänd atmosfär är det 
troligt att eleven anlägger ett avspänt sätt att använda rösten. Skapar däremot exempelvis 
personmotsättningar en spänd atmosfär i undervisningen är det nog svårt att nå fram till ett resultat 
i form av en avspänd röstanvändning (Sundberg 2001, s. 202). 

     

Nanna-Kristin Arder skriver i sin bok ”Sangeleven i fokus” (2001) att det är av stor betydelse 

att sångpedagoger utvecklar sin empatiska sida. Att som elev stå helt på egna ben och sjunga 

inför en annan människa kan vara en stor påfrestning för många. Med empati menar hon att 

leva sig in i en annan människas situation; att känna omedelbar förståelse. Vidare nämner hon 

lyhördheten för elevens dagsform, egenart och utvecklingsnivå. Att lära sig att se, uppfatta, 

förnimma, lyssna och leva sig in i andra människor är till god hjälp för alla som undervisar. 

En god kommunikation mellan lärare och elev, som är grunden för god undervisning, bygger 

på att lärare och elev förstår varandra både ämnesmässigt och mänskligt (Arder 2001).  

Läroplaner och lagar 

Lpf 94, läroplanen för de frivilliga skolformerna (som gymnasieskolan benämns som) talar 

om skolans värdegrund och uppgifter. Förståelse och medmänsklighet är en rubrik och också 

något skolan nämns skall främja. Läraren skall ta hänsyn till varje elevs förutsättningar, behov 

Maslows behovshierarki Alderfers ERG-teori 

Växtmotiv

5. Behov av självförverkligande 

4. Behov av uppskattning 

Bristmotiv 

3. Sociala behov 

2. Trygghetsbehov 

1. Fysiologiska behov 

Utvecklingsbehov 

Relationsbehov 

Existensbehov 
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och kunskapsnivå och arbeta för att en trygg identitet skall skapas hos eleven. Läraren skall 

stärka varje elevs självförtroende och sträva mot att varje elev skall tro på sin egen förmåga 

och sina möjligheter att utvecklas. De demokratiska principerna är också viktiga; eleven skall 

ha inflytande över sin utbildning och stimuleras att själv ta ansvar för den. 

 
Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna skall bli 
medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningarna för personlig utveckling. Detta 
skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan 
inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva 
och ge dem framtidstro (SKOLFS 1994:2).  

 

Samtal mellan lärare och elev är en del i det förhållandet de har, därför är det viktigt för 

läraren att känna till den sekretesslag som gäller. Lärare har tystnadsplikt enligt 

Sekretesslagen 7 kap 9§. Det innebär att om läraren låter en elev berätta något; om han/hon 

lyssnar, får han/hon inte föra det vidare. Sekretesslagen är till för att med hänsyn skydda de 

personliga förhållandena hos individer (7 kap. 9 § SekrL).    

Sammanfattning 

Den typ av undervisningsform som är studeras i denna uppsats är den enskilda undervisningen 

i instrument/sång. Det är en form som ofta innebär att det i undervisningsrummet finns två 

personer: lärare och elev. Alltså en ansikte-mot-ansiktesituation, den Berger och Luckmann 

(1966) nämner som prototypen för social interaktion, och Goffman (1970) som det direkta 

samspelet.  

 

Om vi återvänder dit vi började; interaktion betyder samspel, den process där individer genom 

sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra (Nationalencyklopedin 1992). Individen läraren 

är den som innehar kunskaperna såväl i instrumentet som i musik i allmänhet. Läraren är 

också pedagogen, det vill säga en person med vetskap om hur man skall undervisa på ett bra 

sätt. Förhållandet mellan lärare och elev kan se ut på olika sätt. Läraren kan ha en auktoritär 

roll, här har bland annat mästar-lärlingförhållandet nämnts, en vanlig form av undervisning då 

det gäller instrument och sång. Likheter finns mellan det och förmedlingspedagogiken/det 

vuxencentrerade arbetssättet (Sundin 1995), vilken som namnet pekar på handlar om att 

läraren förmedlar de kunskaper hon/han anser att eleven bör ha. Då det av rena tidsskäl i 

enskild undervisning finns större möjligheter att föra dialog med sina elever än i klassrums-

situationer, finns en koppling till det dialogcentrerade arbetssättet (a.a.), där läraren och 

eleven tillsammans diskuterar för att gynna lärandet. Sundin talar också om det 
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barncentrerade arbetssättet, vilket kan kännas igen från reformpedagogiken; där fokus ligger 

på eleven och läraren har en mer handledande roll (Myhre 1997; Schenck 2000). Handlande 

som påverkar; hur påverkar lärarens val av metod och inställning eleven och undervisningen?   

Vad är en god sång- och/eller instrumentalpedagog? Vilka drag är viktiga hos en pedagog? 

Hur påverkar elevens och lärarens förhållande till varandra undervisningen?  

 

Hur påverkas eleven emotionellt av lärarens handlande? Vi människor har en mängd olika 

behov. Bland andra trygghet, närhet, värme, känslan av att bli respekterad och accepterad, 

uppskattning samt positiv självuppfattning (Imsen 1998; Kaufmann och Kaufmann, 2005; 

Persson 1993; Nielsen 2000).  Självförtroendet är  sammankopplat med den identitet eleverna 

knyter till sitt musicerande (Persson 1993), och något som skall strävas efter i skolan 

(SKOLFS 1994:2). Schenck (2000) talar om självtvivel som ett hinder för elevernas 

utveckling, som läraren måste hjälpa eleven att plocka bort. Trygghet, omtänksamhet, 

uppskattning, respekt och självuppfattning – är det faktorer som påverkar undervisningen i 

instrument eller sång? Hur påverkar de i sådana fall? Hur uppnås exempelvis en känsla av 

trygghet i undervisningen? Hur påverkar elevens och lärarens handlande situationen i dessa 

avseenden? 

 

En pedagog har god hjälp av att lära sig känna empati för andra människor; att vara lyhörd för 

dagsform, egenart och utvecklingsnivå (Arder 2001), och skall dessutom göra så (SKOLFS 

1994:2). Enskild sångundervisning, som intervjustudien i denna uppsats riktas in mot, innebär 

att eleven står framför sin lärare och skall våga sjunga. Sångrösten är en del i människo-

kroppen och det emotionella, vilket gör sångundervisningen extra känslig (Sundberg 2001). 

Därför är ämnet röst – sinnesstämning intressant att belysa då förhållandet mellan lärare och 

elev diskuteras. Vad anser lärare och elever om detta? Påverkar stämningen rösten? Hur 

påverkar det i så fall undervisningen? 

 

Det här är tankar och frågor som lett till följande syftesformulering:        

Syfte 

Syftet med denna uppsats är:  

att beskriva hur goda förutsättningar för enskild sångundervisning kan skapas. 
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Avgränsningar 

Musikundervisning är ett stort ämne med en mängd olika teorier och metoder. Klassrums- och 

gruppundervisning i musik berörs inte i huvudsak i denna studie, som begränsas till den 

enskilda undervisningen i instrument och sång. I litteraturstudien som följer studeras den 

enskilda undervisningen utan begränsning till ett visst instrument, medan däremot 

intervjustudien är avgränsad till sångundervisning. Enskild undervisning bedrivs på många 

olika instrument och på många olika nivåer; här studeras i intervjustudien enbart 

sångundervisning på gymnasiets estetiska program. Den enskilda undervisning som sker vid 

kulturskola, folkhögskola, musikhögskola och vid andra undervisningsplatser berörs inte i 

denna intervjustudie. Denna studie begränsas till att studera de socialt interaktionistiska 

sidorna av undervisningen. Det innebär att fokus ligger på det som sker i mötet mellan 

människorna i undervisningssituationen och inte på de musikaliska aspekterna i under-

visningen i första hand. Vidare avgränsas även själva interaktionsbegreppet då de förändrings-

processer som interaktionen innefattar ej studeras här. Fokus ligger på lärarrollen och på de 

mänskliga förutsättningar samt begränsningar som finns hos läraren. Även elever intervjuas, 

men då för att få deras syn på just lärarens roll. 
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METOD 

Denna studie inleds med en litteraturgranskningen, vilken fungerar som ett komplement till 

intervjustudien som följer. Den ger en bredd åt studien, då den belyser ämnet utifrån andra 

aspekter, vad gäller exempelvis elevernas ålder, ambition med musikundervisningen, 

geografisk skillnad etc. Den har vidare gett mig en ökad förståelse av ämnet i stort, vilket 

påverkar analysarbetet. Läsaren kan också se litteraturen som en källa till ytterligare studier i 

ämnet.    

 

I denna uppsats undersökning görs observationer av sånglektioner, då de utgör grunden för de 

kommande samtalen med lärare och elever. Valet av observation som metod i denna uppsats 

kan motiveras med hjälp av citat av Repstad (1999). ”Om sociala relationer alltså är en viktig 

del av frågeställningen, är detta ett starkt argument för att forskaren måste resa sig från sitt 

skrivbord och gå ut och observera det autentiska sociala samspel som finns och när detta 

äger rum.” (a.a. s. 24) De tolkningar som görs i samband med observationerna kommer inte 

att dokumenteras i denna uppsats, inte heller direkt ligga till grund för resultatet, utan vara en 

grund för de intervjuer som sker med sångelev och sångpedagog direkt efter lektionerna. 

Observationerna blir på det sättet ett verktyg för intervjun och för förståelse av individernas 

tankar och upplevelser.   

 

Förståelse av sångpedagogens och sångelevens upplevelser och tankar om social interaktion i 

undervisningen, fordrar deras egna verbala uttryck om densamma. Observation skulle enbart 

ge observatörens syn och tolkning av skeendena. Då observationerna i detta fall ligger till 

grund för intervjuerna faller valet på öppna intervjuer som intervjuform. Situationerna som 

uppstår blir utgångspunkt för vad som diskuteras i samtalen efteråt. Vid det första tillfället 

blev samtalen mycket fria medan de vid andra och tredje tillfället blev mer styrda utifrån vad 

vi pratat om tidigare gånger och följdfrågor som dykt upp. Intervjuerna spelades in med hjälp 

av minidisc-spelare, transkriberades och kategoriserades. Materialet som avsågs användas 

skickades sedan via mail till lärare och elever för godkännande. Såväl observations-

anteckningar som inspelat intervjumaterial finns i författarens ägo. 

 

Tillvägagångssättet var som sagt, att först sitta med under lektionen, för att därefter föra korta 

samtal med lärare och elev, var för sig, om lektionen samt andra frågor som känns relevanta 

utifrån arbetets syfte. Dessa observationer och intervjuer (samtal) genomfördes under mars 
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och april 2005. Varje person intervjuades tre gånger i fem till tjugo minuter. Det innebär ett 

material på tolv intervjuer varav sex från lärare och sex från elever. Observationerna av 

lektionerna, som var fyrtio minuter långa, dokumenterades med penna och papper, och blev 

ett redskap för de samtal som fördes efter lektionen. För att avgränsa undersökningen har ett 

urval gjorts genom att enbart intervjua kvinnliga sångpedagoger och kvinnliga elever. Detta 

gör att genusperspektivet inte belyses i denna undersökning. Eleverna går på gymnasiets 

estetiska program med musikinriktning. De går i årskurs ett och två, och har 

huvudinstrumentet sång. Den lärare de har i sång är deras första lärare i sångämnet, de har 

arbetat tillsammans i snart ett år. Sångpedagogerna arbetar också på gymnasiets estetiska 

program, med musikinriktning. Lektionerna som observeras är fyrtio minuter långa. 

 

Härefter följer en beskrivning av de olika metoder som använts i studien. 

Kvalitativa metoder 

I kvalitativa undersökningar är objektet människors livsvärld, och för att förstå denna och 

dess mening måste det som observeras tolkas. Forskaren söker förståelse av människans 

livsvärld och hur denne upplever den och sin situation. De kvalitativa metoderna har sin grund 

inom hermeneutiken; läran om att förstå människors föreställningar om världen och den 

mening de tillskriver företeelser i den (Hartman 1998, s. 238-240).  

 

En kvalitativ utgångspunkt blir grunden för denna studies metod, då den berör människors 

upplevelser. Därför kräver denna studie tolkning av empirin för att söka förståelse av den.    

Förförståelse 

”Att tolka är att tyda tecken. Vi gör betydelseangivningar, berättar att vi ser något som 

något”, skriver Ödman (1979, s. 44). Många företeelser som vi stöter på dagligen kräver 

ingen tidsödande och mödosam tolkningsprocess, den sker av automatik. Vi tar in företeelsen 

med våra sinnen, tolkar den, förstår den och kan sätta ord på den så fort att dessa olika faser 

inte hinner uppfattas. Vi har skapat oss en förförståelse av mängder av företeelser. Den 

förståelse vi kommer att få grundar sig på vår förförståelse. Den ger oss också en riktning att 

följa i sökandet efter förståelse (Ödman 1979, s. 44-45, 81).  

 

Min förförståelse vad det gäller det ämne jag valt att studera i min uppsats är grundad i den 

erfarenhet jag själv har av att vara sångelev, då jag har tagit lektioner för en mängd olika 
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sångpedagoger. Den erfarenhet jag har av att undervisa som sångpedagog, vilket jag gjort 

regelbundet de senaste tre åren, räknas in i min förförståelse. Även auskultation vid 

sångundervisning har gett mig förförståelse av ämnet. Interaktion är också något jag har med 

mig i mitt ”erfarenhetsbagage” genom möten med andra människor och observationer av 

andra människors möten. I arbetet med denna uppsats har jag studerat en mängd litteratur 

kring ämnet lärare-elevrelation. Detta ger mig en ytterligare förförståelse.  

 

Forskning på forskarens egna fält innebär både för- och nackdelar. Förförståelsen är till stor 

del en fördel då den ger större möjlighet till att dra riktiga slutsatser; på ett lättare sätt kan det 

som sker på fältet förstås. Risken är att forskaren är så förtrogen med miljön att han/hon tar 

saker och ting för givet. Detta är viktigt att ha i bakhuvudet då undersökningarna genomförs 

(Repstad 1999, s. 27-28). 

Litteraturstudie 

Utvecklingen inom forskningen går idag snabbt och mängden forskningsrapporter är stor. Det 

gör att översikter, sammanfattningar och litteraturstudier får en allt viktigare funktion. Den 

mer djupgående forskningen får kontakt med helheten då den sätts in i ett sammanhang 

(Ejvegård 2003, s. 45-47).  

Observation 

Att observera är något vi ofta gör i vår vardag för att tolka vår omgivning. I undersökningar 

där forskaren studerar naturliga beteenden och skeenden är observationer användbara (Patel 

och Davidson 2003, s. 74). Hartman (1998) talar om ”naturalistisk” observation, och menar 

med det att observationen utförs i en för de observerade människorna naturlig miljö. Vid 

observationstillfället försöker observatören lägga märke till såväl konversation som andra 

typer av kommunikation mellan de som observeras (Hartman 1998, s. 253). 

 

Det finns två typer av observation; strukturerad och ostrukturerad observation. När en 

strukturerad observation utförs bestäms i förväg vilka beteenden och skeenden som skall 

observeras och ett observationsschema tas fram att exempelvis göra markeringar i när något 

visst beteende eller skeende inträffar. Det kräver att frågeställningen är så preciserad att 

observatören vet vilka beteenden och situationer han/hon har att vänta sig. Även den 

ostrukturerade observationen behöver förberedas; den kräver att observatören är väl insatt i 
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problemområdet så att det blir lätt att uppmärksamma just det som är intressant för 

frågeställningen (Patel och Davidson 2003, s. 89-94).  

 

Observatören måste efter att ha bestämt vad som skall observeras och vilken typ av 

observation som skall användas, bestämma sig för ett sätt att förhålla sig i situationen som 

skall observeras. Frågor att ställa sig är då: Ska jag som observatör delta eller ej i situationen? 

Ska de som observeras veta att jag är där eller ej? Det finns fyra olika förhållningssätt att anta 

då en observation skall utföras, dessa kan visas genom Patel och Davidsons (2003) schema 

(figur 2) (a.a. s. 95). 

 

 
Figur 2: Patel och Davidsons (2003) schema över observatörens olika förhållningssätt (s. 95)   

 

En av fördelarna med observationer är att de fungerar bra då skeenden och beteenden skall 

studeras. En annan fördel är att den inte kräver något större samarbete från dem som utvalts 

till undersökningen. Det som kan vara svårt i en observationssituation är att veta om 

exempelvis det observerade beteendet är naturligt. Att observatören finns i rummet kan störa 

och påverka det naturliga i situationen. Det finns större risk för detta om observatören är känd 

än om han/hon är okänd. En känd observatör kan dock ha lättare än en okänd att få svar på 

frågor. Vissa saker kanske helt enkelt inte talas om i gruppen, det tillhör dess normer. Då kan 

det vara enklare att vara känd eftersom observatören då hamnar lite mer ”utanför” gruppen. 

Att vara okänd deltagande observatör kan vara negativt på det sätt att han/hon inte alltid har 

möjlighet att observera det han/hon vill vid en viss tidpunkt. Som okänd deltagande är 

obseratören en del i gruppen och måste kanske vara på ett visst ställe när han/hon egentligen 

skulle vilja vara på ett annat. Förhållningssättet som okänd deltagande kan också ifrågasättas 

Observatör A Observatör B 

Observatör C Observatör D 

Känd Okänd 

Deltagande 
observatör 

Icke 
deltagande 
observatör 

Observatörens närvaro
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utifrån en etisk synvinkel. De observerade har inte haft någon möjlighet att ge sitt samtycke 

till observationen (Patel och Davidson 2003, s. 96-97).  

Intervju  

Vi lär känna andra människor genom samtal. Genom frågor och svar får vi information om 

andra människors känslor, tankar, erfarenheter, förhoppningar och information om den värld 

de lever i. Det finns många olika former av samtal och till de professionella samtalen hör 

bland andra den journalistiska intervjun, det rättsliga förhöret och den form som Kvale (1997) 

belyser – den kvalitativa forskningsintervjun. ”Forskningsintervjun är en mellanmänsklig 

situation, ett samtal mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse. Det är en specifik 

form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog.”(a.a. s. 118) Forsknings-

intervjun ställer kravet på intervjuaren att så fort som möjligt skapa en atmosfär som den 

intervjuade känner sig trygg i och vågar tala fritt om upplevelser och egna känslor i (a.a. s. 

118).  

 

Hur intervjustudien skall fortskrida beror i stor del på forskarens förberedelser. Det är klokt 

att själv ställa sig frågorna vad, varför och hur: vad – kunskap om ämnet; varför – ett tydligt 

formulerat syfte; och hur – besluta sig för en intervjuteknik att använda sig utav. Vad gäller 

strukturen kan forskningsintervjuer skilja sig; från att vara väl organiserade med en rad 

förutbestämda frågor, till öppna intervjuer med teman i fokus, men utan färdiga 

frågeformuleringar och utan färdig ordningsföljd (a.a. s. 119).   

Förståelse 

Vad händer då när forskaren tolkar och hur går det till att komma fram till förståelse? Man 

talar om den ”hermeneutiska cirkeln” (Ödman 1979), en förståelseprocess som rör sig från 

delar till helhetsuppfattning. När forskaren exempelvis observerar en människa ser han/hon 

först en del av denna persons beteende, och utifrån det formar han/hon sig en 

helhetsuppfattning om personens livsvärld. När forskaren sedan utför flera observationer av 

personen, tolkar han/hon dessa med grund i den redan formade helhetsuppfattningen, och så 

vidare. Denna process skapar med tiden en förståelse av personen. Det är viktigt att komma 

ihåg att eftersom forskaren har en egen förståelse som han/hon kopplar ihop med förståelsen 

för personen som observeras, kan forskaren aldrig helt och fullt nå förståelse av den andra 

människan. Den hermeneutiska cirkeln kan också användas för att rättfärdiga en tolkning. När 

ett beteende hos en person tolkas måste detta rättfärdigas, och det görs genom att hänvisa till 
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Observation

Samtal 

Observation Observation

Samtal Samtal

Textmaterial

helhetsuppfattningen som gjorts av personen. Då kan detta beteende senare finnas i 

helhetsuppfattningen och rättfärdiga ytterligare beteenden som observeras (Hartman 1998, s. 

166-167, 240). Ödman liknar processen vid ett pussel som läggs där delar och helhet har ett 

viktigt förhållande till varandra (Ödman 1979, s. 77-78). 

 

Till den första observationen i denna studie kommer jag med förförståelse grundad på 

erfarenhet och litteraturgranskning kring ämnet. Det innebär både ”färdiga” tankar och frågor 

att ställa sig då fältet observeras. Observationen i denna studie är ett verktyg som leder till 

ännu fler frågor och tankar som samtalas med sångpedagog och sångelev om direkt i 

anslutning till observationen av sånglektionen. Materialet från intervjuerna blir textmaterial, 

men föder troligtvis även fler frågor och tankar som tas med till nästa observations- och 

intervjutillfälle, och så fortsätter processen mot förståelse av de observerade och intervjuades 

upplevelser, tankar och syn kring ämnet social interaktion i undervisningen. Processen kan 

beskrivas enligt figur 3 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Studiens process mot förståelse. 
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INTERAKTION MELLAN LÄRARE OCH ELEV – EN 

LITTERATURSTUDIE 

Genomförande 

För att hitta intressant och relevant litteratur har litteratursökningar gjorts med utgångspunkt i 

Örebro universitetsbiblioteks hemsida. Förteckningar över svenskspråkig litteratur har 

påträffats genom informationssökningar på katalogen Libris. Sökningen har inkluderat orden: 

elev, lärare, relation, undervisning, musikundervisning, interaktion och samspel. På databasen 

International Index to Music Periodicals (IIMP) har artiklar påträffats genom sökning som 

inkluderat orden: student, teacher, relation och music education. Med hjälp av Elin@Örebro, 

en katalog över universitets engelskspråkiga tidskrifter, erhölls en överblick över intressant 

och relevant material till studien.     

Resultat 

Studie av Birnik 

I Hans Birniks (1998) studie av lärar-elevrelationer som utfördes i grundskolan visar det sig 

att lärarna uppfattar utvecklingen av relationen till eleverna som en av sina viktigaste 

uppgifter. De menar att om eleven ska bli intresserad av det hon/han skall lära, måste 

relationen mellan lärare och elever vara trygg och tillitsfull. Hjälpsamhet och stöd från lärarna 

är viktigt för att eleverna, enligt de intervjuade lärarna i studien. Förutom den nära relationen 

beskriver lärarna också ramarna för undervisningen som viktiga. Med ramar menas i denna 

studie bland annat att det är tydligt i relationerna mellan lärare och elev att det är läraren som 

styr och leder verksamheten (Birnik 1998, s. 125-126).    

Studie av Sosniak 

I Lauren A. Sosniaks (1985a) studie av pianoelevers väg till att bli konsertpianister beskrivs 

hur pianolärarna till en början valdes ut av föräldrarna och att det då inte var de musikaliska 

kvaliteterna som hade betydelse. Det viktigaste var att det ”stämde” mellan elev och lärare; att 

”personkemin var rätt” enligt föräldrarna. I två av tre fall ordnade föräldrarna snabbt ett byte 

av lärare då någonting inte socialt ”fungerade” mellan lärare och elev. Även enligt de färdiga 

konsertpianisterna var minnet att de viktigaste dragen hos de första lärarna var att de tyckte 

om barn och var duktig att arbeta med barn. De framgångsrika konsertpianisterna hade i 

huvudsak goda minnen från lektionerna med sina första lärare. De hade fått en god kontakt 
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med en annan vuxen, utanför hemmet, som hade stöttat dem, varit varma och kärleksfulla. 

Sosniak påpekar att de första åren av lärande till musiker är kritiska i fyra avseenden: det är 

tiden då identiteten som musiker skapas, det är tiden då rutin för övning och lärande skapas, 

det är tiden då motivation för påföljande lärande utvecklas och tiden för strävan att utvecklas 

tilltas (Sosniak 1985a, s. 30-31, 44-45). 

 

I det andra av tre utvecklingsstadierna i de blivande konsertpianisternas liv, då de ofta bytt 

lärare en gång, vissa två eller tre gånger, ansåg föräldrarna fortfarande det vara mycket viktigt 

att det ”stämde” mellan elev och lärare. Sosniak tar upp fall där det blivit så fel att eleven 

helst av allt ville sluta upp med pianospelandet då lektionerna med den nya läraren känns så 

fruktansvärda. De valde att byta lärare och pianisten kommenterade minnet av mötet med den 

nya läraren som en total motsats och att där uppstod en omedelbar god personkemi. I detta 

andra stadium i pianisternas utveckling kom mer fokus att hamna på det professionella i 

musicerandet. Dessa elever var ofta lärarnas mest framgångsrika elever med tydliga 

identiteter som pianister (Sosniak 1985a, s. 47-48, 57-59). 

 

Sosniak (1985b) menar att det står klart att pianisternas emotionella känslor för sina första 

lärare var det som fick dem att ge sig in i det arbete som skulle prägla hela deras liv. Det var 

viktigt för eleverna att känna sig omtyckta och uppskattade av sina lärare. Det var samma typ 

av band till senare lärare som fick dem att vilja fortsätta lära sig. Det var äktheten, 

hängivenheten och intresset i eleverna hos lärarna, som uppskattades av eleverna (Sosniak 

1985b, s. 497-499). 

 

I det sista stadiet i pianisternas utveckling studerade de för professionella pianister som helt 

och fullt visste vad det innebar att vara en turnerande konsertpianist. Eleverna hade blivit 

förflyttade till så kallade ”mästare”. Vad gäller lektionerna med dessa mästare var enbart 

deras närvaro motiverande, inspirerande och instruerande, enligt eleverna, de nu färdiga 

konsertpianisterna. De studerade det deras mästare gjorde in i minsta detalj, lärandet var i 

mycket ett observerande; mästaren var det de en gång ville bli. Mästaren tillät inte slarvighet 

eller lathet. De tvekade inte heller att visa sin besvikelse om eleven inte nådde upp till den 

standard som var satt på lektionerna, men heller inte att visa sin glädje och belåtenhet då 

eleven spelade bra. Mästarna satte musiken högre än musikerna och därför var de oftast 

väldigt korta med sina elever, känslor var inte delade i undervisningen. Eleverna förväntades 

vara kapabla att motivera sig själva. Samtidigt som mästarna inspirerade eleverna på ett 
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positivt sätt mindes även vissa elever mötena med dessa mästare som möten mellan slav och 

slavdrivare. Ofta var det minnen blandade av deras skrämsel och uppskattning för sina lärare  

(Sosniak 1985a, s. 61-63; Sosniak 1985c, s. 421-422).  

Studie av Howe och Sloboda  

Howe och Sloboda (1991b) gjorde 1991 en intervjustudie med 42 engelska musikelever i 

åldrarna 10-18 år. Den skola de intervjuade eleverna gick på är en allmän skola där eleverna 

får den ”vanliga” utbildningen, men med en specialinriktning på musik. Skolan har intagning 

av eleverna genom ”auditions” där de fokuserar på elevernas musikalitet, kreativitet, teknik 

etc. Det finns dock inte några förväntningar på eleverna att de ska satsa på en karriär i musik. 

Howes och Slobodas studie innefattar även intervjuer med föräldrar till elever på skolan. De 

flesta av eleverna i studien började ta instrumentallektioner när de var mellan fyra och åtta år, 

även om de fanns de som började när de var tre och de som inte började före nio års ålder. 

Anledningarna till att eleverna började ta lektioner var olika men de tre vanligaste var: att 

föräldrarna ansåg och trodde att instrumentallektioner var någonting alla barn borde få; 

barnets önskan att börja spela eller på grund av rutiner i den allmänna skolans utbildnings-

system (Howe och Sloboda 1991b, s. 3, 5).      

 

Med studien ville forskarna bland annat ställa frågan varför så stor del av alla dem som börjar 

utbilda sig i ett instrument upphör med undervisningen inom ett och ett halvt år, och varför 

andra fortsätter varav ett par få når upp till en hög musikalisk nivå på sina instrument. Det 

finns olika teorier kring detta; att det skulle bero på talangen hos barnen, de rådande 

omständigheterna kring undervisningen etc. Men det mesta är åsikter från enskilda individer 

(a.a. s. 3).  

 

En del av de intervjuade eleverna (26%) hade samma lärare på sitt instrument under hela sin 

tid på skolan, men majoriteten hade två olika. Bytet av lärare kunde bero på praktiska orsaker 

såsom att läraren flyttade, men också på grund av nya behov hos eleven efter en annan nivå på 

undervisningen, en annan slags undervisning etc. Den vanligaste anledningen till att eleverna 

bytte lärare var dock att de upplevde ett behov av en lärare med högre musikalisk kunskap. 

Men trots att musikaliska kvaliteter blev allt viktigare, uppmärksammas i studien att eleverna 

ofta var mycket påverkade av de personliga kännetecknen de nya lärarna uppvisade (Howe 

och Sloboda 1991b, s. 13). När frågan om hur eleverna ser på läraren som person ställs 

utkristalliseras två olika kategorier:  
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Den hjärtliga dimensionen (a varmth dimension): med positiva bilder av läraren som vänlig, 

rolig, uppmuntrande, trevlig och kärleksfull eller med negativa bilder av läraren som kall, 

distanserad, ovänlig, likgiltig och förskräcklig. De allra flesta eleverna (73 av 83) hade en 

positiv bild vad gäller denna dimension. De flesta lärare beskrevs av eleverna som varma och 

vänliga. De fanns oftast åtminstone en lärare per elev som beskrevs med en beundran som 

bara kan fås om läraren verkligen bryr sig och kan inspirera. Citat från eleverna med ordval 

såsom ”She was so lovely”, ”She encouraged me”, “She helped you with everything”, “She 

was fun” övertygar om hur viktiga lärarnas personliga kvaliteter är för unga musikers liv. 

Elevernas kommentarer visade sig också handla om att identifiera sig med sina lärare och 

viljan att efterlikna henne/honom. Kommentarer från eleverna om senare lärare 

kännetecknades både av ordval såsom ”She’s a great player”, ”I really look up to her” som 

”I think he very much loved children and loved working with them and he had an enormous 

amount of patience” och “It’s got a lot to do with fate.”  Enligt studiens resultat såg det ut att 

vara viktigt för elevernas utveckling att de tyckte om sina lärare. Vissa av de lärarbyten som 

gjordes var på grund av att elever behövde en lärare högre värderad i denna dimension 

(Sloboda och Howe 1991a, s. 55-57; 1991b, s. 14).  

 

Den drivande dimensionen (a stretching dimension): med positiva bilder av läraren som en 

som driver på, får en att öva och utmanar en eller med negativa bilder som ej drivande och 

som låter eleven göra precis som han/hon själv vill. I denna dimensions avseende såg svaren 

mycket mer olika ut än i den förra, men dock såg ändå majoriteten (41 av 63) av eleverna 

positivt på sina lärare vad gäller denna dimension. 

 

Studien (1991b) visade inga tecken på att lärarens personliga karaktärsdrag och förmåga 

skulle förhålla sig till varandra på något sätt. Hur läraren och eleven passar ihop förmodligen 

är viktigare än en speciell kvalitet hos läraren, är något det visar på, enligt Sloboda och Howe. 

Elever är i behov av olika undervisningssätt; vissa behöver strikta ramar medan andra vill ha 

en mer frigjord utvecklingsmiljö. Att en lärare kan passa bra för en elev men inte för en 

annan, kom också fram hos många av de intervjuade i studien. En förälder berättade:  

 
”Hon hade en lärare som var så omtänksam, så vänlig och rar men väldigt examinationsfokuserad. 
Och X tyckte inte om det, hon kan inte göra examinationer, hon gillar dem inte… och sen flyttade 
vi och fick en annan lärare, därför att hon följde min äldre dotters fotspår. Den här andra läraren 
var väldigt bra för min äldre dotter, men inte alls bra för X då han var en ganska envis och butter 
man, en väldigt bra lärare men också väldigt examinationsfokuserad och ganska hård och allvarlig 
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och hon gick helt och fullt omkull och slutade spela piano. Hon upphörde med det helt. Och 
spelade ingenting överhuvudtaget på ett tag” (a.a. s. 14, översatt från engelska av uppsatsens 
författare). 

 

Sloboda och Howe sätter själv sin egen studies resultat mot det resultat Sosniak (1985a) får 

fram i sin undersökning. Båda studierna visar på hur föräldrarnas engagemang och stöd är 

avgörande för de unga elevernas utveckling. Enligt Sosniak influeras eleverna starkt av sin 

första lärare och då var det i huvudsak de personliga kvaliteter och temperament hos läraren 

som var viktiga; att läraren var en varm, vänlig och uppmuntrande person, och inte de 

musikaliskt tekniska förmågorna han/hon besatt. Senare bytte eleverna, enligt Sosniak, lärare, 

för att studera för en med mer musikaliskt imponerande färdigheter. Slobodas och Howes 

(1991) studie bestrider inte Sosniaks, men visar på större variation vad gäller den första 

läraren. När elever byter instrumentlärare enligt Sloboda och Howe beror det många gånger 

på praktiska anledningar såsom att läraren eller eleven flyttade etc. Det handlade ibland om att 

det fanns en önskan om en mer musikaliskt framstående lärare, men oftast var det inte den 

enda anledningen (Sloboda och Howe 1991b, s. 19).     

Studie av Manturzewska 

Manturzewska (1990) gjorde mellan 1976-1980 en studie där hon intervjuade 165 polska, 

professionella musiker i åldrarna 21-89 år, för att belysa den livslånga utvecklingen hos dem. 

Några av de ämnen som togs upp i intervjuerna var privatlärare och undervisningens förlopp. 

Majoriteten av dem som studerades hade börjat undervisats vid sex års ålder. Det antyds vara 

brukligt att det för att bli professionellt förberedd i musik krävs ungefär 16 års systematiska 

studier för professionella lärare, antingen inom musikskola (vilken i Polen kan ses som 

yrkesförberedande) eller genom privatstudier. Av högsta betydelse är, enligt dessa intervjuer, 

närvaron av musikalisk motivation och personligheten, den musikaliska kompetensen och det 

socialt professionella anseendet av läraren, som blir en mästare för den strävande unga 

musikern. Dessa miljöfaktorer i undervisningen verkar tillsammans med den musikaliska 

förmågan och motivationen hos eleven till utveckling (Manturzewska 1990, s. 112-115, 124-

125). 

 

Manturzewska nämner sex olika stadier, med individuell längd på varaktigheten, i denna 

livslånga utveckling hos musiker. Stadium 1 som också kan kallas stadiet för utveckling av 

den sinnesmässiga känsligheten och av de spontana uttryckssätten med musik. Under detta 

stadium har inte någon individuell musikundervisning startats. I Manturzewskas studie är 
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barnen i stadium 1 upp till sex år. Under Stadium 2 (mellan ungefär sex och fjorton år) får 

eleven sina basala teknikkunskaper i instrumentet. Här startar den medvetna undervisningen 

med eleven. Den förkärlek och motivation eleven har då det gäller musik skapar ett behov hos 

denne att lära sig mer. Eleven kräver att få börja ta lektioner. Detta stadium är kritiskt vad 

gäller de tekniska färdigheterna. Om inte denna tid utnyttjas på rätt sätt, om inte eleven får 

börja med sina lektioner i tid, om eleven får olämplig utbildning i instrumentfärdigheter eller 

om eleven får lov att byta lärare för ofta leder detta till sämre musikalisk aktivitet och teknisk 

kompetens hos eleven. Stadium 3 som oftast slutar då eleven tar examen från högre 

musikutbildning, är den tid då den artistiska och professionella personligheten och 

medvetenheten växer fram hos eleven; den blivande musikern. Lärarens personlighet och 

musikaliska kompetens är en viktig faktor för elevens utveckling i detta stadium. Den mästar-

lärlingrelation som uppstår mellan lärare och elev är av högsta vikt för den blivande 

musikerns personlighetsutveckling. Den relationen är viktig för hela den karriär som ligger 

framför eleven. Ofta skapas här en djup vänskap, som håller livet ut. I lärarens/mästarens 

uppgifter ligger inte bara att undervisa eleven i de tekniska färdigheter som utövandet av 

instrumentet kräver, utan också att visa vägen vad gäller den personliga utvecklingen hos 

eleven. Läraren/mästaren engagerar sig i elevens liv på olika sätt, genom att exempelvis välja 

böcker till eleven att läsa, även böcker utanför musikämnet, upptäcka musikens värld 

tillsammans med eleven, visa eleven till bra konserter, introducera eleven bland professionella 

musiker och så vidare. På så sätt blir relationen elev och lärare mycket djup och påverkar 

elevens personlighet, livsfilosofi och förhållningssätt. Enligt Manturzewskas studie verkar 

saknaden av mästar-lärlingförhållandet, saknaden av djupa band till mästaren eller saknaden 

av en mästare, ogynnsamt för elevens musikaliska utveckling. Stadium 4 är för de 

professionella musikerna tiden då de som allra mest utövar sitt musikerskap. Viktigt i denna 

fas är att musikern har en medveten och förståndig manager som ser musikerns fysiska 

begränsningar. Detta stadium pågår till det att musikern är ungefär femtio år, då de oftast 

börjar känna att de får större intresse av att undervisa eller komponera musik. Stadium 5 

brukar kallas just lärar-fasen (teaching phase). Den pågår till dess att musikern är i sjuttio-

sjuttiofemårsåldern, då de ofta går i pension och detta leder till Stadium 6. Aktiviteten blir 

mindre eller upphör helt, men vissa fortsätter dock att spela i orkestrar ändå till sina sista år 

(Manturzewska 1990, s. 130-137).  

                                                                                                                                                         

Enligt Manturzewska (1990) finns det i övergångarna mellan dessa olika stadier ökad risk för 

emotionella kriser hos eleverna/musikerna. Desto mer intellektuell, emotionell, kulturell och 
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kreativ eleven är desto större ser riskerna för sådana kriser ut att vara. Men kriserna kan 

passeras väldigt lätt i fall att de sociala och emotionella förutsättningarna är goda för eleven. 

Med grund i sina studier och analyserna av dem, menar Manturzewska att en av de viktigaste 

faktorerna för talangfulla musikers goda utveckling är att de har någon att föra vad hon kallar, 

”musikaliska dialoger” (musical dialogue) med. Någon som förstår elevens musikaliska idéer 

och accepterar dem, någon som i elevens strävan emotionellt stöder och någon som hjälper då 

stressen kommer över eleven. Elevens/musikerns utveckling och funktion som musiker 

påverkas negativt vid avsaknad av en sådan person. Många av dem som tidigt avslutar sina 

musikstudier, gör det på grund av ofördelaktiga socioemotionella förutsättningar. De saknar 

en god guide och vän. Ofta använder de inte sina möjligheter på bästa sätt, utan slösar tid och 

energi på att komma förbi onödiga yttre och inre hinder (a.a. s. 137-138). 

Studie av Mackworth-Young 

Det är viktigt för eleverna att känna att det är roligt på pianolektionerna, anser många 

pianolärare, enligt Mackworth-Young (1990). Att elevens känslomässiga upplevelser av 

lektionen och tankar om den påverkar lärandets kvalitet och engagemanget hos eleven, är 

allmänt känt. Många barn slutar att spela och ångrar det när de blivit vuxna. Anledningarna 

till avhoppen beror ofta på avsaknaden av nöje i samband med spelandet, med ord såsom ”Jag 

gillade inte styckena” eller ”Jag gillade inte min lärare” (Mackworth-Young, 1990 s. 73-75). 

 

Mackworth-Young väljer att studera den privata pianoundervisningen, ett ämne hon själv 

anser att det saknas forskning inom. Undervisningen ses som en privat sak mellan lärare och 

elev, och lärare observerar inte heller varandras undervisning. Därför är det vanligt att lärare 

undervisar på det sätt som de själv blivit undervisade av sina egna lärare. I den traditionella 

pianoundervisningen har läraren en dominant roll och eleven en underordnad; den är 

lärarstyrd. Det är läraren som vet vad som är bäst för eleven; vad eleven ska göra, när, på 

vilket sätt och hur mycket (a.a. s. 73-74).   

 

Fyra elever observerades och intervjuades. Studien utformas på så sätt att forskarna, som i 

detta fall är lärarna till de fyra eleverna, observerar sina elever under pianolektionerna i över 

tio veckor. En hypotes ställs som säger att: om eleven får stå i centrum för lektionen, med sina 

erfarenheter, känslor och intressen, kommer lektionen att resultera i ökad glädje, ökat 

intresse, positiva attityder, motivation, framsteg och en bättre elev-lärarrelation. Även 

läraren kommer att påverkas då framgången kommer att leda till ökad kommunikation mellan 
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lärare och elev samt ökad medvetenhet för känslomässiga och psykologiska faktorer. Med 

grund i denna hypotes utformas tre olika typer av lektioner som används under dessa veckor: 

Lärarstyrda lektioner i vilka läraren helt bestämmer vad som skall göras, när, hur mycket och 

vilket typ av material som behövs. Elevstyrda lektioner är den andra typen av lektion, här är 

det eleven som bestämmer vad som skall göras, när, hur mycket och ber läraren om hjälp med 

material och förslag. Slutligen, den tredje typen av lektion: Elevcentrerade lektioner där 

elevens känslor och intressen står i centrum. Arbetssättet kräver lyhördhet från läraren att se 

vad eleven vill lära sig och på vilket sätt. De båda tidigare metoderna (lärarstyrning och 

elevstyrning) används, beroende på situation och behov (a.a. s. 74-76).  

 

Resultatet visade att tre av de fyra eleverna tyckte om de elevstyrda lektionerna, vilket innebar 

att de elevcentrerade också blev mer styrda från deras håll. Självförtroendet ökade då en elev 

förstod att det var hon själv som visste bäst vad hon ville och behövde hjälp med. En annan 

elev blev mer motiverad och ambitiös när han förstod att utvecklingen berodde på honom 

själv. Även lärarnas känsla för hur eleverna upplevde lektionerna och kände inför dem blev 

mer medvetengjord genom att eleverna själva styrde lektionerna. Den eleven som inte tyckte 

om att styra sina lektioner upplevde att det var pinsamt att själv leda lektionerna och att hon 

inte lärde sig något av det. Hon var i behov av guidning av läraren. Inte heller de 

elevcentrerade lektionerna passade denna elev, de var de lärarstyrda hon tyckte mest om. De 

elevcentrerade lektionerna var alltså uppskattade av tre av de fyra eleverna, de ökade nöjet 

med lektionerna och motivationen samt visade ett positivt resultat vad gäller attityd och 

utveckling. Samtliga elever menade att relationen till läraren blev bättre i och med 

elevcentreringen på grund av ökad kommunikation mellan lärare och elev samt ökad 

medvetenhet och förståelse hos läraren för de emotionella och psykologiska faktorerna hos 

eleverna (a.a. s. 78-82). 

 

De flesta av eleverna uppskattade alltså det elevstyrda i lektionerna, men trots detta var det de 

elevcentrerade som visade det bästa resultatet i studien. De elevcentrerade lektionerna blev till 

stor del elevstyrda, men emellanåt, då eleven upplevde osäkerhet och hjälplöshet, fick läraren 

ta över och styra lektionerna, för att hjälpa eleverna nå sina mål. Detta krävde en lyhördhet 

hos lärarna (a.a. s. 83). 

 

Ett annat intressant resultat som studien visade var att många av de svårigheter som lärare och 

elev stött på under den tid de arbetat tillsammans (även innan studien) berodde på rädsla. En 
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elev var rädd för att göra misstag, en annans rädsla visade sig i ovilja att jobba med ett stycke 

inför examination. Den elev som inte uppskattade att styra sina lektioner, gjorde inte det 

troligtvis på grund i en rädsla, byggd av osäkerhet. Innan studien hade ingen av eleverna vågat 

uttrycka sina känslor och tankar inför sina lärare. Då tystnaden berodde på rädsla hämmade 

detta eleverna. Lärarna hade tidigare upplevt rädsla inför att ge eleverna mer ansvar och 

kontroll över lektionerna, då de trodde att detta kunde innebära att de skulle utnyttja friheten 

på ett negativt sätt och inte göra några större framsteg i sin utveckling. Enligt studiens 

resultat, visade det sig i tre av fyra fall vara tvärtemot (a.a. s. 83-84). 

 

Med hjälp av resultaten från studien ger Mackworth-Young några råd till pianolärare. Hon 

menar att det är viktigt att ha breda kunskaper och goda pianistiska färdigheter som lärare, 

samt förmågan att överföra dessa kunskaper och lära ut färdigheterna. En lärare ska också 

vara öppen för olika förslag; vara öppen för att våga frångå det som finns i kursplanen; 

instruera improvisation, ta ut låtar med harmonik på gehör etc. Att hitta och hålla fast vid 

balansen mellan lyhördheten för elevens känslor och försäkran att de pianistiska målen nås, är 

en annan förmåga läraren bör ha; en förmåga som kräver flexibilitet och känslighet. De 

känslor läraren minns och har av eget lärande är viktiga att kunna plocka fram. Ju närmare 

läraren är sina egna känslor, desto närmare kommer han/hon elevens. Att kunna känna empati 

är viktigt som lärare. För eleven gäller att han/hon bör vara villig att uttrycka sig själv samt ha 

ett visst mått av motivation (a.a. s. 84-85).  

Diskussion 

Läraren 

Den första läraren 
Den av ovanstående studier som i största utsträckning talar om den första läraren är Sosniak 

(1985a; 1985b;1985c). Den goda kontakt som eleverna genom de individuella lektionerna fick 

med en stöttande och kärleksfull, vuxen människa utanför hemmet var viktig för dem. Persson 

(1993) talar om hur lärlingsskapet i den enskilda instrumentalundervisningen kan ta form av 

ett slags föräldraskap, vilket kan kopplas till det Sosniak (1985a) talar om. Det var de 

personliga kvaliteterna hos lärarna som var de viktigaste, enligt såväl elever som föräldrar i 

Sosniaks studie, inte de tekniska instrumentfärdigheterna. Dessa blev viktigare då eleverna 

kommit en bit på vägen i sin utveckling, då man ofta bestämde sig för att byta till en mer 

musikaliskt kunnig lärare (Sosniak 1985a). Även enligt Sloboda och Howe var detta en 
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anledning till byte av lärare, men ofta kunde det ha mer praktiska orsaker som exempelvis 

flytt (1991a; 1991b). Alltför regelbundna byten av lärare kan innebära en negativ utveckling 

hos eleven, menar Manturzewska (1990). Den första tiden är en kritisk tid då motivationen 

sätter fart hos eleverna, antyder såväl hon som Sosniak (1985a). Vad gäller de tekniska 

färdigheterna enligt Manturzewska; vad gäller rutiner och bildandet av identiteten som 

musiker enligt Sosniak. Även för denna musikaliska identitet menar Persson (1993) att 

”föräldrakontakten” mellan lärare och elev är viktig. Det ger en ökad självtillit för eleven.   

 

Att komma till sina första lektioner kan troligtvis kännas utelämnande och ganska nervöst. 

Arder (2001) talar om hur det kan kännas tungt att som elev stå på egna ben och sjunga för sin 

sångpedagog. Jag tror att detta kan överföras även till instrumentallektioner som det är tal om 

i de studier som nämnts här. Den goda kontakten med en vuxen människa/det föräldraskapet 

som nämns, bottnar i värmen, stödet och empatin hos läraren (Sosniak 1985a; Persson 1993; 

Arder 2001). Empati handlar om att vara medveten om sina egna känslor samt lyhörd för 

andras (Mackworth-Young 1990; Arder 2001).  

De professionella musikerna 
Två av de ovanstående studierna diskuterar i första hand professionella musiker; Sosniaks 

studie (1985a; 1985b; 1985c) och Manturzewskas studie (1990). I Sosniaks studie, som löper 

över pianisternas väg till att bli konsertpianister, talas det om tre olika stadier, i 

Manturzewskas talas det om sex stycken, då den löper över musikernas hela liv. Som tidigare 

nämnts så menar Sosniak att det är under den första fasen i undervisningsmiljö som elevernas 

identitet som musiker skapas; det gör denna fas kritisk; i samma fas poängteras vikten av 

varma och kärleksfulla lärare. Sosniak menar att de band som då uppstår mellan lärare och 

elev präglar hela musikerns liv. Om än inte i samma utsträckning, påpekas detta också i den 

andra fasen i elevernas utveckling. I den tredje fasen studerar pianisterna för mästare, som i 

denna studie är hårda lärare, men som är mycket musikaliskt kompetenta musiker. Mästarens 

närvaro både skrämmer och inspirerar eleverna. De djupa banden talas det inte om här, 

musiken står i centrum, inte musikern (eleven). Sosniak har inte satt några åldersramar för 

sina stadier, men första stadiet tycks handla om barn, likaså det andra, då föräldrarna är med 

och bestämmer då eleven skall byta lärare etc. Om detta jämförs med Manturzewskas studie 

(1990), så har hon satt stadium två som den fas då eleverna börjar med undervisningen (kan 

jämföras med Sosniaks stadium ett). Stadium tre hos Manturzewska slutar när eleven tar 

examen från högre musikutbildning och börjar som utövande musiker, detta tyder på att den 
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kan jämföras med Sosniaks stadium tre (då eleverna blir färdiga konsertpianister). Det 

intressanta i förhållandet mellan dessa studier vill jag försöka förklara med en uppställning 

utav dessa stadier (figur 4):    

 

   
Figur 4: Jämförelse av Sosniaks och Manturzewskas stadier. 

 

På två ställen ser vi att forskarna anser att identiteten som musiker skapas, i Sosniaks fall 

under den första tiden som elev, i Manturzewskas fall i slutet av studietiden. Det är under 

samma faser som de både forskarna i synnerhet poängterar de personliga banden mellan lärare 

och elev. En slutsats att dra utifrån detta skulle kunna vara, att då identiteten som musiker 

skapas är det viktigt att det finns en stödjande lärare tillhands; en lärare att skapa starka band 

till. Kanske, än en gång, det Persson (1993) menar då han talar om mästar-lärlingförhållandet 

som ett föräldraskap; en trogen vuxen som står vid ens sida. Frågan är då när detta är viktigt, 

då dessa två skiljer sig så åt i det fallet. När skapar vi vår musikeridentitet? Är det precis i 

början, då vi för första gången tar en ton på instrumentet, efter ett par år, eller alldeles i slutet 

av vår utbildning? Eller är det kanske en process som ständigt pågår?  

 

 
 
 
 

Sosniaks Stadium 1 
 
• Varma, kärleksfulla 

lärare  
• Identitet som musiker 
• Personkemin viktig 
• Band som präglar livet 

Sosniaks Stadium 2 
 
• Har bytt lärare ca en gång 
• Mer professionellt 

musicerande 
• Personkemin fortfarande 

viktig 

Manturzewskas  
Stadium 3 
 
• Identitet som musiker 
• Mästar-lärlingförhållandet 

innebär en djup vänskap 
• Livslånga band 

Sosniaks Stadium 3 
 
• Mästare 
• Mästarens närvaro 

inspirerar 
• Hårda lärare (mästare) 
• Skrämsel och uppskattning 

Manturzewskas  
Stadium 2  
 
• Eleven lär sig de basala 

kunskaperna 
• Kritiskt i denna fas: teknik 
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Lärarens handlande och arbetssätt 

Mästarlära kontra reformpedagogik 
Mästarlära 

• Lärande genom handling  

• Yrkesmässig gemenskap: mästare-lärling 

/Föräldraskap  

• Observation och imitation av mästaren 

• Tillägnande av yrkesidentitet 

(Nielsen och Kvale 2000; Persson 1993). 

 

Reformpedagogik 

• Aktivitet som metodisk princip  

• Sociala sidor ex. grupparbete 

• Läraren har en handledande funktion 

istället för en kunskapsförmedlande 

• Elevens intressen och förutsättningar i 

fokus (Myhre 1997). 

 

Ovan ses några av de olika bitar som kan sammankopplas med mästarlära kontra reform-

pedagogik. Vad gäller de översta punkterna (Lärande genom handling och Aktivitet som 

metodisk princip) kan en tydlig likhet ses mellan de båda pedagogiska spåren. Då mästarlära 

bygger på hantverkstraditionen är detta inte förvånande. Reformpedagogiken uppkom i och 

med kritik för ett alltför ensidigt undervisningssätt i skolorna. Vad vi kan se i de ovanstående 

studierna finns heller inga motsättningar vad gäller detta (Sosniak 1985a; 1985b; 1985c; 

Manturzewska 1990; Mackworth-Young 1990).  

 

I mästarläran talas det mycket om förhållandet mellan lärare och elev; det är i den sociala 

organisationen som lärandet sker (Nielsen och Kvale 2000). Persson (1993) talar om det som 

ett föräldraskap, Manturewska (1990) som ett förhållande som präglar hela elevens liv. Om 

jag inte håller sig till de ställen där forskarna benämner läraren som mästare, utan ”enbart” 

som lärare, kan detta fenomen uppmärksammas i de flesta av ovanstående studier. Då det i 

reformpedagogiken talas om sociala sidor av undervisningen handlar det oftare om 

relationerna elever emellan, eller mellan skolan och närmiljön (Myhre 1997). I detta ska 

påminnas att reformpedagogiken inte bygger på den enskilda undervisningen utan på 

klassundervisning. Då Mackworth-Young (1990) använder sig av vad jag skulle kalla 

reformpedagogiska metoder, handlar det mer om att sätta fokusen på eleven, och låta denne 

styra undervisningen mer själv, vilket kan göras i såväl klass- som enskild undervisning. Dock 

så sade hennes resultat att mer elevstyrd undervisning i slutändan leder bättre förhållande 

mellan lärare och elev, då eleverna i sådan typ av undervisning vågar ta för sig och mer 

verbalt uttrycka sig inför sin lärare (Mackworth-Young 1990). Här finns en intressant 

motsättning; om mästarläran bygger på att mästarens kunskap är den som skall förmedlas, 
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samtidigt som den bygger på en god relation mellan mästare och lärling – vad  händer då om 

det, som i Mackworth-Youngs studie visade sig vara, är så att lärarstyrning leder till en 

osäkerhet hos eleven att våga uttrycka sig inför sin lärare, hur fungerar det goda förhållandet 

då? Å andra sidan visade en av de fyra eleverna i Mackworth-Youngs studie tydligt att hon 

ville bli styrd; hon blev osäker av att styra själv. I Slobodas och Howes studie (1991a; 1991b) 

visar på hur elevstyrning i instrumentalundervisning inte behöver ses som positivt. Om läraren 

ses som drivande eller inte drivande, kan en lärare i en elevstyrd lektion upplevas som ej 

drivande, vilket inte uppskattades av eleverna i deras intervjustudie. De menade att en ej 

drivande lärare är en lärare som låter eleven göra som den vill. En av Slobodas och Howes 

slutsats är dock att elever är individer och i behov av olika undervisningssätt. Vissa behöver 

strikta ramar, medan andra är mer frigjorda.   

 

Mästarlära bygger på observation och imitation (Nielsen och Kvale 2000). Eleverna i 

Sosniaks (1985a; 1985c) upplevde enbart närvaron av den kunniga mästaren som inspirerande 

och motiverande. De observerade varje detalj hos mästaren; det var som mästaren de vill bli. 

Här är läraren tydligt kunskapsförmedlaren, den som sitter inne med kunskapen. Tvärtom är 

läraren i reformpedagogiken mer utav en handledare (Myhre 1997). Här finns en likhet i det 

Schenck (2000) och Bruser (1997) menar då de skriver att kunskapen finns i eleven och 

lärarens roll är att hjälpa eleven att ta bort de hinder som finns i vägen. Behöver det finnas en 

motsättning i detta? Om jag än en gång tittar på den fjärde eleven i Mackworth-Youngs studie 

som faktiskt ville bli styrd, hon ville ha läraren som sitt rättesnöre. Kan lärare ha både en 

mästarroll och en handledarroll? Kan lärare byta mellan dessa roller beroende på vilken 

person som undervisas?  

Påverkan 

Maslow och Alderfer (Kaufmann och Kaufmann 2005; Imsen 1998) talar om de mänskliga 

behoven. Behovet av trygghet, kärlek, närhet, och uppskattning är några av dem som också 

kommer upp i de studier som presenterats ovan. Birnik (1998) menar att utvecklingen av 

relationen mellan lärare och elev är en av lärarens viktigaste uppgifter. Det är viktigt att det är 

en trygg relation. Eleverna behöver få känna stöd och hjälpsamhet från läraren. Även 

musikerna i Sosniaks (1985a) talar om stödet från läraren som goda minnen från deras egen 

tid som elev. Lärarens kärleksfullhet, omtänksamhet (även Sloboda och Howe 1991a;1991b), 

värme och uppskattning var andra egenskaper de mindes. Att känna sig uppskattad, vilket är 

ett enskilt behov hos Maslow, är en god förutsättning för att komma under det hinder Schenck 
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(2000) talar om; självtvivel. Ett hinder som kan påverkar hela livet för människor. De finns de 

som inte sjunger under hela sitt vuxna liv för att de någon gång under sin barndom fått sagt 

till sig att de inte kan sjunga. Där har vi som utövande och blivande musiklärare en stor 

uppgift. Maslow har talat om att dessa behov behöver bli tillfredställda innan behovet att lära 

sig infinner sig. Ett sätt att tänka som blivit mycket kritiserat. Vare sig man förlitar sig på 

Maslow eller inte, är vi nog många som kan känna igen oss i det eleverna i de ovanstående 

studierna talar om; lärarens personliga sätt påverkar oss. Att känna sig trygg, uppskattad och 

stöttad är viktigt i sång/instrumentalundervisningen. Mackworth-Young (1990) talar om dessa 

typer av lektioner som mycket känslomässigt intensiva, då musiken, lärandesituationen och 

ansikte-mot-ansiktesituationen berör oss starkt.    
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INTERAKTION MELLAN LÄRARE OCH ELEV – EN INTERVJUSTUDIE 

Estetiska programmet 

Det estetiska programmet är ett av de sjutton nationella program som finns på 

gymnasieskolorna i landet. Det har fyra inriktningar: bild och formgivning, dans, musik samt 

teater. Syftet med utbildningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor till 

skapande, inlevelse och uttryck samt att tillhandahålla eleverna grundläggande kunskaper i 

kultur och estetik. Det egna skapandet står i fokus och det finns möjlighet att kombinera den 

personliga utvecklingen och självförverkligande med det allmänna estetiska intresset.  

 

De elever som väljer att läsa musikinriktningen får förutom de gemensamma kurserna, 

exempelvis historia, matematik, engelska och kulturhistoria, läsa ämnet musik, ett ämne med 

elva olika kurser, varav tre är kurserna Instrument/sång nivå 1, 2 och 3. Den första, nivå 1, 

skall ge grundläggande kunskaper om instrumentets konstruktion/sångröstens fysiologi, 

grundläggande kunskaper i interpretation, hur instrumenten/sångrösten kan användas i 

skapande samt övning i instuderingsteknik och memoreringsförmåga. I fortsättningskursen, 

nivå 2, övas not- och gehörsspel, resonemang skall föras om interpretation och kunskaperna 

om hur instrumentet/sångrösten kan användas i skapande skall fördjupas. Likaså skall 

förmågan till instudering och teknisk träning vidareutvecklas och lyssnandet och analys-

erandet av det egna musicerandet fördjupas. I den tredje kursen, nivå 3, skall kunskaperna 

ytterligare fördjupas och självständigt arbete vid instudering och skapande uppmuntras. 

Stilmedvetenhet, kommunikationsförmåga och det personliga uttrycket skall vidareutvecklas 

samt att kunskap skall ges om instudering, koncentration och uthållighet i arbete med svårare 

repertoar (Skolverket 2000a; Skolverket 2000b). 

Presentation av skola 
Gymnasieskolan, från vilken elever och lärare har intervjuats till denna studie, ligger i en 

mindre ort i Mellansverige. Gymnasieskolan har en mängd olika program exempelvis 

Samhällsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet, Estetiska 

programmet, Fordonsprogrammet och Elprogrammet. Allt som allt går 1350 elever på skolan. 

De intervjuade eleverna och lärarna läser på/arbetar på det estetiska programmet med 

musikinriktning. Även bildinriktning finns på skolan. Varje musikklass består av 15 elever 

och utbildningen är tre år lång. Gymnasieskolan köper in tjänster från kulturskolan i 

kommunen för undervisning på musikprogrammet.   
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Presentation av elever och lärare 
Eleven Emelie är sexton år och går första året på gymnasiets musikestetiska program. Hennes 

huvudinstrument är sång, men hon tar också lektioner i fiol. Hon har sjungit i kör ända sedan 

hon var sex år, började i sånggrupp med tre – fem elever då hon var tolv år, men har inte tagit 

enskilda sånglektioner innan hon började på estetiska programmet, vilket är snart ett år sedan. 

Sin sångpedagog, Maria (som jag kallar henne), har hon haft sedan dess.   

 

Maria är Emelies lärare. Hon är i trettioårsåldern och arbetar som musiklärare på låg- och 

mellanstadiet, leder högstadiekör, undervisar i gitarr och tvärflöjt samt arbetar som 

sångpedagog för eleverna på musikestetiska programmet. Hon har arbetat som musiklärare i 

sju år, men det är det senaste året hon arbetat som sångpedagog för esteteleverna. Tidigare har 

hennes sångundervisning bestått av någon elev lite mer nu och då. Hennes musikutbildning 

består av lektioner på kommunal musikskola, musikgymnasium med påbyggnadsutbildning 

(pmu), två års musikstudier på folkhögskola samt fyra och ett halvt år på musikhögskolans 

GG-program.      

 

Sofia går andra året på gymnasiets estetiska program och är sjutton år. Hennes huvud-

instrument är sång och i det har hon tagit lektioner i två år, men hon har haft sin nuvarande 

sångpedagog Johanna i snart ett år. Hon spelar inga andra instrument, men sjunger i kör, 

något hon gjort sedan hon var liten.  

 

Sofias lärare heter Johanna. Hon är trettioårsåldern och arbetar i årskurs ett till sex som 

musiklärare, som sångpedagog för sångelever på estetiska gymnasiet och kulturskolan samt 

med kör. Som musiklärare i klass har hon arbetat i två år och som sångpedagog i ett år. Hon 

har läst GG-utbildningen på musikhögskolan. Resultat 

Sångpedagogrollen 

Lärarrollen 
Såväl Maria som Johanna anser att huvudsyftet med arbetet är att lära ut sång. Johanna menar 

också att det handlar om att få eleverna att utvecklas som både som personer och som sångare. 

En annan roll sångpedagogen har är att vara inspirationskälla. Även om det är viktigt med en 

bra kontakt med sina elever menar båda lärarna i denna studie att det är viktigt att ha en tydlig 

lärarroll. Blir man för mycket kompis med dem, hamnar på deras nivå, kan det bli svårt att 
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undervisa dem då det finns risk att de tappar respekten för en, och den måste finnas där, anser 

Maria. Självklart vill hon dock gärna finnas som en vän som lyssnar när de behöver det. 

Johanna säger samma sak om respekten, men lägger till att det också är viktigt att hitta en 

balans så att eleven vågar säga vad han/hon tycker. 

En god sångpedagog 
Även om intervjuerna i denna studie var av mer fri samtalsform, var en av de genomgående 

frågorna: Vad är en god sångpedagog? Om jag delar upp svaren i elev- och lärarkategorier ser 

det ut så här: 

 

Elever:     

En god sångpedagog:  

• Kan mycket om sång  

• Ser vad eleven kan och inte kan och gör 

det bästa utav det; hjälper eleven att 

kunna utvecklas  

• Är pedagogisk; är bra på att lära ut  

• Har nya idéer och omväxlar under-

visningen; tänker nytt   

• Har en tro på sina elever  

• Är lyhörd för elevens dagsform och 

förutsättningar   

• Använder sig av konstruktiv kritik  

• Lyssnar  

• Visar förståelse  

• Frågar eleven vad den vill 

Lärare:  

En god sångpedagog: 

• Vet vad hon/han pratar om; kunnig inom 

sitt område  

• Hittar hjälpmedel för eleven att utvecklas 

• Är duktig på att lära eleverna att sjunga 

och ta fram känslorna i sång  

• Är duktig på att lösa teknikproblem; har 

övningar till allting  

• Får eleverna att tycka det är roligt att 

sjunga  

• Får eleverna att vilja fortsätta och att 

vilja öva  

• Är inspirerande  

• Välutbildad   

• Har erfarenhet   

 

Johanna menade att det inte behöver vara den sångpedagog som sjunger snyggast som 

behöver vara den som är den bästa läraren. Hon har själv erfarenhet av en lärare hon haft som 

var otroligt duktig, men som hon inte så ofta hört sjunga. Hon talade även om detta med att få 

eleverna att tycka det är roligt. Hon menar att samtidigt har det också att göra med elevernas 

egen vilja. Sofia talar om att det är viktigt att läraren ser till förutsättningarna. Elever kan ha 

olika dagar då de är på olika humör och mår på olika sätt. Som gymnasieelev har man även 

många andra ämnen, det är därför viktigt att sångläraren har förståelse för det, även om 
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hon/han bara har sångämnet. Sådant kan inverka på hur bra det går när på sånglektionen, 

menar Sofia. 

Lärar-elevrelationen 

Maria anser att det är viktigt att få kontakt med eleverna. Känner man inte en elev är det svårt 

att veta hur saker skall sägas till den; man vet inte hur eleven kommer att reagera. Men det är 

väldigt olika hur lång tid det tar att få kontakt med eleverna: 

 
[…] dom är ju så olika dom också, en del kan man ju prata med hur mycket som helst och en del 
dom vill inte, och då får man ju inte samma kontakt. Då tar det ju lite längre tid, men nu känns det 
som att man börjar få kontakt med allihop. Med en del har det tagit fram till nu och med andra tog 
det tre veckor så kändes det som man kunde köra på. Så det är ju, det är ju olika.  
 
När du säger ”köra på”, tänker du att det blir ett mer flyt då?  
 
Ja, när man får respons från eleven hela tiden. Ibland är det som att prata med en vägg. Man 
frågar: ”ja, men vad tycker du här?”-”nä, men jag vet inte..”, ”ja, men hur ska du göra nu då?”-
”jag vet inte”, ”vilken sång skulle du vilja sjunga?”-”jag vet inte”… Då fastnar man ju. Men har 
man en elev som har idéer hela tiden och frågar själv ”hur kan man göra?” då är det enklare än 
med en som man känner att man bara kastar saker på som bara faller av.  

 

Emelie trivs i sånglektionsrummet då hon känner att det är en god stämning mellan henne och 

hennes sångpedagog, då känner hon sig avspänd. Någon form av relation till läraren tycker 

hon är viktig, då det gör att man känner sig mindre spänd; man behöver inte känna att man 

enbart är där för att prestera, men man blir ändå inspirerad till att utvecklas. Den typen av 

relation hon önskar ha till läraren är inte någon form av ”kompis-relation”, men hon anser 

ändå att den bör vara personlig på något sätt. Hon menar heller inte att Maria behöver fråga en 

massa saker om henne, men att hon bryr sig om henne. Då man ska träffas varje vecka i fyrtio 

minuter på tu man hand, tror hon det är viktigt att man har någon mer relation än ”nu ska jag 

lära dig det här”, som hon utrycker det. Emelie tar också lektioner i fiol, på ett vis menar hon 

att det är ännu viktigare för henne med relationen till läraren då hon har sånglektioner 

eftersom rösten kommer inifrån henne själv. Hon behöver därför större förtroende för sin 

sångpedagog.  

 

Sofia har även tagit lektioner för en annan sångpedagog än Johanna. Hon trivs bättre nu och 

ser Johanna som mer bemötande, hon känner också att de förstår varandra bättre och strävar 

mot samma mål. Det har gjort skillnad i hennes utveckling, anser hon själv.  
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Samtalet 
Ibland kommer elever in och man märker att det är något, berättar båda sångpedagogerna. Det 

kan vara någonting tillfälligt, och då handlar det bara om att peppa dem och få dem att 

försöka glömma det så man kan köra vidare i lektionen, menar Maria. Andra gånger kan det 

vara något riktigt jobbigt och då kan det vara bra att veta vad det handlar om, så man kan ha 

förståelse för varför det är som det är. Ibland kan det till och med krävas att man bryter 

lektionen, menar hon. Även Johanna berättar om att det kan behövas att man pratar om det 

som bekymrar eleven. Det kan vara något som behöver komma ut. Ibland händer det att elever 

börjar gråta; det kan bli så ibland när man är på tu man hand som i en sånglektionsmiljö, 

berättar hon. Hon säger att hon hoppas att eleverna känner att de kan lita på henne. Maria 

berättar att eleverna på estetiska programmet har många manliga lärare och menar att det nog 

kan vara så att de därför tycker det är skönt att ha någon kvinnlig lärare att prata med 

emellanåt.  

 

Tystnadsplikten är en annan sak Maria pekar på (SekrL). Hon tror att det för eleverna känns 

skönt att veta att läraren inte får berätta det de berättar för någon annan. Känner de inte till 

tystnadsplikten brukar hon berätta om den för dem. Sofia tycker det är skönt att hon kan prata 

med sin sångpedagog och veta att det inte förs vidare. Att man kan lita på sin sångpedagog på 

det sättet är viktigt, tycker hon.   

Personkemi 
Hur man går ihop med sina elever kan kännas tydligt då man står så nära varandra som i en 

sånglektionssituation. Det är viktigt att man passar ihop och kan samarbeta, menar Maria. När 

man ska undervisa en person är det viktigt att den kan lita på en. Ibland fungerar det inte 

mellan lärare och elev och då är det viktigt som lärare att inte ta det personligt. Även Johanna 

menar att en situation där man jobbar med en elev man inte går ihop med skulle kunna kännas 

besvärlig.  

 

Sofia tycker att hon och hennes sångpedagog förstår varandra bra. De är på samma ”nivå” på 

något sätt. Då jag frågar vad hon menar med nivå säger hon:  
 

När man förstår varandra bättre, jag vet inte, det är så svårt att förklara, det bara… funkar. 
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Att det fungerar tror hon beror på att Johanna lyckas skapa en trygg stämning under 

sånglektionerna, hon behöver inte känna sig ”dålig på något sätt”. Det beror också på att de 

vill samma saker. De strävar åt samma håll och Johanna lägger undervisningen på en 

passande nivå för henne samt hjälper henne att utvecklas. Sedan känns det helt enkelt bra 

mellan dem och hon upplever aldrig någon nervositet för att gå på sånglektionen. I och med 

att man öppnar sig så mycket när man sjunger, anser Sofia det vara ännu viktigare att det 

fungerar mellan henne och hennes sångpedagog.     

Tron på eleven 

Lärarens tro på eleven 
Emelie känner sig avspänd på sånglektionerna och tror det beror på att hon och hennes 

sångpedagog känner varandra samt att Maria är positiv och tror på att hon kan. Hon berättar:  
 

Vi har känt varandra ett tag, jag har vetat vem hon är och så. Hon är positiv, jag vet att hon tycker 
att jag kan, så det är inte det här att man känner att ”det här kanske du inte klarar av”, det finns 
inte. Och det är skönt, jag vet att hon tycker att jag kan. Då blir det lättare. När man vet att hon har 
den inställningen […] Kanske inte som tycker att man är jättebäst men att man känner att det är en 
positiv inställning, tror jag är viktigt. Och att man kan bli bättre, det är ju verkligen viktigt.  
 

Hon vill som sagt påpeka att det inte handlar om att läraren ska uppmuntra en som ”den bästa 

i världen”, men att hon/han har en positiv inställning och tror på att man kan utvecklas. Det är 

lätt att man själv inte tror på sig själv, berättar hon. Under en lektion som observeras säger 

Maria till Emelie efter en övning att hon gör ett glissando upp på tonerna. Emilie svarar att 

hon inte tror hon kommer att hitta rätt ton annars. Maria säger då åt henne att ”jodå, det gör du 

visst”. Det visar enligt Emelie att läraren tror på en; läraren är lite envis och peppar en när 

man själv inte tror att det ska gå. Emelie tror att det sitter mycket i det psykologiska i en själv 

om det går bra när man sjunger eller inte. Det beror på om man tror sig klara saker eller inte.  
 

Jag har tyckt det har varit så svårt att komma upp ljust, jag har inte haft tekniken. Eller jag har inte 
trott att jag kunnat, jag tycker att det är mycket psykologiskt när man ska sjunga om det går eller 
inte. Ibland kan jag komma upp på toner och sen när jag ska sjunga inför folk så gör jag det inte. 
Och då handlar det ju inte om att jag inte kan, utan om att jag tror att jag inte kan. När vi har 
uppsjungning på sånglektionerna, det går bra och jag kommer högt upp då brukar Maria se till så 
att jag kommer ihåg det sen. Då säger hon så här; ”Ja, men nu var vi uppe på den här tonen”. Hon 
säger inte ”Åh, vad duktig du är”, men hon säger ”Nu var du på den här tonen och det var bra”. 
Och sedan då vi sjunger en låt, och så kommer jag inte upp på en ton som är lägre än den jag tog 
tidigare på uppsjungningen, då påminner hon mig ”du kom upp…”. Vi vet att båda tänker på 
uppsjungningen.  

 

Även Sofia menar att självförtroendet har betydelse då man har sånglektion. Det är viktigt att 

inte behöva känna sig dålig på sånglektionerna, det kan göra en negativt inställd, menar hon. 
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Om läraren visar sig missnöjd även om man gjort sitt bästa och skäller fastän man verkligen 

försökt, skulle hon inte vilja gå till sånglektionerna.  

Faktorer som kan påverka sångundervisningen 

Stress 
Stress kan negativt påverka sånglektionerna. Eleven får svårt att koncentrera sig och hänga 

med i lektionen. Samma sak om läraren är stressad, man är inte fullt närvarande och lektionen 

kan bli ganska tråkig, säger Johanna. Man har svårt att lyssna ordentligt och riktigt se eleven. 

Stress kan också göra vissa elever låga och hårda mot sig själva. Stämningen i sånglektions-

rummet kan bli spänd. 

Trygghet/Rädsla 
För att få elever att känna sig trygga tror Johanna det är viktigt att man som lärare är lugn och 

inte stressad. Det är också viktigt att få dem att känna att det inte gör något om det blir fel. För 

vissa är det en stor skräck att sjunga om de inte riktigt kan. Vissa sångövningar man gör kan 

också låta ganska ”fula”, vilket kan upplevas lite läskigt. Det är därför viktigt att få dem att 

känna sig trygga så de vågar testa. Sofia är aldrig rädd då hon går till sånglektion och det tror 

hon beror på att hon känner sig trygg med sin lärare. Hon vet också att kan hon inte sin läxa 

flytande så arbetar de med den på lektionen och det gör henne lugn. Hon behöver inte ”sitta 

uppe till fyra på nätterna för att man inte kan sångläxan och slita sitt hår”, som hon beskriver 

det.  

Avspändhet 
Att vara avspänd på sånglektionen anser Emelie handla om att man känner att det är roligt att 

ha sånglektion. När man inte känner att man skäms inför den som undervisar en, att det inte är 

för lärarens skull som man presterar utan för sin egen, att det inte är som ett slags prov att ha 

sånglektion och att man kan vara sig själv, då känner hon sig avspänd. Att man känner sin 

lärare påverkar avspändheten i lektionen positivt. Har man ingen aning om vem personen som 

undervisar en är, är det lättare att skämmas, menar hon.   

Olika dagar 
Olika dagar mår man så olika, och det påverkar sånglektionen, menar båda eleverna. Humöret 

påverkar hur man sjunger, och det är viktigt att läraren har förståelse för ens dagsform, menar 

Emelie. Sofia tycker det är skönt att man kan komma och ändå försöka på sånglektionen, även 
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om man inte är på topp. Även Maria kan känna igen sig i elevernas känsla av olika dagars 

påverkan på sånglektionerna; man har sämre dagar ibland.  

Hitta rätt låt  
Att hitta en låt som passar eleven är alltid roligt, berättar Johanna. Om eleverna känner för 

låten blir det oftast lättare att komma igång, även med övningar och andra låtar. Maria tycker 

det kan vara häftigt när man hittar ”rätt låt till rätt elev” vissa låtar ”är” helt enkelt en viss 

elev, menar hon. Det kan vara svårt att hitta rätt låt; svårt att veta vad någon annan vill ha. 

Med tiden då man lära känna dem, blir det oftast lättare, säger Johanna. Med en elevs syn på 

det hela berättar Emelie hur hon upplever att Maria oftast brukar märka det när hon inte 

känner nåt särskilt för låten; då den inte passar. Då lämnar de ibland den tidigare. Sedan så 

kan det vara så att en låt som man i början inte kände så mycket för kan kännas mycket bättre 

senare. Det kan helt enkelt ta ett tag för vissa låtar att sjunka in, menar hon.    

Personlig påverkan 
En fråga som samtliga intervjuade fick var vad som påverkade dem personligen i 

sångundervisningssituationen. Båda eleverna tycker att det är hur de själva mår, det egna 

humöret, som är det som har störst inverkan. Sofia uppskattar hur Johanna kan få henne att 

släppa det egna och koncentrera sig på sången, det blir som en ”vilostund” för henne. Även 

sångpedagogens humör påverkar menar Emelie, det känner hon av. Båda lärarna menar att 

elevernas sätt och sinnesstämning påverkar dem personligen i sångundervisningssituationen. 

Precis på samma vis som deras sätt och sinnesstämning påverkar eleverna.  

Elevstyrning på sånglektionerna 

Efter en observerad lektion med Maria och Emelie där Maria ber Emelie att bestämma själv 

hur hon vill göra sången, kommer samtalen om elevstyrning igång med dessa två. Maria 

menar att det är viktigt att eleverna lär sig att ta egna beslut. Vissa elever tycker att det är 

svårt att bestämma själv, vilket hon tror beror på rädsla att göra fel. Man vill inte stoppa in 

idéer i huvudet på dem, men ibland får man visa på lite olika sätt för att hjälpa dem på vägen, 

berättar hon. Även Emelie tror att det är viktigt att man lär sig att bestämma själv, även om 

det kan vara svårt ibland. Vid vissa tillfällen är man väldigt kreativ och har lätt för att ta 

initiativet, men andra gånger går det inte. Då kan det vara bättre och skönare om någon säger 

åt en vad man ska göra.   
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Sång och sinne 

Sången sitter i kroppen; instrumentet är hela människan, menar Maria. Det gör sången till ett 

känsligare instrument. Spelar man exempelvis saxofon kan man skylla på dåligt rör eller 

något liknande. Mår man dåligt går det ofta dåligt när man sjunger, det är sammankopplat. 

När man sjunger är det också lättare att känslorna tar överhand, och man kan bli ledsen. Att 

sjunga är så personligt, det sitter inom en själv, menar Maria. Därför är det viktigt att elev och 

lärare kan prata med varandra. Hon berättar om hur ”häftigt” det kan vara då nybörjare lär sig 

nya saker, när de känner att det fungerar. Samtidigt kan detta vara ett mycket känsligt tillfälle 

för eleven, de kan bli så tagna av det som händer. Man vet inte om de kommer att skratta eller 

gråta, berättar hon. 

    

Även Marias elev, Emelie, som också spelar fiol, talar om hur hon tar det mer personligt om 

det går bra/går dåligt i sitt sjungande. Hon tycker både om att sjunga och att spela fiol, men 

sången är det som ligger närmast hjärtat. Hon tror att det är därför som hon påverkas mer av 

hur det går när hon sjunger, men också på att det är hon, hennes kropp som framkallar ljuden.  

Sammanfattning 

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar elever och lärare i undervisningssituationen. I 

de samtal som förts med ovanstående personer har trygghet, avspändhet, stress och rädsla 

nämnts som några exempel. Som lärare har man möjlighet att påverka dessa faktorer, genom 

sitt sätt att vara och sitt sätt att handla. Lärarna och eleverna i studien talar om den roll läraren 

har, de relationer han/hon har med sina elever, de samtal de för med varandra, läraren syn på 

eleven etc.      

Diskussion 

Sångpedagogen  

Lärare och elever är överens om att en god sångpedagog är kunnig inom ämnet sång, 

pedagogisk och flexibel. Vidare talar eleverna om lärarens lyhördhet, lyssnade, förståelse och 

tro på eleverna, medan lärarna talar om utbildning, erfarenhet och lärarens inspirerande 

funktion. I detta finns likheter med Bell och Robinson (2004) som även de talar om lärarens 

kunskap, pedagogiska egenskaper och relationer till eleverna, vidare om lärarens 

organisationsförmåga, förhållande till kollegorna, ledarskapsförmågor samt passion för att 

undervisa. Då de talar om relationerna till eleverna menar de att de är viktigt att läraren har en 
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tydlig lärarroll med balanserade relationer. Här finns en tydlig likhet med det lärarna i denna 

studie talade om. De menade att utan en tydlig lärarroll finns det risk att respekten förloras. 

Samtidigt ansåg de det vara viktigt att inte ha en sådan auktoritär roll att eleverna inte vågade 

säga vad de ville till dem. Detta kan sättas i relation till det både Salzberger-Wittenberg 

(1987) och Rostvall och West (2001) talar om; lärarens rädslor. Det gör lärarrollen till en inte 

alltid så enkel roll.  

 

En tydlig skillnad i lärarnas och elevernas uppställning av viktiga egenskaper är lärarnas 

fokusering på kunskap, utbildning och erfarenhet, medan eleverna talar mer om de personliga 

egenskaperna som förståelse, lyssnande och lyhördhet. Här tycker jag mig se en tydlig 

”mästartanke” hos lärarna; läraren som kunskapsförmedlare. Dock säger en av lärarna vid ett 

tillfälle att det handlar om att finna ”hjälpmedel för eleven att utvecklas”, vilket tyder på en 

mer handledande roll. Elevernas ord handlar mer om att se elevens förutsättningar och arbeta 

utifrån dem, hjälpa eleven att utvecklas, fråga eleven vad den vill och tro på eleven.  Enligt 

dagens läroplan är de demokratiska principerna viktiga och den individuella elevens 

förutsättningar, behov och erfarenheter belyses starkt (SKOLFS 1994:2). Året är nu 2005, 

vilket innebär att denna läroplan varit aktuell under hela skoltiden för dessa gymnasieelever. 

Det har förmodligen präglat deras egen syn på utbildning. Lärarna som funnits i 

musikutbildningar, också som elever, under många år är troligen präglade av det mästar-

lärlingsystem som traditionellt är starkt inom musikutbildningarna.   

Lärarens handlande 

Hur handlar läraren i det mellanmänskliga perspektivet i sångundervisningssituationen? Hur 

uppfattas och tas lärarens handlande emot av eleven? Hur påverkar lärarens handlande 

eleven? Det är frågor som jag sökt svar på i min undersökning.  

 

Salzberger-Wittenberg (1987) menar att lärare kan vara rädda för att låta elever berätta om 

sina problem etc. De är rädda för att ta på sig för mycket. När människor berättar vad de 

känner delar de sin börda och den blir oftast lättare av att de bara lättar på hjärtat. För läraren 

är det därför nog att bara lyssna till sin elev med sympati och förståelse. Känslan, för eleven, 

blir att det finns människor som vill lyssna på vad han/hon har att säga och dela det med 

henne/honom. Det blir då enklare att skicka eleven vidare till någon han/hon kan prata med 

om det skulle behövas. Båda sångpedagogerna i ovanstående studie talar om detta. Det finns 

situationer då elever berättat för dem om saker som berört och ibland även lett till gråt. 



44 

Självklart påverkar detta även dem personligen, men ingen av dem verkade vara rädda för att 

sådana situationer skulle inträffa. Att bara lyssna till en person som har det svårt kan vara 

jobbigt. Att känna att man inte kan göra något. Lärare hjälper och handleder elever till 

utveckling, kan det göra det svårare att bara lyssna till elever, utan att kunna göra något för 

dem?  

 

Maria talar om tystnadsplikten (SekrL). Hon tror att eleverna känner till den och tycker det är 

skönt att den finns. Eleven Sofia talar om tilliten till sin lärare, och säger att det är tryggt att 

veta att läraren inte för vidare det hon berättat för den. Lärare är förebilder, vilket många av 

ovanstående studier visar på. Det är tydligt hur elever ser upp till sina lärare och skapar sin 

identitet utefter dem. Lärare har därför ett stort ansvar, inte bara som musiker utan också som 

människor. Vad ger vi för signaler? Hur beter vi oss? Vad är vi för förebilder egentligen? Att 

vara tydlig och hålla på tystnadsplikten är ett sätt att visa sin respekt för både sina elever samt 

för sin egen roll som lärare.  

Påverkan 

Läraren Johanna talar om stress som negativ påverkan på sånglektionerna. Fokus försvinner, 

det blir svårt att koncentrera sig; den stressade är inte med helt enkelt. Det skulle kunna kallas 

ett ”hinder” för utveckling (jfr Schenck 2000). Hennes elev, Sofia, talar om sånglektionerna 

som en ”vilostund”, där hon kan släppa allt annat. Då anser jag att Johanna har lyckats. 

Lyckats med att vara lyhörd för Sofias dagsform och fått förståelse för henne (jfr Arder 2001). 

Stressiga dagar kommer för alla, det handlar om att som lärare lyckas hantera även dessa 

situationer; vara flexibel, något jag anser Bell och Robinson (2004) missat i sin uppradning av 

en professionell lärares kompetenser. Att som lärare hantera sin egen stress, vilken påverkar 

både en själv och eleven, enligt Johanna, är en annan viktig tanke. Båda lärarna menar att 

elevens sätt påverkar dem och deras sätt påverkar eleverna.  

 

Enligt de båda eleverna som intervjuades är det hur de själva mår, hur det egna humöret är, 

som har den allra största påverkan på den enskilda sånglektionen. Stress kan som tidigare 

nämnts vara en faktor som påverkar. Emelie talade om den egna inställningen; att mycket 

sitter i det psykologiska när man sjunger. Vad eleven själv tror sig klara av. Att elever tvivlar 

på sig själva är ett vanligt hinder i alla åldrar, enligt Schenck (2000). Han menar vidare att 

sådana tankar inte är något som bara poppar upp, utan de kommer någonstans ifrån. Huruvida 

det stämmer ska låtas vara osagt. Men att sångelevernas egna tankar om sig själva påverkar 
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både hur de sjunger och hur lektionerna upplevs och fungerar är något lärare behöver känna 

till och ta i beaktning i sin undervisning. Enligt läroplanerna, Lpf 94  (SKOLFS 1994:2) ska 

lärare arbeta för att stärka varje elevs självförtroende och sträva mot att varje elev skall tro på 

sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas. En tro på eleven från lärarens håll ger 

eleven större tro på sig själv. Lärare och elever ”känner av” varandra i undervisnings-

situationen, har lärarna och eleverna i studien påpekat. Därför är det viktigt, som Emelie 

säger, att uppleva att eleven får uppleva att läraren tror på henne/honom. Hon påpekar att det 

inte handlar om att läraren ska ösa beröm över en, utan mer om en positiv inställning. Även 

Maslow och Alderfer (Kaufmann och Kaufmann 2005; Imsen 1998) talar om att människor 

behöver få känna att de klarar av något och blir värdesatta av andra därefter. De behöver få bli 

respekterade för den de är och för det de gör. Det handlar både om att känna att man klarar av 

något och att man får uppskattning av andra. Att tro på elevens förmåga handlar enligt 

Schenck (2000) om en inställning från lärarens håll att vara underlättare istället för lärare; se 

förmågorna hos eleverna och plocka bort de hinder som finns i vägen (Schenck 2000; Bruser 

1997). Där ser vi likheter med reformpedagogikens synsätt på elever och undervisning 

(Myhre 1997), som säger att läraren skall sätta elevens förmågor och erfarenheter i centrum 

och vara en handledare, inte en kunskapsförmedlare.   

 

Ett ämne som berörs i intervjustudien men inte i litteraturstudien är ”sång och sinne”. Emelie, 

som också tar lektioner i fiol, menar att sjunga är extra känsligt, då ljuden kommer från den 

egna kroppen, något som hennes lärare, Maria, instämmer i. Röstforskaren Sundberg (2001), 

som citerades i bakgrundsavsnittet, är inne på samma spår. Han menar att den känslomässiga 

relationen mellan lärare och elev i sångundervisning har en stor betydelse på grund av det 

sambandet som finns mellan röst och sinne. En avspänd och vänskaplig miljö skapar 

förutsättningar för ett avspänt sätt att använda rösten hos eleven. Emelie menar att avspändhet 

under sånglektionen handlar om att inte känna att man presterar för läraren utan för sig själv. 

Ju bättre eleven känner läraren, desto mer avspänd blir lektionen, fortsätter hon. Arder (2001) 

skriver i sin sångmetodiska bok att det kan kännas som en stor påfrestning att ställa sig och 

sjunga framför en annan människa, något som även Johanna nämner i intervjuerna. Detta är 

förmodligen något som kan översättas till samtliga instrumentgrupper. Det är känslosamt att 

ställa sig ensam framför en annan människa och sjunga eller spela. Det kräver att det finns 

empati och förståelse hos lärarna. Mackworth-Young (1990) talar om instrumentallektioner 

som känsliga i tre avsikter: 
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• Musiken i sig själv berör  

• Lärandesituationen (med ev. osäkerhet, rädsla, hopplöshet) berör 

• Ansikte-mot-ansiktesituationen förstärker känslorna 

Med grund i intervjuerna, Arder (2001) och Sundberg (2001) kan en ytterligare punkt läggas 

till då det gäller sångundervisning:  

• Sambandet mellan sång och sinne ger känsligheten en ytterligare dimension 
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SLUTDISKUSSION 

De mänskliga aspekterna i sångundervisningen; mötet mellan lärare och elev, har varit 

utgångspunkten genom arbetet med denna uppsats. Interaktion är termen som här fått stå för 

det samspel som utspelar sig mellan lärare och elev. Vilka faktorer i detta samspel som 

påverkar och hur de påverkar har belysts. I min slutdiskussion vill jag knyta ihop säcken 

genom att utifrån den information jag fått från litteratur samt samtal med elever och lärare 

först diskutera lärarrollen. Individen i lärar-elevförhållandet som ligger i fokus för detta 

arbete. Därefter diskuteras lärarens handlande; sätt att undervisa, sätt att vara som person, sätt 

att behandla andra människor. Och slutligen; hur påverkar lärarens handlande eleven?  

Individen läraren 

Tydlig och balanserad lärarroll 

Lärarna i intervjustudien talar om vikten av att ha en tydlig lärarroll och så gör även 

litteraturen (se till exempel Bell och Robinson 2004; Birnik 1998). Eleverna i studien vill ha 

en god kontakt med sina lärare, men det är ändå inte tal om någon ”kompiskontakt”, som en 

elev uttrycker det. Det är viktigt att vara klar över detta. Är läraren inte en tydlig ledargestalt, 

finns det risk att det läraren är rädd för verkligen händer; han/hon tappar elevernas respekt. 

Och gör läraren inte det, men ständigt är rädd för att göra det, är det lätt att han/hon låter sin 

rädsla gå över i ett felaktig auktoritärt sätt att bemöta sina elever vilket bidrar till en 

assymetrisk relation mellan lärare och elev (jfr Saltzberger-Wittenberg 1987 och Rostvall och 

West 2001). Lärarna i intervjustudien menade att den tydliga lärarrollen är viktig, men de vill 

samtidigt hålla kommunikationen mellan dem själva och eleverna öppen. I Mackworth-

Youngs studie var eleverna mer tysta och vågade inte uttrycka sin vilja då läraren hade en 

dominant och auktoritär roll i undervisningen. Det är en balansgång. Kanske det Bell och 

Robinson (2004) menar med ”balanserade relationer”. En tydlig och balanserad lärarroll är att 

föredra. 

Kunskapsförmedlare och handledare 

Vad gäller diskussionen om att vara mästare/kunskapsförmedlare kontra att vara handledare 

bör man i intervjustudien ta i beaktande både att dagens svenska skola är individinriktad 

enligt läroplanerna, samtidigt som det är svårt att tänka sig en sånglektionsmiljö som inte har 

någon form av mästar-lärlingskap. Trots allt vore det konstigt ifall det inte fanns en person i 

en sådan undervisningssituation som inte hade mer kunskap än den andre; som inte var 
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kunskapsförmedlare. Frågan är om det finns möjlighet att vara både mästare och handledare. 

De lärare som intervjuades tog emellanåt upp hur positivt de tyckte det var att ha sångelever, 

eftersom det gav dem möjlighet att se eleverna på ett annat sätt än i klassrumsundervisning. 

Det är en av de stora fördelarna med den enskilda undervisningen, med mästarläran. Rostvall 

och West (2001) visar dock att detta inte behöver vara någon garanti för att elevernas behov 

blir tillfredställda. Kan skillnaden bero på hur läraren ser på möjligheterna med situationen? 

Ser läraren det som en möjlighet att lära känna eleven, förstå den och på så sätt kunna hitta 

bra arbetssätt för den? Går läraren in med en hierarkisk attityd och menar att ens eget sätt är 

det rätta hur som helst? Viktigt att komma ihåg, om ett kunskapsförmedlande arbetssätt 

används, är riskerna med imitation, kreativiteten kan hämmas i och med att kunskapen från 

läraren är den ”rätta” (jfr Hanken och Johansen 2003). Slutsatsen är; att vara mästare är inte 

fel, bara läraren vet hur han/hon skall hantera det. 

Lärarens handlande 

Vem styr? 

Inom pedagogiken finns olika arbetssätt. Den traditionella formen, med fokus på läraren som 

kan jämföras med mästarläran vad gäller förmedlandet av kunskap är en av dessa. Det 

elevcentrerade, där elevens egna förutsättningar och erfarenheter är i fokus, vilket kan 

jämföras med reformpedagogikens arbetsmetoder är en annan. I denna studie har getts 

exempel på såväl vuxencentrerad som elevcentrerad undervisning, både i litteratur och i 

intervju. I studien av Mackworth-Young (1990) var skillnaderna mest tydliga, men även i 

samtalen med Emelie och Maria synliggjordes detta. Den slutsats jag kan se är det Sloboda 

och Howe (1991a; 1991b) menar på, och mina egna samtal med lärare och elever samt 

Mackworth-Youngs (1990) studie visar på; elever är olika, och med grund i läroplanerna, Lpf 

94  (SKOLFS 1994:2), skall undervisningen formas för att möta varje individs behov och 

förutsättningar. Huruvida det handlar om att själv som lärare styra undervisningen, eller låta 

eleven styra den, det måste vaar upp till situationen och individerna i den. Ett tredje arbetssätt 

kan också nämnas, det där lärare och elev möts i sina tankar och värderingar. En likhet finns i 

Mackworth-Youngs (1990) elevcentrerade lektioner, som är en blandning av elev- och 

lärarstyrning utefter de behov som finns hos eleven. Kanske är det i det mötet som  

möjligheterna att forma undervisningen efter individen finns. Maria talade om att lärare måste 

få kontakt med eleverna, så att de kan få respons från dem. Det ger ett flyt åt lektionerna. Det 
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finns ingen perfekt lösning. Elevstyrning och lärarstyrning måste få gå hand i hand. Balansen 

där emellan hittas i mötet med eleven, och att möta eleven handlar om att lyckas få kontakt.        

Våga lyssna 

Att våga låta eleven styra kan vara svårt, läraren är rädd att tappa kontrollen. Att våga lyssna 

är också svårt, läraren är rädd att komma för nära och bränna ut sig (jfr Saltzberger-

Wittenberg 1987). Men en god relation är en god grund för undervisning, förståelse och 

empati från lärarens håll är en del i detta (jfr Arder 2001). Såväl litteratur såsom lärare och 

elever i denna studie visar så. Att komma ihåg är att läraren kan ”låna ut sitt öra”, men det 

betyder inte att han/hon måste lösa alla elevens problem. Möjligheten finns alltid, efter att ha 

gett dem förståelse, slussa dem vidare till någon som kan finnas för dem på ett ännu bättre sätt 

om det skulle behövas. Det kan vara den bästa lösningen i vissa fall, då det kan vara tungt att 

bära andras bördor och man som lärare har tystnadsplikten över sig. Den är nämligen viktig 

att ha i bakhuvudet hela tiden. Det är den som gör att eleverna vågar lita på lärare och det är 

ett ansvar varje lärare har; ett sätt att respektera såväl eleven som den egna lärarrollen. Att 

vara en trygg och pålitlig person gör dessutom läraren till ett gott föredöme för eleverna.   

Flexibel och lyhörd 

Att vara flexibel har egentligen mycket att göra med det som nämndes under rubriken om vem 

som styr lektionen. Men det handlar också om att vara flexibel och lyhörd inför elevens 

dagsform vilket elever och lärare i intervjuerna talat om (jfr Arder 2001).  

Tro på dina elever 

”..det är skönt, jag vet att hon tycker att jag kan. Då blir det lättare. När man vet att hon har 

den inställningen” säger Emelie i ett av samtalen. Det är inte alltid eleven själv tror på sin 

egen förmåga, även det talar Emelie om. Hon menar att det är som ett slags hinder, när hon 

inte tror att hon ska kunna sjunga exempelvis en viss ton, då går det inte heller. Sådana 

negativa attityder och tankar är hinder för elevens utveckling (jfr Schenck 2000). Att det i 

läroplanerna, Lpf 94 (SKOLFS 1994:2) står att lärare ska jobba för att stärka varje elevs 

självförtroende är inte taget ur luften, utan grundar sig på att en positiv syn på sig själv är en 

bra grogrund för utveckling. Att se elevens förmågor och möjligheter till utveckling tror jag är 

ett förhållningssätt (jfr Schenck 2000; Bruser 1997) som inte bara är till fördel för eleven. Det 

gör förmodligen även det egna arbetet till en mer stimulerande aktivitet. Det tillför omväxling 

i arbetet, då varje elev kommer med sina förmågor och en allmänt mer positiv inställning.    
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Påverkan 

Känsligheten i situationen 

Ansikte-mot-ansiktesituationen, den viktigaste upplevelsen av social interaktion är en 

känslomässigt stark situation; i instrumental- och sångundervisning desto känsligare då 

musiken och lärandet i sig berör (jfr Mackworth-Young 1990; Berger och Luckmann 1966). I 

sångundervisning finns även en ytterligare aspekt, då sång, kropp och sinne är nära 

sammankopplade, enligt lärare och elever i intervjuerna (jfr Sundberg 2001; Arder 2001). Vi 

människor har behov av stöd, trygghet och uppskattning och mycket möjligt blir behoven 

större i känslosamma situationer som exempelvis enskild undervisning. Att känna sig trygg är 

något som elever och lärare i intervjuerna talade om, och likaså personer i de studier som 

dokumenterats i litteraturstudien talat om. Att skapa en trygg miljö är alltså viktigt. Johanna 

sade i ett av samtalen att det handlar om att som lärare vara lugn. Det tror jag kan vara en del i 

det hela. Att själv vara en trygg och tydlig lärare tror jag är en annan. Att ge eleverna 

utrymme att vara sig själv och respektera dem tror jag är en ytterligare. Motsatsen till trygghet 

är rädsla, något som Sofia talar om i intervjuerna (jfr Imsen 1998). Därför tror jag att ett 

auktoritärt sätt att undervisa, i likhet med dirigenten Toscanini (Persson 1993) och mästarna i 

Sosniaks (1985a; 1985c) studie, inte bidrar till en positiv utveckling hos eleverna. En 

medvetenhet om det känslomässiga i undervisningssituationen, en empati och förståelse för 

eleverna, tror jag är sättet att skapa en trygg miljö.    

Musikeridentiteten  

Musiker behöver inte bara en musikalisk förebild, de behöver även en mänsklig förebild (jfr 

Person 1997; Manturzewska 1990). Studierna visar tydligt se hur läraren var en person som 

imiterades, det var som läraren eleven ville bli. Det sätter ett stort ansvar på läraren. Då inte 

enbart musikaliskt utan också mänskligt. Det kräver att lärare frågar sig frågan; vilken typ av 

förebild vill jag vara? Att läraren är det är nog ingen fråga om. Att bygga en identitet handlar 

också om självinsikt. Persson (1997) menar att om musiker utbildas för konstens skull och 

inte för sin egen, skapas musiker med dåliga självförtroenden och utan integritet. Enligt 

Emelie är det just att känna att man presterar för sin egen skull och inte för lärarens som gör 

att man känner sig trygg och avspänd på sånglektionen. Att vara en förebild för en musikers 

skapande av identitet kräver självklart en god kompetens på det egna instrumentet. Att lärare 

dessutom är en mänsklig förebild tror jag man måste påminna sig själv om gång på gång.       
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Sammanfattande punkter 

De tankar jag anser att en lärare bör bära med sig, med grund i det jag fått fram genom 

litteraturstudier och samtal med elever och lärare, är:   

• Ha en tydlig och balanserad lärarroll 

• Var både kunskapsförmedlare och handledare 

• Våga styra, våga styras 

• Var flexibel, lyhörd och våga lyssna, men kom ihåg tystnadsplikten 

• Tro på eleverna så tror de på sig själva 

• Kom ihåg att du formar elevens identitet som människa och musiker – du är en 

förebild 

• Var medveten om känsligheten i situationen 

Denna studie och fortsatt forskning 

Att granska litteratur om ämnet som avses att studera ger en djupare inblick och förståelse av 

ämnet. Letandet och arbetet med litteraturen till studiens litteraturstudie har därför varit 

stimulerande och kunskapsbyggande. Problemet som kan uppstå handlar om den stora mängd 

material forskaren kommer över. Det är lätt att hamna i en uppsjö av litteratur, och då är det 

viktigt att kunna plocka ut det relevanta för studien från det som är mindre relevant. Det 

handlar om att avgränsa sig, men ändå inte stänga in sig i ett hörn.    

 

Då litteraturarbete är ett arbete som görs i första hand av mig själv, stöter jag inte på problem 

som kan uppkomma i studier då andra människor medverkar. Observations- och 

intervjuarbetet har i det stora hela fungerat på ett tillfredställande sätt utan några direkta 

hinder. Det finns inga stora yttre skillnader mellan de olika lärare-elevparen som påverkar 

resultatet. Ett exempel i detta fall vore om ena paret känt varandra under en längre tid än det 

andra. I denna studie har dessa typer av problem lyckats undvikas.   

 

Att kliva in som utomstående i en sångundervisningssituation påverkar samtliga i rummet; det 

naturliga beteendet kan förändras (jfr Patel och Davidson 2003, s. 97). I samtalen som följde 

efter de observerade lektionerna kom det upp då och då. Då observationer och samtal 

genomfördes vid tre tillfällen kunde jag dock se att det blev en mer avspänd stämning desto 

fler gånger som gått. De naturliga beteendena tycktes bli allt mer opåverkade.     
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Att utgå från lektionen då samtalen inledes var ett verktyg för att ha någonstans att börja 

samtalen. Det ökade också förståelsen hos mig av det som läraren och/eller eleven berättade. 

Det gav en upplevelse av att vi inte pratade om något som bara existerade i våra tankar, utan 

att orden kunde relateras till en konkret verklighet. Det problematiska med att koppla 

samtalen till intervjuerna kunde vara att som en lärare uttryckte det: ”Det känns konstigt att 

sitta och prata om varandra när inte den andra är där.” Jag försökte därför vara tydlig med att 

det är mer det generella, deras åsikter om ämnet i stort, som för studien är intressant. I arbetets 

dokumentation tas inte några ”påhopp” med på det sättet. Ett ytterligare sätt att skydda de 

deltagande i studien var att låta dem läsa det jag valt att ta med av deras åsikter, och låta dem 

godkänna eller icke godkänna det jag dokumenterat, innan arbetet slutfördes.    

 

Vad gäller fortsatt forskning är de stadier som finns hos Manturzewska (1990) och Sosniak 

(1985a; 1985b; 1985c) är intressanta då det gäller interaktionen mellan lärare och elev. En 

tänkbar studie skulle kunna byggas på en jämförelse mellan olika nivåer inom 

musikutbildning. Hur ser lärare och elever på interaktionen med sina elever/sina lärare under 

de första åren på kulturskolan? På folkhögskolan? På musikhögskolan? och så vidare. Man 

skulle också kunna göra liknande studier med elever och lärare från andra instrumentgrupper 

och eventuellt jämföra dessa.  
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