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Abstract 
 
Title: Does the teacher play any role? Instrumentalmusic teacher's stories about their music 
teaching.  
Language: Swedish 
Keywords: Contact, influence, leadership, motivation, relationship, social interaction. 
 
This paper focuses on how instrumental music teacher describe their own significance for- and 
relationship to the pupils and if the teacher-pupil relationship has any significance for the pupil's 
success in music learning. How important are the teachers? What kind of teaching behavours does 
the teachers empathize in their telling? 
 The theoretical background is psychology and educational theory. My research method is 
qualitative, particularly interviews. 
 The results show that teacher-pupil relationship is very important and seems to have special 
impact on the pupil´s musical learning. In order to underpine the relationship the teacher should 
create a feeling of safety for the pupil, positive attitudes and broadened human relation to the pupil. 
But it is important to remember that the pupil-teacher relationship should be suited for the pupil's 
needs and wishes. There is a risk that the motivation will to be negative if the pupil doesn`t enjoy 
the teaching and it will then influence the pupil's music learning.  
 The teacher's own experience of being a pupil seems to influence their approach and 
teaching. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Sammanfattning 
 
Titel: Spelar läraren någon roll? Instrumentallärares berättelse om deras musikundervisning. 
Sökord: Kontakt, ledaregenskap, motivation, påverkan, relation, social interaktion.  
 
Denna uppsats fokuserar på hur instrumentallärare beskriver sin betydelse för- och relation till 
eleverna och om relationen mellan lärare och elev någon betydelse för elevers resultat i det 
musikaliska lärandet? Hur viktig är läraren? Vilken sorts beteende i sin undervisning berättar 
lärarna om?  
 Den teoretiska bakgrunden är psykologi- och pedagogisk litteratur och min metod i under-
sökningen är kvalitativ med fokusering på intervjuer. 
 Resultaten visar att relationen mellan lärare och elev är mycket viktig och verkar ha särskild 
effekt på elevernas musikundervisning. För att bekräfta relationen bör läraren få eleven att känna 
sig trygg, ha en positiv attityd och vidga kontakten till eleven. Men det är viktigt att komma ihåg att 
hur relationen ska se ut bör anpassas efter elevens behov och önskningar eftersom det annars finns 
risk att hon eller han inte trivs. Ifall eleven inte trivs finns det risk för att det påverkar deras 
motivation negativt som i sin tur påverkar det musikaliska utvecklandet.  
 Lärarnas egna erfarenheter av att vara elev tycks ha påverkat deras synsätt och metod att 
undervisa.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Förord 
 
Efter snart nio terminer på musikhögskolan i Malmö sitter jag och skriver det sista på 
examensarbetet, något som såg främmande ut när utbildningen startade hösten 2003 men som idag 
är verklighet. Jag vill tacka mina informanter som ställt upp på studiens intervjuer och min 
handledare Stephan Bladh som väglett och instruerat. Utan er hade arbetet inte varit möjligt. Jag vill 
även tacka min familj som alltid stöttar och har förståelse för all den tid och energi som jag lägger 
ner i mina studier. 
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Inledning 
 
Under min utbildning på musikhögskolan i Malmö har jag förutom musik studerat pedagogik, 
metodik och haft VFU, det vill säga verksamhetsförlagd undervisning eller praktik. Jag har under 
mina nio terminer på musikhögskolan träffat lärare och elever runt om i Sverige med olika sätt att 
undervisa och olika syn på lärandet. Många frågor om undervisning har dykt upp under åren och 
flera kommer säkert att dyka upp under mitt kommande yrkesliv.  
 2007, under mitt studieuppehåll, läste jag psykologi, ett ämne som intresserat mig en längre 
tid och vårterminen 2008 läste jag en kurs i socialpsykologi. Socialpsykologi är en vetenskap som 
förklarar hur människors tankar, känslor och handlingar påverkas av andra människors närvaro. När 
jag funderade på val av ämne till examensarbetet gick tankebanorna runt psykologi, lärarens 
betydelse för eleven och hur människors musikaliska utveckling kan påverkas av andra människor. 
Att hitta en forskningsfråga och förstå hur arbetet ska utformas var en lång procedur där många 
tankar snurrade. Ska jag skriva om lärares kroppsspråk, språkets betydelse för inlärning, konsten att 
motivera genom känslor, betydelsen av beröm? Det var svårt att fokusera på en fråga men till slut 
beslöt jag att undersöka det mellanmänskliga arbetet mellan lärare och elever i musik-
undervisningen. Vad är det som gör att man som elev kan längta till en viss lektion? Är det på 
grund av personkemin hos den undervisande läraren, är det lärarens bemötande? Har läraren något 
samband med  intresset hos eleverna?  
 Som barn började jag spela blockflöjt på kommunala musikskolan, gick senare över till 
piano och som sextonåring började jag spela tvärflöjt, vilket idag är mitt huvudinstrument. Jag 
minns att jag som tioåring fick samma lärare i piano som jag hade haft i blockflöjt och jag blev 
mycket nöjd med det eftersom jag trivdes mycket bra hos henne. Under hela grundskolan tog jag 
lektioner hos min första lärare och jag hade alltid den sista lektionen på dagen eftersom  vi då kunde 
spela lite längre i och med att ingen annan elev knackade på dörren och ville ha lektion. Jag fick på 
det sättet en lite längre lektion än de 20 minuter som musikskolan egentligen erbjöd mig, eftersom 
min lärare hade tid till det och hon ville ge mig den möjligheten. Idag har jag tänkt och reflekterat 
över denna tid hos min första musiklärare och funderat över hur stor betydelse hennes engagemang 
för mitt spel och vår relation har haft för min musikaliska utveckling och mitt kommande yrkesliv. 
Jag upplever att vi hade en bra relation där vi kunde ha ett öppet samtal och jag kände att hon 
intresserade sig för mitt spel och mitt välbefinnande, hon ville att jag skulle trivas och få 
möjligheten till att utvecklas musikaliskt.  
 Jag ställer mig frågor som: vad hade jag varit idag om jag inte träffat denna engagerande och 
sociala lärare, hade jag satsat på musiken om jag inte hade haft denna start, spelar läraren någon 
roll? Min uppfattning är att utan min första musiklärares engagemang och uppmuntran skulle jag 
inte sökt till det estetiska programmet med musikinriktning på gymnasiet och jag hade antagligen 
inte heller sökt till andra musikutbildningar eller studerat på musikhögskolan. Om jag kanske hade 
haft en annan, lika engagerande lärare som månade om vår relation och min musikaliska utveckling, 
men utan det sociala samspel som fanns mellan mig och min verkliga lärare skulle jag antagligen ha 
tröttnat ganska fort och ägnat min tid åt annat.  
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Bakgrund 
Hösten 2007 vikarierade jag på kulturskolan i Malmö. Jag hade bland annat musikskolans 
grundkurs, där eleverna kan välja blockflöjtsundervisning. Eleverna måste gå en grundkurs i två 
terminer, i detta fall blockflöjt, innan de kan välja ett annat instrument, som i många fall var det 
instrumentet de egentligen ville spela. Jag blev intresserad av hur lärarens roll, bemötande och 
inställning kan påverka det sociala klimatet i klassrummet. Att undervisa innebär mer än att för-
medla kunskap, det har även ett socialt perspektiv.  Vad har lärarens ledarstil för betydelse för 
elevernas musikaliska utveckling?  
 

Syfte 
Hur får man som lärare en bra relation till sina elever? Vad är det som gör att en lärare motiverar 
sina elever? Vilket beteende ska läraren ha för att inspirera och motivera sina elever? Vad är det en 
lärare gör, förutom att förmedla kunskap? Detta är frågor som har med lärarens agerande att göra 
och som ingår i mitt forskningsområde. Jag vill på så sätt komma närmare det sociala perspektivet 
som lärare. Med socialt perspektiv menar jag det runt omkring faktakunskaperna, till exempel hur 
man bygger en relation, vilken människosyn man har och hur man bemöter elever och föräldrar.  
 Under arbetets gång har jag kommit närmare begrepp som trygghet, positiv syn och ärlighet, 
begrepp som kan ses som egenskaper som en lärare bör ha för att få kontakt till sina elever och för 
att få en relation som underlättar en undervisningen. Hur ska en lärare vara för att få ett positivt 
klimat i undervisningssalen? För att lära sina elever att spela krävs det mer än faktakunskaper inom 
musiken. Jag tänker mig två olika undervisningssituationer den första är då eleverna lär sig spela, 
men lär inte känna läraren. De är nervösa och kanske rädda för läraren och blir inte motiverade av 
att gå till lektion. De tycker helt enkelt inte det är speciellt kul och inspirerande att gå på lektion. 
Den andra situationen är den omvända, där eleverna lär sig spela och känner sin lärare, de har en bra 
kontakt där de kan prata öppet, eleven är trygg och tycker det är tråkigt att spela fel men det är inget 
som bekymra henne nämnvärt. Mitt syfte är att undersöka och beskriva hur lärarens agerande 
kännetecknas i den senare situationen. Mitt syfte är däremot inte att undersöka och beskriva hur 
läraren lägger upp sin undervisning eller vilka material som används. 

Mina forskningsfrågor är: 

− Hur beskriver instrumentallärare sin egen betydelse för- och relationen till eleverna?  
− Hur beskrivs resultatet i det musikaliska lärandet utifrån ett socialt interaktionsperspektiv?  
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Teori 
 
I min teoriöversikt kommer jag att fokusera på de sociala aspekterna på undervisningen, såsom 
beröm, trygghet, att vara ärlig i sin roll, att ha ett öppet klimat och vikten av positiv syn på 
människan som en lärande varelse. Det finns olika synsätt på undervisning, lärarens och elevens roll 
i undervisningen och här presenteras några teorier. Jag inleder med Edgar Scheins fyra sorters 
människor, fortsätter med vikten av att ha en god stämning, lära känna varandra, få eleverna att 
känna sig trygga, ha en positiv inställning och avslutar med vikten av att visa att eleverna är 
duktiga.   
 

Socialinteraktion 
Med referens till Edgar Schein menar Maltén (2000) att det finns fyra olika sorters människor: den 
rationella-ekonomiska, den sociala, den självförverkligande och den komplicerade människan. En 
ledare som är rationell-ekonomisk är auktoritär och han eller hon menar att det endast är krassa 
vinstmotiv som motiverar en elev. Människan är passiv och behöver styras. En lärare som 
undervisar enligt ett socialt perspektiv anser att eleven främst motiveras av sina sociala behov och 
får sin grundläggande känsla av identitet genom interaktion med andra. Hon ser ingen mening i hårt 
rationaliserat arbete, utan de sociala kontakterna i gruppen ska betyda mer. Hon är också mer 
mottaglig för påverkan från sin arbetsledning som vill uppfylla hennes sociala behov, hon strävar 
efter att bli accepterad och omtyckt (Maltén, 2000, s. 22, 24). Den humanistiska psykologin hävdar 
att människan har ett medfött behov av att förverkliga sig själv. Hon har en rad potentiella 
utvecklingsmöjligheter som gör att hennes kapacitet ständigt vidgas. Den amerikanska utvecklings-
psykologen Abraham Maslow har utvecklat en behovspyramid där han har rangordnat de mänskliga 
behoven och där självförverkligandet ligger överst (Maslow, 1943). Den självförverkligande läraren 
organisera sin undervisning på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att själva få en chans till 
planering och eget tänkande, de får känna medinflytande, medansvar och självbestämmande 
(Maltén, 2000, s. 34). Den komplicerade människan förändrar sig från en tid till en annan, hon är 
dynamisk. En lärare som undervisar enligt det sättet att se på skolan har en situationsanpassad 
undervisning. Olika elever har olika behov och därför bör även undervisningen anpassas efter dem  
(Maltén, 2000, s. 35). 
  Robert Blake och Jane Mouton, två amerikanska socialpsykologer, har lanserat en 
tvådimensionell ledarskapsmodell. De menar att en lärare behöver vara resultat- och uppgifts-
inriktad samtidigt som hon eller han är personinriktad. För att vara en god pedagog krävs det inte 
minst att man har kompetens inom sitt undervisningsområde man måste också ha en social 
kompetens, att kunna uppmuntra och stimulera sina elever (Maltén, 2000, s. 67).  
  Två engelska forskare, Fred Emery och Eric Trist, har lanserat den så kallade sociotekniska 
teorin. Det är en övergripande systemteori som säger att det är nödvändigt för arbetare att finna 
kopplingar mellan det tekniska och de sociala/psykologiska kraven. Behoven som medarbetarna har 
måste sättas in i ett större sammanhang (Maltén, 2000, s. 115).    
  Aspelin (1999) skriver att lärare har två huvudsakliga uppgifter nämligen att förmedla 
kunskap och visa social omsorg. Han berättar om två sorters lärare den tråkige läraren och den 
elevorienterade. Den sist nämnde kan anpassa sin undervisning till elevernas förmågor och har en 
god kontakt medan den tråkige läraren är så fokuserad på sitt ämne och på vad som han ska lära ut 
att han förlorar den goda kontakten till eleverna. Aspelin menar att social omsorg är en del av 
undervisningen och bör inte ses som något separat moment (a.a., s. 24, f., 28). 
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Att sträva efter en god stämning och att ha ett öppet klimat 
För att läraren ska kunna påverka sina elever måste det vara en god stämning i gruppen menar 
Gislason och Löwenborg (1995, s. 67). Detta uppnås genom att ha ett öppet klimat i under-
visningen.  Det är viktigt att lärare och ledare har en förståelse för den kunskap eleverna har, deras 
sätt att tänka och deras värderingar (Ohlsson, 2007, s. 55). Det krävs en god stämning i under-
visningen och en känsla av att det finns ett gott samarbete för att kunna motivera eleverna. Att stötta 
sina elever till att utforska, istället för att uppmana eller övertala dem är viktigt för att få en god 
stämning. Det är också viktigt att skapa en god relation (Lundgren och Lökholm, 2006, s. 80). 
Persson (2001) skriver om elever som slutar spela i den kommunala musikskolan. Han menar att det 
finns flera orsaker till att eleverna tar beslutet att sluta spela men att läraren har betydelse.  
Anledningen till att eleverna slutar kan vara att de inte trivs med läraren eller musikskolans 
undervisning, oavsett hur duktiga och talangfulla de är slutar de iallafall eftersom de inte trivs (s. 
257). Persson visar hur viktigt det är för eleverna att trivas med sin lärare och att ha en god 
stämning.    
  Enligt motivationsteorin väljer vi att göra det som för tillfället är det mest tillfredsställande 
för oss själva (Glasser, 1996, s. 25). Glasser (1996) berättar om elever som arbetar hårt och lär sig 
leva och lyckas i livet därför att de träffar lärare som visar värme och omsorg (s. 27). Glasser menar 
också att en god komiker alltid är en bra lärare. Man kommer nästan alltid ihåg att de bästa lärarna 
var så underhållande och att man därigenom fortfarande minns vad läraren undervisade om. Man 
kanske inte har direkt användning för kunskaperna idag men man har kvar dem i minnet och 
kommer samtidigt ihåg hur rolig och stimulerande undervisningen var (s. 33).  
     Synen på människan avspeglar sig i hur läraren bemöter personer runt omkring sig, 
inklusive sina elever. En optimistisk syn på människor och på deras förmågor till att lära sig, 
underlättar det pedagogiska arbetet. Genom att visa att läraren tror på sina elever har de lättare för 
att själva tro på sina egna förmågor (Ohlsson, 2007, s. 74). Att visa att det är tillåtet att göra fel, 
spela fel och att göra bort sig är centralt (Ohlsson, 2007, s. 217, f. ). Därigenom blir det en öppnare 
stämning, där eleverna kan slappna av och skratta tillsammans.  
 En trygg och säker klassrumsmiljö måste enligt Stenmo (1997) ge utrymme för risktagande. 
Eleverna måste kunna göra fel utan att detta ska hota deras självbild. En elevs goda självförtroende 
är en följd av framgång medan en elev med en negativ självbild har upplevt misslyckande och 
inkompetens. Genom lärarens befrämjande av elevernas goda självbild kan eleverna ha kvar sitt 
positiva självförtroende och våga misslyckas vilket leder till framgång. I en miljö där läraren 
befrämjar elevernas självkänsla höjs samtidigt deras presentationer (s. 105, 114). Charles F 
Kettering har sagt: ”Den viktigaste uppgiften för den som utbildar folk är att lära dem att 
misslyckas på ett förnuftigt sätt.” (McGinnis, 1989, s. 57). Kettering menar precis som Stenmo att 
läraren har en viktigt uppgift att lära eleverna hantera ett nederlag. Ett sätt att visa att det är tillåtet 
och att spela fel, kan vara då läraren själv tillåter sig spela fel inför sina elever. På så sätt avvisar de 
föreställningen om att starka människor aldrig gör fel (McGinnis, 1989, s. 60). Med referens till 
Atkinson skriver Stenmo (1997) att presentationsmotivationen bestäms av en kombination av 
framgång och rädsla för misslyckande. Elevernas erfarenheter från tidigare framgångar och 
misslyckanden är avgörande för hur motiverade de är för den aktuella uppgiften. Vid en 
provsituation, som kan jämföras med ett uppspelningstillfälle, dominerar förväntan om framgång 
hos de eleverna som har varit framgångsrika vid tidigare tillfällen. Hos elever som däremot har 
misslyckade erfarenheter från tidigare dominerar rädsla (s. 130, f.). Genom att visa eleverna att det 
inte var ett misslyckande behåller de sitt goda självförtroende och på så sätt ökar deras chanser till 
ett gott resultat även nästa gång.  
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Lär känna och möta varandra  
Ett sätt för läraren att höja sin status hos eleverna och sitt inflytande är att ha mycket kontakt med 
eleverna. En av de säkraste sociologiska ”lagarna” är att människor som har mycket kontakt med 
varandra tenderar att omfatta samma normer och värderingar (Lundqvist, 1967, s. 41-42). 
Människor tycker ofta om sådant som de känner igen. Inställningen är mer positiv till personer som 
känns igen. Att träffas ofta är därför ett säkert sätt att bygga upp en bra relation (Cialdini, 2005, s. 
173). Enligt Maltén (2000) representeras den sociala människosynen av att vara en i gänget. 
Gruppmedlemmarna ger varandra hjälp och stöd och lär av varandra (s. 24, f.). Genom att hjälpa 
sina elever till att känna gemenskap underlättas undervisningen för läraren.  
 Principen om adressatrelevans säger att du aldrig ska berätta något som inte väntas intressera 
adressaten (Andersson och Furberg, 1996, s. 17). Denna princip säger att du måste förändra ditt 
språk beroende på vem du pratar med, ställ dig på elevens nivå. Den danske filosofen Kierkegaard 
har också tagit fasta på adressatrelevans. Han menar att man måste hitta och möta människor där de 
befinner sig för tillfället och leda dem mot ett bestämt mål. Han menar att allt äkta ledarskap börjar 
med ödmjukhet inför den man vill leda. Att möta sina elev och skapa ett förtroende är viktigt för 
undervisningen (Ohlsson, 2007, s. 113, f.). Med referens till Gordon skriver Maltén (2000) att en 
lärare bör skapa ett gott förhållande mellan sig själv och sina elever. Förhållandet bör präglas av 
fördomsfrihet, omsorg och öppenhet  ( s. 57). Om läraren möter normer som inte stämmer överens 
med sina egna är det viktigt att hon eller han sätter sig in i elevernas sätt att tänka. Lärarens 
inflytande stiger genom sin förståelse och kunskap om elevernas normer och värderingar  
(Lundqvist, 1967, s. 45). 
 

Få eleverna att känna sig trygga och skapa förtroende  
Att känna trygghet ingår i Maslows behovspyramid (Jerlang m.fl. 2006, s. 217). Maslow menar att 
trygghet är ett grundläggande behov som måste uppfyllas innan självförverkligande och 
personlighetsutvecklingen, som estetisk upplevelse och behov att uttrycka sig, kan påbörjas. Därför 
är det viktigt för lärare att skapa trygghet innan de arbetar med lärandet. Eleverna måste känna sig 
trygga för att kunna inhämta kunskap. Att se alla elever och bekräfta dem är en viktig del av arbetet 
som lärare (Gislason och Löwenborg, 1995, s. 112). Anledningen till att vissa elever lever sitt egna 
liv i klassrummet, oavsett vad läraren säger till dem, menar Edfedt (2000) kan vara att de saknar 
den grundläggande tryggheten och självförtroendet. Detta medför att de har svårt att respektera och 
förstå ett nej (s. 82). Genom att få eleverna att känna sig trygga och duktiga är det lättare som lärare 
att motivera dem.  
 För att ha en god arbetsmiljö måste det finnas en psykologisk kontakt mellan läraren och 
eleverna. Läraren bör ha en villkorslös positiv aktning för sina elever oavsett var i utveckling de 
befinner sig, eller vilka tankar och känslor de har. Att känna empatisk förståelse för eleverna är 
viktigt. Genom att kommunicerar uppnås förståelse (Gislason och Löwenborg, 1995, s. 67). Som 
lärare är det viktigt att eleverna får svar på frågan ”vem är du och vad gör du här?” för att kunna 
påverka. Eleverna bör alltså veta vem läraren är och varför hon eller han är där. Människan vill inte 
låta sig luras och har därför en misstänksam inställning från början. Denna attityd kan läraren ändra 
på genom att visa att hon eller han är någon man kan lita på. (Simmons, 2001, s. 23). Ett sätt att 
svara på de ovannämnda frågorna är att spela mycket för sina elever. Ord kan man komma långt 
med, men att visa vad man menar, kan man komma ännu längre, menar Schenck (2000).  Eleverna 
tar efter lärarens sätt att spela, de imiterar. Genom att visa att det är roligt att spela och utstråla 
glädje i spelande kan läraren dessutom visa hur hon eller han vill att eleverna ska spela och bete sig. 
Eleverna påverkas av lärarens sätt att spela, lärarens attityd till musiken. Oavsett vad läraren säger i 
ord läser eleverna av vad som sägs med kroppen ( s. 39). 
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Att ha en positiv inställning  
Vilken inställning och förhållningssätt läraren har påverkar relationen till eleverna (Gislason och 
Löwenborg, 1995, s. 66). För att eleverna ska känna sig trygga och vilja lära sig saker är det viktigt 
att läraren är glad och öppen. Att se alla sina elever som intresserade och motiverade personer som 
är på musik- eller kulturskolan för att lära sig så mycket som möjligt är viktigt för relationen och 
elevernas motivation. Lärarens eventuella omotiverade syn på eleverna tränger lätt igenom vilket 
kan få eleverna att känna sig hopplösa och skrämda (Simmons, 2001, s. 175). Jenner (2004) skriver 
att motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande. En elevs motivation beror inte på 
dess egenskaper, utan på dess erfarenheter och vilket bemötande hon fått (s. 15).  
 

Visa att du tycker eleverna är duktiga 
Enligt associationsprincipen tycker vi om människor som kommer med positiva nyheter till oss och 
vi tycker mindre om de personerna som ger oss de negativa nyheterna (Cialdini, 2005, s. 180). Som 
lärare är det därför viktigt att ge sina elever beröm, säga att de spelar bra. På så sätt associerar 
eleverna läraren med någonting positivt och de tycker om honom eller henne. Den amerikanska 
psykologen B. F. Skinner studerade hur man kan förstärka ett beteende genom olika typer av 
belöning och bestraffning, den så kallade operanta beteendeteorin. Han menar att genom att ge 
belöning, till exempel beröm, förstärker man ett beteende och kan på så sätt påverka ett beteende 
(Stenmo, 1997, s. 98).   
 Genom beröm höjs dessutom elevernas självförtroende, vilket ofta är en avgörande faktor för 
inlärning. Att tro på sig själv kan hjälpa inlärningen. En lärare kan hjälpa sina elevers inlärning 
genom att ge dem en positiv bild av sig själva genom att berömma framsteg (Ohlsson, 2007, s. 74). 
Det är viktigt att tro på att man kan uppnå ett mål, det räcker alltså inte bara med att vilja nå målet. 
Utan ett självförtroende är det svårare att uppfylla sina mål trots begåvning. En person med dåligt 
självförtroende vågar inte anta lika många utmaningar och utvecklas därför inte lika starkt. De ger 
upp för lätt när de möter motstånd, eftersom de inte tror att det är någon idé att ens försöka. Det är 
därför viktigt som lärare och ledare att visa att eleverna är duktiga och har förmågan att uppnå de 
uppsatta målen (Svensson, 2005, s. 18). Eftersom elevernas syn på sig själva påverkas av vad andra 
tycker om dem är det viktigt att läraren ger eleverna positiv respons. Människor försöker ofta leva 
upp till bilden de har fått av sig själva. En elev som ofta får kritik och ofta får höra att hon eller han 
är en bråkstake, tror till slut på det uttalade och gör allt för att leva upp till sitt rykte. Åsikter från 
andra människor påverkar inte bara bilden av oss själva utan också vårt beteende (Svensson 2005, s. 
53). 
 Enligt Schenck (2000) är bristen på jag-kan-känsla en av de vanligaste orsakerna till att en elev 
slutar spela (s. 55). Genom att berömma eleven när det går bra så att hon eller han får ett större 
självförtroende, spela låtar som de redan kan eller på annat sätt få eleven att känna att de är bra på 
att spela, kan läraren förstärka elevernas självförtroende och motivation till lärande.  
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Metod 
  
I detta avsnitt kommer jag att ta upp mitt val av metod, varför jag gjort de val som jag gjort och hur 
det gick till. Jag kommer även att göra en kort metodologisk översikt, med vilken jag inleder. 
 

Metodologisk översikt 
Bland de metoder jag övervägt finns såväl kvantitativ- som kvalitativ metod. Kvantitativ metod 
syftar till att svara på kvantitativa forskningsfrågor. Ett exempel på en kvantitativ fråga i en vanlig 
musikpedagogisk kontext är: ”finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors val av 
musikinstrument som de önskar lära sig att spela?” Vill man göra en så kallad hypotesprövning 
utgår man i så fall ifrån att det inte råder någon skillnad. I en statistisk undersökning av ett 
representativt urval av instrumentalspelande barn i Sveriges musik- och kulturskolor skulle man 
kunna testa om den här hypotesen är sann. En annan typisk kvantitativ fråga är: ” hur fördelar 
eleverna sig i Sveriges musik- och kulturskolor på instrumentalgrupperna: elförstärkta instrument, 
slagverk, bleckblås-, träblås-, klavér och stränginstrument?” Mina forskningsfrågor som handlar om 
instrumentallärares berättelse om deras betydelse för elevers resultat, skulle möjligen också kunna 
göras i en större statisk undersökning. Då hade det krävts att frågeformulären varit utformade så att 
ett stort utrymme avsatts för respondenternas egna fria berättelse. De standardiserade svars-
alternativen hade i en sådan undersökning krävt en ganska omfattande kod-apparat för att 
möjliggöra en kvantifiering av berättelserna. Fördelen med den här föreställda metoden är att 
resultaten hade kunnat generaliseras. Nackdelarna är emellertid flera, att människor har svårt att ta 
sig den tid som behövs för att kunna formulera de fria berättelserna genom egen text, att 
sannolikheten för att berättelserna blivit kortfattade är stor liksom att administrationen av 
undersökningen är tidskrävande och komplicerad. Därför har jag valt att använda den kvalitativa 
metoden som syftar till att svara på kvalitativa frågor som till exempel: ”Hur upplever 
tvärflöjtspelande elever att sitta framför bleckblåsinstrumenten i en blåsorkester i en svensk musik- 
eller kulturskola?” En annan typisk kvalitativ fråga är: ”Hur känns det att göra en framgångsrik 
debutkonsert?” Det är emellertid viktigt att dessa två olika metoder inte skiljer sig vare sig i djup 
eller kvalitet, utan endast beroende på utgångspunkten för undersökningen, alltså vilken typ av 
fråga de förväntas besvara. Jag övergår nu till att mer ingående beskriva den kvalitativa metoden 
och då främst den kvalitativa forskningsintervjun. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur min 
egen undersökning är planerad.    
 

Kvalitativ forskning  
När Patel och Davidson (2003) beskriver kvalitativa intervjuer tar de upp att intervjuaren ger 
intervjupersonen utrymme till att svara med egna ord, intervjuaren har frihet att strukturera och 
genomföra intervjun efter intervjupersonen, och att intervjuaren kan ställa frågorna i den ordning 
som faller sig bäst i de olika fallen eftersom intervjun blir ett samtal mellan de båda parterna. Så här 
skriver de:  
 

Kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad av standardisering, det vill säga att frågorna som 
intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Syftet med en kvalitativ intervju 
är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, till exempel den intervjuades livsvärld 
eller uppfattningar om något fenomen. (sid. 78)  
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Kvalitativ metod kan även innebära att göra en observation men eftersom forskningsfrågan i denna 
uppsats ställs: hur läraren beskriver sin betydelse för undervisningen och relationen till eleverna, 
blir det svårt att besvara frågan utifrån den metoden. Forskaren får inga svar på frågan om hur 
läraren beskriver sin roll utan får göra egna bedömningar. Tillsammans med min handledare kom 
jag fram till att intervjuer, det vill säga kvalitativ metod, stämmer väl överens med min avsikt i min 
forskning.  
 

Hermeneutik 
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och den menar att det inte finns några absoluta 
sanningar. I min forskning, som har en kvalitativ metod, har jag använt mig av hermeneutik. 
Informanterna har berättat om sina tolkningar och synsätt och utifrån deras berättelse har jag som 
forskare tolkat dessa. Genom min egen förståelse, kunskap, intryck och känslor har jag närmat mig 
mina forskningsobjekt. Informanternas berättelse ska alltså inte ses som sanningar i lika stor 
utsträckning som om det hade varit en kvantitativ forskning med uppgifter i statistik, utan som 
deras tolkningar.  
 

Urval och genomförande 
Att ha möjlighet till dialog och utrymme för informanterna att själva berätta om sina egna 
erfarenheter och sina perspektiv på elevernas motivation, samt sina egna erfarenheter av elev- 
respektive lärarrollen, ansåg jag vara viktigt för min forskning. Frågorna var förutbestämda men 
ordningen var inte fast och beroende på hur intervjun utformade sig kunde frågorna omformuleras 
och följdfrågor kunde ställas. Att intervjun kändes bekväm för de intervjuade och att de kunde 
berätta i sin takt och ordning var viktigt. Exempel på frågor som jag ställde är: hur kommer det sig 
att du blev lärare, hur skulle du vilja beskriva dig själv som lärare, vad är en bra pedagog enligt dig, 
vad är musik och musikalitet för dig och vad är din syn på att ge elever kritik? Jag bad dem även att 
berätta om hur de började spela, om sin relation till sina elever, om bra respektive dålig lektion och 
om deras erfarenheter av motiverade elever. 
 För att bestämma tid och plats ringde jag upp mina informanter. Intervjuerna ägde rum på 
informanternas arbetsplats alternativt i deras hem, platser där de kände sig trygga och bekväma. 
Detta för att vara avslappnade och för att få en öppen dialog. Intervjufrågorna fick de inte i förväg, 
utan de blev löst informerade om vad uppsatsen handlar om. Vi hade en öppen och avslappnad 
diskussion som inte styrdes av ordningen på frågorna eller förberedda svar.  
 För att få en inblick i min studie valde jag att göra en pilotintervju. En pilotstudie är ett fall 
där forskaren kan pröva sin teknik och eftersom jag inte har någon erfarenhet av att intervjua folk 
fann jag, tillsammans med min handledare, det klokt att göra en pilotstudie. Patel och Davidsson 
(2003) beskriver pilotstudier så här: 
 

En pilotstudie använder vi i de fall där vi behöver pröva en teknik för att samla information eller pröva en viss 
uppläggning. En pilotstudie genomförs på någon grupp som i väsentliga avseenden motsvarar den egentliga 
undersökningsgruppen. (sid. 58) 

 
Pilotintervju gjordes i vecka 40 hemma hos informanten ”Annika”. När pilotintervjun var klar och 
det var dags för mig att utvärdera vårt samtal kom jag fram till att den var mycket bra. Upplägget,  
frågorna och samtalet resulterade i information som jag bedömde vara bra och jag har därför fortsatt 
på det upplägget med mina andra informanter. Eftersom min pilotintervju gav ett resultat som jag är 
nöjd med, är den därför med i forskningen.  
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Den andra intervjun gjordes i vecka 41. Vi kunde prata ostört i en miljö som min informant är 
mycket van vid och som jag har tillbringat relativt mycket av min studietid. Den tredje intervjun 
gjordes i vecka 42 och även denna intervju kunde ske ostört. 
För att kunna dokumentera, och själv minnas vad som sägs under intervjuerna, har jag spelat in 
samtalen med en ZoomH2. Efter dokumentation har jag transkriberat och bearbetat intervjuerna.  
 

Informanterna 
Jag har valt att intervjua tre instrumentallärare på kommunala musikskolor, så kallade IE- lärare 
(instrumental- och ensemblelärare), dessa lärare har jag träffat tidigare under min utbildning. Jag 
ville ha ett öppet samtal och för mig är det lättare att få detta med människor jag träffat förut. De 
lärare som jag valt bort är de som på ett eller annat sätt inte uppnådde mina krav på att de  
undervisar ungdomar på någon musik- eller kulturskola, vi skulle kunna träffas och ha tid till en 
intervju. Eftersom jag vill ha en undersökning med lärare som arbetar med skolungdomar 
kvalificerade sig inte lärare på musikhögskolan eller musiklinje på folkhögskola, det gjorde inte 
heller lärare som bor eller undervisar långt ifrån mitt hem, eftersom jag då skulle behöva lägga ner 
tid och pengar på att resa, energi som jag skulle kunna lägga ner på övriga uppgifter i uppsatsen. 
Mina informanter i undersökningen har skiftande erfarenheter av läraryrket, samt ålder. De tre 
informanterna är:  
 

- Annika en relativt nyexaminerad instrumentalpedagog med tre års yrkeserfarenhet. 
- Britta en instrumentalpedagog med 30 års yrkeserfarenhet. 
- Charlotte instrumentalpedagog med 27 års yrkeserfarenhet. 

 
De tre lärarna i undersökningen arbetar som instrumental- och ensemblelärare på kommunala 
musikskolor och kulturskolor. Deras arbete innebär enskild undervisning samt gruppundervisning i 
form av ensemble och orkester. Tvärflöjt är deras huvudinstrument men de undervisar, eller har 
undervisat, även i andra instrument. Det är dock inte min meningen att deras huvudinstrument ska 
vara av betydelse för denna uppsats.  
  

Etiska överväganden 
På grund av att frågorna i min undersökning är personliga har jag valt att behandla mina 
informanter konfidentiellt och givit dem fiktiva namn. På detta sättet förblir de anonyma, och även 
personer som de tagit upp i våra samtal. Informanterna behövde på det sättet inte känna sig 
hämmade av att andra kan ta del av deras tankar och erfarenheter. Jag frågade vid mina intervjuer 
ifall det gick bra att spela in vårt samtal, men att detta enbart var till minneshjälp för min egen del, 
vilket alla godkände. 
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Resultat 
 
I detta avsnitt redovisar och analyserar jag mitt undersöknings resultat. Jag har valt att skriva 
resultatet av intervjuerna med analys och citat var för sig. Detta för att få en så tydlig bild som 
möjligt över hur undersökningen har gått till. Genom att skriva ut hela intervjuerna får man en 
tydligare bild av hur samtalet lät. Jag har inte kategoriserat intervjuerna och ställt upp informan-
ternas svar efter olika frågor, utan redovisar intervjuerna var för sig. Jag inleder med Annikas 
intervju, fortsätter med Brittas och avslutar med Charlottes intervju.    

Annika 
Annika har jobbat som musiklärare i tre år. Vi pratar om hur det var en gång då hon började spela i 
kommunala musikskolan. Skolan hade kö på tvärflöjt, eftersom det var så många intresserade, men 
en bit in på terminen blev det en ledig plats och Annika fick börja spela. Hennes lärare ringde hem 
till Annika och hennes familj och då blir Annika glad. Jag frågade henne hur hon uppfattade sin 
första lärare. Hon berättar:  
 

Åh!! Karin... jag riktigt älskar henne...[hahahaha]. Hon är..  [fortfarande min idol]. Min lillasyster började spela 
flöjt för henne också så hon var ju väldigt [populär] liksom i vår familj och så där.  
 

Det märks på Annika att hon har en bra relation och känslor till sin första lärare. När vi fortsätter att 
prata om Karin berättar Annika om hur Karin blev sjukskriven och hur Annika ändå höll kontakten 
med henne genom Karins man som spelade i samma orkester som Annika. Hon tycker det är 
sorgligt att hennes lärare är sjukskriven och hoppas skämtsamt att det inte beror på nånting hon eller 
hennes syster har gjort. När vi pratar vidare om hennes relation till Karin berättar Annika hur de 
förlorade kontakten under några år men att Karin plötsligt dök upp på Annika examenskonsert på 
musikhögskolan. De hade inte träffats på flera år men plötsligt satt hon i publiken. Karin kom även 
på festen efteråt och höll ett tal, något som Annika har varma känslor för.  
 När vi fortsatte att prata och jag frågade hur det kom sig att hon sökte till musikhögskolan 
säger Annika: 

 
[hm...] ...kanske på det sättet att hon [Karin] var en förebild, [äh...] ...men ändå inte tror jag... Det var nog mitt 
eget att jag liksom jag tyckte bara att flöjt var vackert liksom... att det var det. [Äh..] ....så det var nog mitt eget 
val liksom. 

 
Annika verkar mena att läraren Karin inte har haft någon avgörande roll för hennes yrkesval, men 
att hon  ändå varit en förebild. Den första läraren, alltså Karin, inspirerade och motiverade Annika 
till att spela flöjt och det var huvudsakligen tack vare att Annika tyckte att flöjt lät så vackert som 
hon sökte till högre musikstudier. Jag tolkar att Annikas första spellärare Karin och den positiva 
erfarenhet som hon gav Annika har påverkat Annikas val av yrke.  
 Annika berättar om när hon som barn frågade Karin, vad hon gjort innan på dagen, innan 
Annika kom och skulle ha lektion, och hon fick svaret att hon haft flöjtelever hela förmiddagen. 
Annika berättar vad hon sa och tänkte:  
 

Har du bara spelat flöjt hela dagen? Fy vad roligt! [Åh...] bara göra detta [spela flöjt] för det var ju liksom, det 
var ju roliga timmen liksom när man gick till sin flöjtlektion. [Åh...] vilket fantastiskt jobb det måste vara! 

 
Annika fick intrycket av sin första flöjtlärare att hon hade ett fantastiskt jobb och detta kommer hon 
ihåg än idag. Detta tolkar jag som att Karin har haft en stor bidragande orsak till Annika entusiasm 
för flöjt.  
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Vi pratar vidare om Annikas utbildning och hon berättar hur bra hon trivdes på musikhögskolan i 
Malmö. Bra klasskompisar gjorde att hon kom tillbaka till Malmö efter ett studieuppehåll för att 
prova musikerutbildningen i Köpenhamn. Hon trivdes inte riktigt i Köpenhamn där hon kände att 
det var någonting som fattades och att det var ganska jobbigt att hela tiden ha fokus på sitt eget 
spelande. Detta gjorde att hon återkom till musiklärarutbildningen i Malmö.  
 När vi pratar om lärarrollen och jag frågar Annika om vilken sorts lärare hon tycker att hon 
är svarar hon skrattandes att det ska jag väl fråga hennes elever om. Hon fortsätter glatt att hon läst 
en del idrottspsykologi, bland annat boken ”The inner game of tennis” och att hon tycker det är 
väldigt lätt att översätta den till musik, hur man fokuserar på och tar fram det som är positivt. Hon 
säger att hon försöker använda sig av det i undervisningen och att hon formulerar sig på ett sätt som 
gör att eleverna inte känner sig dåliga. Annika berättar att hon kan säga att någonting är bra men att 
annat kan bli bättre. Att ha fokus på det som är positivt istället för att fokusera på sådant som ska 
undvikas är viktigt för Annika. 
 Jag frågar hur Annika ser på beröm och Annika berättar att hon försöker använda sig mycket 
av det i sin undervisning. Det är viktigt för henne att även eleverna kan berömma varandra. Det 
började när hon hade gruppundervisning och för att aktivera eleverna som inte själva spelar för 
tillfället sa hon till dem att lyssna på sin kompis och berätta vad som är bra. På det viset lär sig 
eleverna att fokusera på det positiva även när de är tysta och lyssnar. Eftersom en del yngre elever 
har svårt för att sitta tysta och lyssna är det ett sätt som fungerar bra. De får en uppgift att lära av 
varandra, säger Annika.   
 Annika berättar hur hård hon kan vara mot sig själv när det gäller övning men att hon 
försöker linda in sin kritik till sina elever. Hon berättar: 
 

Jag är ju på nåt vis tvungen till... där....[på musikskolan]. Man kan liksom inte såga dem [eleverna] vid 
fotknölarna för då kommer de inte tillbaka nästa gång. 

 
Annika ger intrycket enligt min mening av att hon inte kan vara lika hård mot sina elever som hon 
är mot sig själv. Hon är mån om att eleverna ska vilja komma tillbaka och då kan hon inte ”såga 
dem vid fotknölarna”, säger hon. Hon kan inte poängtera alla brister som eleven eventuellt har för 
då vill de kanske inte fortsätta spela.  
 Vi kommer in på vilka egenskaper en bra lärare har och då säger Annika: 
 

Det är ju någon som inspirerar eleverna tycker jag... när eleverna.. att eleverna känner så här när de går från 
lektionen att; [Åh] jag måste hem så jag kan testa det där! Liksom att de blir sugna efter de varit på lektionen 
eller att de känner att de kanske kom till lektionen och hade en knut liksom och när de går där ifrån är den 
upplöst. 

 
Att kunna inspirera och engagera sina elever är en viktig egenskap hos en pedagog enligt Annika. 
En lärare som har kunskaper och vet vad som ska göras för att de så kallade knutarna ska lösas upp 
är också viktigt. En knut som Annika pratar om kan förklaras som en svårighet eller en svår 
passage. Eleven har svårt att spela musiken eftersom det ligger någon svårighet i momentet och 
därför hänger stycket upp sig och bildar en en så kallad knut.  
 Annika tycks också mena att alla musikstycken är viktiga, man ska inte slarva sig igenom ett 
stycke bara för att man är lite trött, allt är viktigt till och med den lilla visan Spanien. Även den 
enklaste melodi är musik och musik är konst.  
 Vi kommer in på hennes relation till eleverna och jag frågar henne vad de har för kontakt. 
Hon berättar att det är olika från elev till elev. Till en del känner hon att hon har en bra kontakt, där 
det är öppna kort, men till andra känns det mest som de går till sin spellektion och sen är det inte så 
mycket mer. Men oftast är det inte eleverna som är jobbiga och som kräver energi från Annika, 
utan det är föräldrarna. Hon berättar om en elev som ofta kommer för sent till lektionen och därför 
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inte har hunnit spela så mycket. Då faller det sig naturligt att eleven inte utvecklas i den takten som 
andra kanske gör, säger Annika. Annika ringde därför upp elevens föräldrar för att få lite respons 
men hon fick inte den hjälpen hon hade tänkt sig. Hon berättar om samtalet: 
 

Ja, alltså jag undrar verkligen vad ni håller på med där för jag tycker hon har stagnerat i sin utveckling [säger 
föräldern]. Ja, sa jag, för det är ju inte så konstigt för på fem minuter hinner man inte både höra upp läxan och 
visa nånting nytt liksom, speciellt inte med en elev som har så svårt som hon [eleven] har liksom. [.........] och 
då menar, då säger pappan så här; jaja, men [äh...] jag tycker att även om hon inte kan sin läxa så måste du ge 
henne en ny läxa så hon kommer framåt. Jag spelade faktiskt klarinett själv när jag var liten och min lärare gav 
mig alltid ny läxa på varje lektion.  

 
Föräldern verkar mena att Eleven inte har utvecklats den senaste tiden och undrar vad de gör på 
lektionerna. Annika känner sig orkeslös med föräldrar som vill ge goda råd trots att de aldrig är med 
på lektionen eller vid något annat speltillfälle. Annikas uttalande framstår som att eleven hade haft 
bättre förmåga till att lära sig spela om hon hade haft en engagerad förälder som gärna lyssnar på 
läxan och kommer med positiv kritik, samt har insikt i hur den musikaliska utvecklingen på ett 
instrument kan te sig.  
 Eleven har gått hos Annika i över två år men hon har aldrig träffat hennes förälder. Eleven 
har dessutom svårt i skolan och behöver därför stödundervisning. Annika berättar att hennes elev 
har haft svårt från början men att det blir ännu svårare för henne med det bristande engagemanget 
hemifrån. Hon behöver hjälp med att komma ihåg att hon ska gå till musikskolan och att spela flöjt. 
I samtalet med föräldern berättar Annika att pappan säger att han inte har tid till att följa med sin 
dotter till musikskolan eftersom han jobbar och skriver på sin avhandling. Föräldern visar tydligt att 
han inte vill engagera sig i sin dotters flöjtspel, han prioriterar sitt jobb och sin avhandling före sina 
barn, men han kan ändå ha synpunkter på hur undervisningen ska bedrivas. Detta känns mycket 
frustrerande för Annika men hon säger samtidigt att hon tar det som en utmaning.  
 Annika berättar också om elever som hänger på låset till undervisnings salen för att komma 
in och få spela.  De ber om ny läxa och tycker det är roligt. Annika påstår att man som musiklärare 
måste hitta varje elevs källa till inspiration. Alla har musik inom sig på nåt vis men somliga skalar 
bort det. Jag ber henne utveckla det och hon säger:  
 

Jag menar vi föds alla med en puls liksom och... vissa människor lägger ett sorts täcke över det, tänker jag att 
de liksom... dom glömmer bort det naturliga i musiken liksom och tänker bara på alla regler.  

 
Jag tolkar det som att hon menar att alla kan lära sig spela men vissa har inte kontakt med musiken 
inombords, de tänker hela tiden på hur det borde vara, på vad som är rätt och fel och därför kommer 
de bort från det naturliga flödet i musiken. Om de bara slappnar av och slutar tänka på vad andra 
ska tycka och tänka, går det mycket bättre. Annikas åsikt verkar vara att alla människor är 
musikaliska och kan lära sig att spela, beroende på medmänniskor och lärare som inspirerar och 
motiverar dem, utvecklas eleverna åt olika håll.  
 Jag blev intresserad av hur hon tänker om sina elever och hur hon får dem till att bli 
motiverade till att spela och jag frågar därför hur hon tänker och gör i praktiken för att få sina elever 
till att komma tillbaka till musikskolan varje vecka och spela. Annika berättar: 
 

Jag försöker göra mycket saker med dem... alltså att man kanske har en flöjtensemble, man kanske går på 
konserter tillsammans, man gör konserter och mycket aktiviteter runt omkring liksom så att de också får 
kompisar och så där, för vissa kanske det inte är flöjtspelandet i första hand som lockar när det går till 
musikskolan utan det kanske är att de får träffa Kajsa som de spelar med eller liksom ... [Äh....] de andra 
kompisarna i orkestern eller så där, man har roligt ihop, man gör utflykter och så där och då kommer liksom 
flöjtspelet på köpet.  
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Vad Annika påstår är att genom att umgås och lära känna varandra får hon sina elever till att bli 
motiverade. Eleverna känner sina spelkompisar och de går inte enbart till sina spellektioner för att 
spela, utan även för att träffa sina kompisar. Flöjtspelet blir på det sättet även ett socialt forum. Ett 
sätt att få eleverna att lära känna varandra är att göra mycket saker tillsammans, spela ensemble och 
gå på konserter.  
 En bra lektion är, enligt Annika, när eleverna är sugna på att spela. En lektion som är bra för 
läraren däremot är, enligt Annika, när eleverna har övat så man kan gå igenom läxan och sen under 
de resterande minutrarna jobba med nästa stycke. Att det inte är så mycket snack om saker som 
man gick igenom veckan före. Annika berättar om när hon själv tog lektioner och hur det kändes 
när allt stämde: 
 

Dom här knutarna liksom,  när man kände att det här stället det går ju aldrig och det låter dammigt och det låter 
liksom och så där och så hade man en lärare som bara sa en liten grej som; tänk att du blåser igenom ett hål, 
och så spelar man en gång till och så bara... [äh...] så bara var det en annan klang liksom, sådana lektioner då 
man fick ett sånt där liksom ahaögonblick. 

 
Vad Annika pratar om, tolkar jag, som ögonblick i undervisningen då läraren sätter ord på hur 
eleven kan göra för att gå vidare. Hon har haft kunniga lärare som vet vad hon behöver öva och 
tänka på, och de har informerat eller instruerat henne om det och på så sätt hjälp henne framåt i 
utvecklingen. Annika pratar om en ämneskunnig och pedagogisk lärare.  
 Motsatsen till en riktigt bra lektion, en dålig lektion, tycker Annika är lektioner då läraren 
bara sitter och pratar, inte så mycket spel trots att det är flöjtundervisning. Hon berättar om 
lektioner då hon som elev inte fått spela så mycket på grund av detta. Hon har reflekterat över detta 
och kommit fram till att hon inte vill vara någon sådan lärare. Hon vill att hennes elever ska spela 
på lektioner och spela mycket. Hon berättar: 
 

De måste få spela, det kanske är de enda tjugo minutrarna på hela veckan dom spelar och... alltså... hur djävligt 
det än låter liksom... [.....] man får inte börja snacka utan direkt liksom bara på en låt så att dom får spela. Ja, 
jag låter dom spela asmycket alltså, de är helt slut när dom går därifrån men det är ju liksom bra. [äh...] ... för 
att det... därför det är min egen erfarenhet att dom sämsta lektionerna det är dom när man inte får spela och att 
det överhuvudtaget finns är ju väldigt konstigt men det finns dom lektionerna.  

 
Att spela mycket på lektionerna är viktigt för Annika. Hon vill inte prata så mycket, eftersom hon 
själv har haft negativa erfarenheter av väldigt pratiga lektioner. Det är meningen att man ska spela 
på lektionerna på musikskolan och då är det viktigt att man gör det också.  
 Annika berättar att hon spelar själv mycket för sina elever. Det kan vara stycken som 
eleverna jobbar med just vid det tillfället, men hon tar även med andra stycken från den klassiska 
repertoaren.  Det kan vara vilket som helst från flöjtlitteraturen. Hon vill på det sättet få sina elever 
till att lyssna på flöjtmusik, för var får de annars höra det, säger hon. Annika har märkt att eleverna 
uppskattar hennes spel, hon berättar:  
 

Oftast tycker dom att det är jättehäftigt. Jag ser det på dem liksom och det vet jag också för ofta är det så där 
att de... [äh...] kanske en stund efteråt bara;... ”kan du inte visa det där igen”! Eller de kommer nästa gång; 
”kan du inte spela det där som du gjorde förra gången”? 

 
Annika ser på hennes elever att de uppskattar hennes spel. De vill gärna höra det igen. Jag frågar 
Annika vad hon tänker på när jag säger musik och musikallitet. Hon säger att det är när man bara 
lyssnar och berörs, utan att analysera och fundera över dragningar eller tekniska termer. När man 
hör någon spela och man bara uppslukas eller när man hör någon musik och allt runt omkring en 
bara stannar upp och om någon frågar vad det var som var så bra kan man inte svara riktigt på det, 
det var bara bra helt enkelt. Annika tycker att alla människor är musikaliska. Att vissa personer 
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anses omusikaliska kan bero på att de inte haft samma förutsättningar eller möjligheter som andra. 
De kanske inte har någon familjemedlem som sysslar med musik eller någon lärare som inspirerat 
och motiverat dem.  
 

Britta 
Min andra intervju är med Britta. Hon berättar att hon har jobbat på kommunala musikskolan i 30 
år. När jag och Britta pratar om hennes relation till sina elever och hur hon trivs på jobbet säger 
hon: 
 

Det gör jag [trivs] och det är klart när sommarlovet har varit och så där; åh nu är det augusti nu ska man sätta 
igång igen och vad ska jag spela med mina elever detta året... ? [Haha...] men alltså när man väl träffar sina 
[elever] det är ju det som jag tycker är det roligaste, att undervisa..  Man kan följa dem och... när de sen tar 
studenten så är man ju.... i regel bästa vän eller kompis på ett... [annat sätt] det blir ett annat plan. Årets 
tråkigaste dag det är när de tar studenten....[haha] Det är ju roligt för dem men... att alltså att man förlorar sina 
elever.  

 
Britta strålar när hon pratar om sitt arbete och beskriver en personlig kontakt till sina elever. Hon 
lär känna eleverna under de åren som hon undervisar dem och ibland får hon följa dem från det att 
de börjar spela i årskurs 3, eller 4, ändå upp till det att de tar studenten nio år senare. De får en 
vänskaplig relation och Britta tycker det känns tråkigt att förlora sina elever när de tar studenten.  
 När vi pratar om hur Britta började spela berättar hon om privata pianolektioner som 
åttaåring och att hon vid tretton- fjorton års ålder tog ett uppehåll. Om hennes första lärare säger 
hon:  
 

Vi hade en eldsjäl till lärare där [på kommunala musikskolan] honom hade jag som klassföreståndare i 
mellanstadiet och han lärde alla sina klasser att spela blockflöjt. Det låg, när man började i fjärde klass på 
hösten, så låg där en...[äh...] blockflöjt i skolbänken, så alla lärde sig det och så fick jag spela det och så kunde 
jag lite mer och så fick jag spela altblockflöjt och andrastämmor och så... [haha]. Så han var han var en stor 
inspirationskälla. 

 
Hon skiner upp och skrattar lätt när hon berättar om sin klassföreståndare på mellanstadiet som 
lärde henne att spela blockflöjt och som varit en stor inspirationskälla för henne. Läraren gav Britta 
i uppgift att spela altblockflöjt, som är en lite större blockflöjt än den vanliga sopranblockflöjten 
som de flesta barn börjar lära sig spela. Hon fick även spela andrastämmor. 
 Britta berättar att körsång alltid varit ett intresse hos henne och att hon fortfarande sjunger i 
kör. Tvärflöjten kom inte in i bilden förrän på tidigt 1970-tal då hon skulle söka till musik-
högskolan. Hon sökte då till utbildningen som klasslärare i musik. Vi pratar om hennes yrkesval 
och jag frågar om det är någon som inspirerat henne till hennes val av yrke. Britta säger att hennes 
klasslärare på mellanstadiet inspirerat henne och hon berättar hur en lektion kunde gå till:    
 

När vi hade matte till exempel i femman eller nåt sånt... [äh..] och alla suckade och stönade och så; ”nej, nu tar 
vi och sjunger en sång”, sa han [klassläraren]. Så bröt han av alla lektioner och så sjöng vi eller spelade 
nånting. Upp med blockflöjten ur bänken och så där. Så det det var lite annorlunda klassunder 
[undervisning].... situation kanske..  

 
Under till exempel matematiklektionerna kunde läraren avbryta räknandet för att istället spela en 
sång. Han hörde hur eleverna suckade och stönade och ville antagligen få dem på andra tankar 
genom att musicera tillsammans.  
 Britta berättar vidare om hur hon tog pianolektioner av en organist och att hans fru var 
sångpedagog. Detta musikutövande par har bidragit till Brittas val av yrke. Hon berättar om hur 
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organisten fick in henne på spåret att bli musiklärare, egentligen hade hon tänkt sig någonting helt 
annat: 

 
Ja det var nog de [organisten och hans fru] som satte igång mig på riktigt för en yrkes utbildning för jag hade 
tänkt mig... [äh..] en framtid inom resebyråbranschen.... [haha] och liksom musiken... [äh..] som hobby men 
[äh.. ] han sa; ” Nej du ska väl inte bli resebyrå, du ska väl inte sitta och sälja paketresor till Rimini? Nej nej 
nej du ska bli musiklärare!”, sa han. Jaha sa jag... ok.. [haha] 

 
Organisten tyckte att Britta skulle bli musiklärare istället för reseförsäljare. Hon hade tänkt sig 
musiken som en hobby men Britta säger att organisten fick in henne på spåret att satsa  
professionellt på musiken.  
 När vi fortsätter att prata och jag frågar hur hon är som lärare säger Britta att hon tror att hon 
är en ganska glad person, inte särskilt sträng. Eleverna kommer ibland till lektionen och har inte 
övat. De skyller på att de har mycket i skolan och hon förstår att de har mycket att göra. Britta 
berättar om sin relation till eleverna: 
 

Jag tycker att jag har rätt så god kontakt med mina elever i alla åldrar och ibland får man förtroende från 
tonåringarna och det.. det känns rätt så gott för att då blir de... då blir de bättre flöjtister på nåt vis. En lektion; 
men alltså vi spelade nästan ingenting och så tycker man kanske att man är lite dålig... då har vi kanske pratat. 
Sen nästa vecka kommer de [eleverna] och har spelat men då har de behövt den lektionen till det. Alltså jag 
tror att det är viktigt att man kan tala om andra saker också.  

 
Britta verkar mena att eleverna spelar bättre om hon har en kontakt till eleverna där de även kan 
prata om vardagliga saker, samt ha förtroliga samtal. Ibland kan hon känna att undervisningen inte 
har varit speciellt bra eftersom hon har pratat så mycket med eleverna, men då kommer eleverna 
tillbaka veckan efter och har övat. Britta beskriver en relation till sina elever där hon kan vara 
någon form av samtalspartner. Hon påstår att eleverna behöver prata om vissa saker för att kunna 
spela. Om hon tar sig tid att prata om saker, som egentligen inte har någonting med musik-
undervisningen att göra, säger Britta att hennes elever kommer tillbaka veckan efter och har övat, 
på något sätt har de tagit till sig av det hon sagt och kunnat lära sig tack vare deras samtal. Det är en 
social tillvaro att vara lärare säger Britta.  
 Britta berättar att hon kan öppna sig själv och berätta om hur det var när hon var liten eller 
tonåring och spelade. Hon vill delge sina egna erfarenheter till eleverna så att de förstår att hon varit 
i samma situation som dem. Jag frågar ifall hon har någon kontakt med elever som slutat spela för 
henne på musikskolan. Hon berättar:  
 

Det är ett par stycken [elever] som... [haha...] har bett mig spela på sina bröllop... [haha] och då liksom; Åh nu 
är jag jättegammal, känner man då men det är fantastiskt roligt att de kommer ihåg att och så tycker de om 
flöjtmusik, så två elever har jag spelat.  [äh...] och... ja en del elever har man haft kontakt med, ibland har det 
kommit nåt sms eller vykort till skolan. 

 
Britta berättar om relationer till elever som fortsatt trots att eleverna inte studerar hos henne längre. 
Eleverna tar kontakt med sin gamla lärare när de planerar musik till sina bröllop, skickar vykort och 
sms. Britta tycker det är roligt att eleverna kommer ihåg sin tid på musikskolan med värme. 
 När jag frågar Britta vad hon tycker en bra pedagog är nämner hon inspiratör. Att kunna 
inspirera och förebilda för sina elever anser Britta är egenskaper hos en bra lärare. Britta säger att 
det är viktigt att spela mycket med eleverna och förebilda för dem så att de får höra klangbilden. Att 
förebilda sina elever innebär att spela för dem så att de på det sättet kan få ett föredöme för hur man 
kan spela. 
 När Britta och jag pratar om att ge beröm och kritik till sina elever berättar hon om hur hon 
brukar ge små blyertsstjärnor till sina elever när de gjort någonting bra. Hon berättar: 
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De [de yngre eleverna] får blyertsstjärnor i sina böcker om det är nåt som de har gjort jättebra... [äh..] Det kan 
vara den enklaste lilla melodi och sen tycker gymnasieeleverna att det är faktiskt lite roligt att få en stjärna där 
också. De är vana vid att få det [stjärnor som beröm] hela vägen. Om det är nån som har spelat och så är det lite 
si och så med förtecken kanske men de har fått en bit utav melodin... [äh..] har de fått hum av och så vidare och 
då... det plockar jag fram och sen kan man ju göra... sen försöker jag linda in det så att de förstår att här måste 
jag jobba lite mer. 

 
Britta verkar mena att det är viktigt att ge eleverna beröm och att man ska akta sig för att ge allt för 
mycket negativ kritik. Det är bättre att ha en positiv ton, att linda in sina argument så att eleverna 
förstår att de kanske behöver öva mer. Jag tolkar det som att Britta menar att det är viktigt att ha en 
positiv approach och utstrålning när man undervisar. Att det är bra att tänka sig för vad man säger 
så eleverna behåller sitt goda självförtroende.  
 Vi fortsätter att prata och Britta berättar om kontakten till sina elever. Hon berättar att deras 
relation ser olika ut beroende på åldern på eleverna. Hos de yngre, nybörjarna, är hon mer som en 
auktoritet och vad hon säger är näst in till lag. Ifall föräldrarna säger någonting annat om flöjtspel 
har de fel, eftersom det är Brittas ord som styr när det gäller flöjt och elevernas spel. Med tiden 
förändras kontakten till något mer vänskapligt. Hon berättar: 
 

Det är klart att jag hoppas ju att de [eleverna] har respekt för mig ändå va och jag har respekt för dem men man 
är.... det är en annan relation när de blir äldre... det blir som kompisar och goda vänner och vi spelar ihop och 
så där vidare... [haha] 

 
Britta beskriver en relation som förändras över tid. När eleverna har vuxit upp har Britta och de lärt 
känna varandra och blivit vänner och goda kompisar. Givetvis hoppas hon att eleverna fortfarande 
har respekt för henne när de bli äldre, men deras relation förändras. 
  Jag frågar Britta om hon kan berätta om en riktigt bra lektion och hur den kan vara. Hon 
berättar om lektioner då hon hittat material som passat eleverna bra när hon hittat musik som gör 
det möjligt för eleverna att verkligen blomma ut i sitt spel. Britta berättar om hur en lektion kan gå 
till: 

Jag försöker presentera en melodi så positivt som möjligt och sen... [å...] ja men ”ååå det var tjusig ackord och 
vacker basföljd” och så där ”här skulle jag vilja vara basist”, säger jag... och ja det förstår hon [eleven] så ...och 
så ... [äh...] spelar vi igenom och så där..... och sen.......... så när man då hör och det behöver inte bara vara, det 
kan vara de små [de yngre eleverna] också när de går ut så nynnar de på melodin eller sjunger på melodin eller 
lite så... man får den på lite... så att säga hjärnan lite grann va... då kan det vara då kan det kännas lite kul att de 
går ut och sjunger just den... den låten.  

 
Britta berättar om hur hon försöker presentera en melodi så positivt som möjligt och om lektioner 
då hon hittat musik till eleverna som blivit omtyckt. Hon vill presentera nya uppgifter så positivt 
som möjligt som får eleverna att bli inspirerade och vilja spela. Detta gör hon till exempel genom 
att säga vilka tjusiga ackord, eller vilken vacker basföljd det är i låten. En bra lektion kännetecknas 
av att eleverna är glada och går småsjungandes ifrån lektionen, säger hon.   
 När Britta har en nära relation till sina elever och känner dem väl berättar Britta att hon 
lättare kan  planera sin undervisning och ge eleverna uppgifter som de tycker om. Hon försöker 
möta sina elever i deras smak av musik men hon ger även andra genrer för att bredda deras 
kunskaper. Ibland kan det dock vara svårt att förstå om eleverna tycker det är kul och inspirerande 
att spela. Hon berättar om elever som hon trodde skulle sluta efter några år men som har hängt kvar 
mycket längre, trots att hon tyckte de såg omotiverade och oengagerade ut. Britta berättar: 
 

Man tror att man känner sina elever så där... ja nu har jag ju fyran, femman, sexan ja men de fortsätter inte och 
de har inte sagt så mycket [på lektionerna] de är lite blyga och så... och så blommar de upp helt plötsligt. Klarar 
man, klarar man det steget mellan sexan och sjuan och klara man mellan åttan och nian. 
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Det är många elever som slutar spela efter årskurs sex men Britta säger att om man som lärare 
klarar att hålla kvar eleverna över detta steg så spelar de på musikskolan några år till. Mellan 
årskurs åtta och nio är det också vanligt att elever slutar på musikskolan. Ibland har hon dock 
misstagit sig på elevernas motivation. Hon har trott att eleverna ska sluta eftersom de inte har sagt 
så mycket under lektionerna men helt plötsligt blommar de upp och de behåller sitt intresse längre 
än vad Britta förutspått. 
 Britta har sett elever som hon trott ska sluta eftersom de inte verkat speciellt entusiastiska, 
enligt henne men eleverna har fortsatt hela vägen till studenten. Hon berättar om två elever som 
spelade tillsammans med en annan tjej, den tredje tjejen slutade hos Britta och då trodde hon att 
även de andra två tjejerna skulle lägga av men hon misstog sig. De två kvarvarande tjejerna 
fortsatte och började spela i ensemble och orkester. De fick upp ögonen för piccoloflöjt och sökte 
till och med till musikplutonen. Tjejerna valde en väg som Britta inte alls hade förutspått, de 
fortsatte trots att Britta inte tyckte de såg speciellt entusiastiska ut.  
 Britta berättar om lektioner som inte varit de bästa hon kan tänka sig som lärare, hon kanske 
har haft migrän eller på något annat sätt inte mått speciellt bra och kunnat ge så mycket av sig själv 
som hon önskat. Eleverna kan givetvis också ha dåliga dagar. Ibland har hon tänkt ut musik som de 
ska spela men efter ett tag ser eller hör hon att det inte var något bra val, då måste man kunna tänka 
om, säger Britta, ha reservplaner. Man kan inte slaviskt följa spelboken, om en planering inte 
fungerar kan man ta en annan låt, till exempel av Ted Gärdestad eller någon låt lite längre fram i 
boken eller vad som helst. Sen kan man komma tillbaka när man själv eller eleverna är på bättre 
humör. Hon berättar: 
 

Om man inte hittar nånting annat så man inte håller fast vid; ”ja men den här ska du spela till nästa vecka”. Det 
går inte att göra så. Då tror jag att man kan förlora eller då övar de [eleverna] inte på den [läxan] eller för att 
den var inte tillräckligt kul i början. 

 
Britta verka mena att det är risk att eleverna tröttnar ifall de inte spelar musik som de tycker om och 
då finns det även risk att de slutar spela. Det är därför viktigt att kunna tänka om och att inte envisas 
vid att hålla sig fast vid en planering som man gjort innan lektionen. Det är viktigt att det är kul och 
inspirerande och om det inte är det i början kan det bli svårt att ända på. 
 När vi pratar om musik och musikalitet berättar Britta om hennes granne:  
 

Jag har en granne som gärna går på.... [konserter] han... när han sjunger med någonstans är det inte en siffra 
rätt i... [haha] i tonerna men...[äh...] njuter av symfoniorkestern och har... alltså mycket...[äh..] kan analysera 
musiken på nåt speciellt sätt utan att ha läst musikhistoria eller... teori eller nånting, utan sysslar med nånting 
helt annat och är inte alls musikutövare.  

 
I Brittas uttalande framstår det som att hon menar att grannen är musikalisk, trots att han inte 
sjunger rent eller kan utöva musik i någon form själv. Istället lyssnar han och ta del av vad andra 
gör. Grannen sjunger och njuter av musiken, vilket är en sorts musikalitet.  
 Hon säger att hon inte tänkte på det sättet förut men att hon har ändrat uppfattning. Hon 
säger att musikalitet är så mycket mer än att spela bra eller sjunga rent. Det kan vara att kunna njuta 
av musik, lyssna på klanger och ackordföljder utan att egentligen förstå hur det är uppbyggt. När 
jag frågar om hon tror att alla kan lära sig att spela, svarar hon: 
 

Alla kan nog lära sig och spela nånting litet men... [äh..] och få ton i [ett instrument] kanske så där men alla 
blir nog inte musiker så är det ju och alla blir ju inte läkare heller eller.... [haha...] körskollärare. 

 
Jag tolkar det som att hon menar att alla elever som kommer till musikskolan för att de vill lära sig 
att spela ett instrument kan lära sig. Att alla människor är musikaliska men att alla inte har 
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förmågan att bli professionella musiker. Hon gör även en jämförelse och menar att vi har olika 
fallenheter för olika saker, när hon pekar på att alla inte blir körskollärare eller lärare. 
 Britta berättar om elever som haft svårt för rytm och puls och som har slutat men ofta har de 
haft andra intressen. Ibland kan det vara familjeförhållanden som gör att eleverna har det svårt. De 
får kanske inte stöd hemifrån eller de kan ha problem att öva med små syskon hemma.  
 

Charlotte 
Min tredje intervju gjorde jag med Charlotte. Hon har jobbat som musiklärare i 27 år. Hon berättar 
att hon trivs mycket bra på sitt arbete. Det finns många delar i jobbet, där allt har känts rätt. 
Stundtals har hon känt att hon inte trivs så bra men det har inte berott på undervisningen, utan på 
organisatoriska problem. Hon berättar också att hon tyckt det har varit olika roligt att undervisa 
under hennes år som lärare. Det var inte roligast i början som man kanske kan tro utan det blir 
roligare och roligare med åren. Med tiden får man insikter och man ser saker på andra sätt, säger 
Charlotte.  
 Jag ber Charlotte berätta om hur hon började spela. Hon berättar hur hon jämt och ständigt 
sjöng när hon var liten och att personer i hennes närhet uppmuntrade det. Hon gick i söndagsskola 
där hon höll på med musik, hon fick sjunga på skolavslutningar och hon tog även sånglektioner. 
Charlotte berättar om när hon gick i årskurs tre och sjöng i kören: 
 

Jag gick väl i trean eller nånting sånt och då fick vi, då fick jag sjunga [äh]... negro spirituals. Och bara höra 
honom [kantorn] säga detta och [äh] han kunde inte säg det [hahaha] så gammal kantor var det i...[vår by].... 
[äh].... men det var, det var jätteroligt för det var liksom ett litet nytt språk va.  

 
Charlotte berättar om hur roligt hon tyckte det var att sjunga negro spirituals, det var någonting 
annat än koraler som de hållit på med tidigare i kören. Kantorn hade svårt att uttala negro spirituals 
men det hindrade inte honom att sjunga eller spela den sortens musik.  
 Hon tycker det är lite konstigt att kantorn bestämde sig för att sjunga och spela negro 
spirituals eftersom det skiljer sig mot de traditionella koralerna men hon berättar om hur roligt hon 
tyckte det var. Eftersom Charlotte kommer ifrån landet och både hennes föräldrar jobbade hade hon 
ibland svårt för att komma till kyrkan på sånglektionerna och kören. Detta hindrade dock inte henne 
eftersom kantorn kunde ta sig tid att köra hem och hämta Charlotte.  
 Hon berättar också att när hon gick i årskurs tre börjar hon spela blockflöjt. Detta var 
antagligen ett första försök att starta upp en kommunal musikskola i kommunen, säger hon. 
Eleverna blev erbjudna att spela blockflöjt eller mandolin och Charlotte valde blockflöjt. Förutom 
kyrkan och blockflöjten fanns det inte så mycket mer att erbjuda i Charlottes bygd men det fanns 
dock en ”pianotant” i byn bredvid som Charlotte började ta lektioner utav. Hon berättar hur det var 
att ta lektioner hos ”pianotanten”: 
 

Det kunde nog ha varit i trean då också, traskade man dit [till ”pianotanten”] efter skolan och så fick man sitta 
och vänta där [utanför lektionssalen]. Jag kom ihåg att det var en gökklocka där som ringde en gång i kvarten 
[haha]. Så satt man och väntade där [äh]....  Och så började jag spela piano där och det var faktiskt inte alls 
särskilt roligt, det kan jag inte säg att det var. Men alltså det var ju roligt och spela piano men det var inte roligt 
och gå dit, det var det inte och så fick man spela.... Nej, det var inte särskilt kul, det kan jag inte säga. 

 
Charlotte berättar om att hon fick sitta utanför lektionssalen och vänta på att hennes lektion skulle 
börja.  Hon tyckte det var roligt att spela piano men att ta lektioner var inget som var roligt eller 
entusiasmerande. Jag blir intresserad över varför hon kände på det sättet och frågar vad det var som 
gjorde att det var tråkigt. Hon berättar:  
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[Äh] det var nog nummer ett: så det är nog så att man känner att man fick inte riktigt....  Man fick inte riktigt 
någon.... det var inte så roligt att träffa henne. Nej, nej, det var inte så himla kul så. Hon var snäll och så, det 
var inte alls någonting så va men det var inte så himla roligt. Och sen var det.... [äh] jag hade spelat lite 
hemma, liksom slagit upp böckerna och tittat så hemma och räknat ut lite grann själv och så där, men sen blev 
det lite styrt va. [....] Utan det var ju upplagt vad man skulle spela då och man fick att man skulle köpa den 
boken och den boken och den boken... och allting lät likadant i barnaöron. Spela var ju roligt så... men det var 
liksom inte nåt lustfyllt att gå på lektionerna och så, ingenting. Det var ingenting man längtade efter, alls... 
[äh]... 

 
Charlotte berättar om kontakten till ”pianotanten” och beskriver en relation som inte var välmående 
från Charlottes sida. Hon tyckte lektionerna var opersonliga, hon kände sig som en unge i mängden 
som skulle spela piano eftersom allt verkade förutbestämt och dessutom verkade all musik låta 
likadant. ”Pianotanten” var snäll men det var inte roligt att spela för henne eller att gå till hennes 
lektion. 
 Eftersom Charlotte tyckte det var så tråkigt att gå till ”pianotanten” undrar jag varför hon 
fortsatte spela. Charlotte berättar att hon tyckte det var roligt att spela hemma och eftersom hon 
även höll på med sången i kyrkan blev kören och pianot som en helhet. När Charlotte blev äldre 
fick hon dessutom svårare stycken att spela och det blev någon form av tillfredsställelse att få någon 
annan musik, undervisningen blev mer intressant med tiden. Charlotte berättar också att hon var rätt 
tålig som barn vilket kan ha medfört att hon fortsatt ta lektioner. Hon berättar: 
 

Alltså det.... man kunde ha tråkigare [förr] tror jag, alltså lite längre... för det låg liksom i hela konceptet, alltså 
det var... skolan var inte så som den är idag. Idag är det ju, idag inbjuder skolan mycket mer till till dialog, 
alltså man vill ju ha barn som pratar och som tycker och funderar och så, man vill ju ha den dialogen, det vill 
man ju själv ha. Alltså det värsta som händer det är när man får tre flickor som [äh] varken säger bu eller bä.  
 

Här lyfter Charlotte fram något intressant, nämligen elevers toleransnivån. Hon verkar mena att  
elever kunde ha tråkigare i undervisningen men ända fortsätta studierna, när Charlotte själv var barn 
och elev. Hon gör uppenbarligen en jämförelse här. Ett problem i den här jämförelsen är emellertid, 
enligt min mening, att lärare kanske överför en förväntning på barnen idag om sänkt toleransnivån. 
Det kanske i själva verket är så att ingen större skillnad finns men att lärare förväntar sig att det ska 
vara på det sättet. Jag återkommer till detta i min diskussion. Charlotte påstår dock att man förr 
kunde ha tråkigare än idag utan att man reflekterade över det. Skolan såg annorlunda ut när hon var 
barn. Då fanns det ingen dialog mellan lärare elever som det gör idag utan man var van som barn att 
ha lite tråkigt. Detta gjorde att hon stannade kvar hos ”pianotanten” trots att hon egentligen inte 
tyckte lektionerna var roliga. Det var roligt att spela piano hemma men det var inte kul eller 
inspirerande att gå på lektion. 
 I årskurs åtta slutade Charlotte dock spela för ”pianotanten”.  Saker och ting började falla på 
plats lite grann, säger Charlotte, och man började få lite referenser och erfarenheter. Vad Charlotte 
menar, tolkar jag, som att hon hade blivit så pass gammal att hon såg vad som kunde göras 
annorlunda och roligare i undervisningen. Dessförinnan hade hon bara tyckt pianolektionerna var 
tråkiga men trott att det skulle vara så och funnit sig i det. När hon mognat förstod hon att 
undervisningen kunde se olika ut och även relationen mellan lärare och elev, nöjde sig inte med att 
ha tråkigt och ville ha mer. Charlotte började därför ta pianolektioner av musikläraren på skolan där 
hon gick istället. Skillnaden mellan ”pianotanten” och musikläraren var stor. Hon berättar: 
 

Det var den förste [musikläraren] som sa till mig att det var dåligt det jag spelade, så då höll man ju på och 
välta av stolen liksom. Ja, det var... [överraskande]... det minns jag mycket för han sa det utifrån att han 
förväntar sig bättre, alltså utifrån att han visste att jag kunde bättre och det är en helt annat sak va. [......] Så sa 
han det efter [en genomspelning]: ”ja ja, det var ju bra där och så du men men [äh] slutet var ju dåligt, det var 
ju faktiskt inte bra”. Och det hade ingen sagt så liksom, det var ju rätt befriande och det tyckte jag var, det blev 
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en väldig sporre på något sätt va och en del.... att man pratar på nåt vis så pratar vi lite ärligt med varandra va, 
hur saker och ting är, alltså... och utifrån... att jag kände väldigt tydligt då att han vet att jag kan bättre.   

 
Charlotte berättar om en ny erfarenhet, någon som hade negativ kritik mot hennes spel. Kritiken 
tycks vara grundad i en insikt hos läraren om att Charlotte kunde prestera bättre än vad hon gjorde, 
vilket gjorde läraren besviken. Musikläraren var ärlig och berättade sin åsikt, han visste att 
Charlotte kunde spela bättre och han sa det till henne. Detta kändes befriande för Charlotte, hon 
fick lust att öva och det sporrade hennes spel.  
 Charlotte berättar att hon tyckte mycket om att ta lektioner hos musikläraren eftersom han 
hade synpunkter. Han kunde säga vad som var bra, vad som var mindre bra och vad hon behövde 
öva på. Han kunde säga: ”det är ingen som vill lyssna på dig om du spelar på det sättet”. Detta var 
någonting nytt för Charlotte men hon säger att det gav spelet en annan dimension som gjorde att 
hon kände sig inspirerad till att öva. 
 I gymnasiet tog Charlotte pianolektioner på ABF (Arbetarnas bildningsförbund) och det är 
något som hon beskriver som värdelöst. Läraren satt och åt sin kvällsmat under hennes lektion och 
han kunde även läsa tidningen. Hon beskriver en lärare som inte verkar speciellt delaktig eller 
engagerad i sina elever. Charlotte kände att hon hade kommit ganska långt i sin utveckling på piano 
och hon ville bygga vidare på det hon tidigare hade lärt sig. Gensvaret från läraren var inte bra, 
säger hon. På ABF hade de pianoaftnar med 54 musikaliska programinslag där Charlotte fick spela 
som nummer 49, i den avslutande delen av konserten. Placeringen berodde på att hon betraktades 
som en duktig musikant och skulle därmed förgylla den senare delen av konserten. Efter så många 
nummer och flera timmar lång konsert hade de flesta i publiken och även deltagarna själva gått hem 
och det var i princip bara hennes föräldrar kvar i konsertsalen. Föräldrarna hade fått lyssna på alla 
stycken ur Agnestigs röda nybörjarbok och var vid det laget relativt trötta. Charlotte säger att denna 
erfarenhet har gjort att hon själv inte vill bedriva en liknande undervisning. Hon påminner mig 
dessutom om att hon själv aldrig har haft samma syn, som den ABF-läraren, på vad man kan ägna 
sig åt under en musiklektion. Det ingav inget förtroende att läsa tidning eller äta sin middag under 
lektionstid, eftersom hon inte kände något engagemang från lärarens sida.  
 Något som hon känner lite vrede över idag när hon tänker tillbaka på ABF-tiden är att 
läraren skröt om hur duktig jazzpianist han var, men han spelade aldrig jazz för dem och de fick 
heller aldrig syssla med jazz på lektionerna. Charlotte tycker det är konstigt att läraren inte använde 
sig av sina kunskaper inom jazzen men hon tror att det beror på ren lättja. Man kör sina grejer 
samma sak för alla elever, säger hon. ABF-läraren hjälpte dock henne med förberedelserna inför 
sökningen till musikhögskolan.  
 Charlotte hade inte tänkt sig ett yrke inom musiken men hon hade en kompis som studerade 
på musikhögskolan och hon berättade hur roligt de hade det. Att Charlotte blev musiklärare var 
därför inte planerat långt i förväg innan hon började på utbildningen. Hon berättar att det var 
musiken som lockade henne till att söka, det var ingen speciell lärare som hade inspirerat henne till 
valet av utbildning utan det var tanken på att syssla med musik som lockade henne. Charlotte 
berättar dock om en sånglärare hon hade under gymnasiet som hon tyckte var bra. Hon fick göra 
mycket och läraren spände bågen högt. Sånger av Puccini sjöngs, det var musik som läraren inte 
kunde ackompanjera själv, men det hindrade inte sångläraren i hennes undervisning eftersom hon 
bad en kollega att spela in ackompanjemanget och på så sätt fick eleverna lyssna och kunde sjunga 
till piano. Det var en jätterolig tid och inspirerande till hur man kan jobba som musiklärare, säger 
Charlotte.    
 Jag frågar Charlotte hur hon är som lärare. Hon funderar ett tag och säger att hon tror att hon 
är en ganska bra lärare. Jag ber henne utveckla och då säger hon:  
 

Jag tror att jag [äh]..... [äh] .... jag hatar det uttrycket men jag tror att jag kan se alla mina elever. [....] Men jag 
tror att jag kan få en bra relation med alla mina elever. [äh]... jag tycker om alla mina elever. Jag har aldrig haft 
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en elev som jag inte tyckt om. Jag tycker faktiskt om alla när de kliver in i salen utifrån att de har, dels har de 
rätt till det va och sen finns det ju alltid nåt i hela den [undervisnings] situationen. Alltså jag är ju [äh].... det är 
ju en beroendeställning, alltså elever har ett en beroendeställning till mig [som lärare]. [äh] och sen kan det ju 
finnas mycket som man kan bli både irriterad och förbannad och kasta ut och allt möjligt va. Det är [en annan 
sak].... men i grunden så måste man gilla människor. Man måste tycka om människor.  

 
Vad Charlotte berättar är att hon försöker lära känna alla sina elever, att hon har kontakt med dem 
och att de utvecklar en relation. Hon berättar att hon tycker om alla sina elever i den bemärkelsen 
att hon tycker inte illa om dem. Som lärare måste man tycka om människor, säger Charlotte, man 
har makt som lärare och eleverna är i beroendeställning. Hon verkar tycka om alla barn oavsett 
deras beteende, vilket för mig verkar problematiskt. Att inte skilja på eleven som person och dess 
beteende verkar vara svårt. Men Charlotte säger att hon tycker om alla sina elever. Är det inte en 
lärares skyldighet att ha samma utgångspunkt för alla sina elever, frågar jag mig. Kanske har 
Charlotte lärt sig att tycka om alla elever oavsett deras beteende. Hon säger att hon kan bli irriterad 
och kasta ut elever med dåligt uppförande men att hon fortfarande tycker om dem eftersom det är 
inte personen hon blir irriterad över utan deras beteende. Frågan om det går att skilja på eleven och 
dess beteende återkommer jag med i diskussionsavsnittet.  
 Charlotte berättar att hon har kontakt med några gamla elever som slutat sin undervisning 
hos henne. Eleverna kan skicka vykort, ringa, bjuda ut henne på öl, eller så tar de kanske kontakt 
för de vill ha hjälp med stycken som de ska spela. Till vissa elever får man bättre kontakt än andra, 
säger Charlotte. Visst finns det beteende som hon kan bli irriterad över men Charlotte säger att det 
nästan alltid har någon grund. Hon menar att man kan etablera en kontakt till alla sina elever och att 
hon lyckas rätt bra med. Hon säger att det finns inget barn som hon tyckt illa om, eftersom det är 
svårt för henne att tycka illa om barn, det går helt enkelt inte. Att utifrån ett professionellt 
förhållningssätt tillåta sig tycka illa om barn går inte, säger Charlotte. Eleverna kan ha beteende 
som Charlotte inte uppskattar och hon kan tycka mindre bra om deras beteendet men det beror ofta 
på hemmet, säger Charlotte. Man måste skilja på barn och deras beteende. Charlotte berättar också 
att hon tycker att alla barn har rätt till en chans när det kommer till henne och vill spela. Alla barn 
har rätt till ett öppet förhållningssätt hos läraren. 
 När vi pratar om vilka förväntningar Charlotte har på sina elever pratar hon om vikten i att 
vara ärlig. Hon vill att eleverna ska vara öppna och de ska kunna prata med varandra. Charlotte 
säger också att hon vill att hennes elever ska vara ärliga och kunna säga att de kanske inte alls 
tycker det är världens roligaste att spela på musikskolan, men om de säger så måste de kunna 
berätta varför. Charlotte har kravet på sina elever att om de menar att nånting är tråkigt så måste de 
kunna specificera varför, att bara säga att någonting är tråkigt är fegt, säger hon.  
 Att vara en bra lärare har också med hur man är, säger Charlotte. Hon tror det är viktigt att 
etablera en kontakt som gör det möjligt att våga och att tillåta fel. Det finns inga klara gränser för 
rätt och fel och hon säger också att hon inte heller bedömer på det sättet. Musik kan spelas på så 
många olika sätt, man kan tolka musik på mer än ett sätt. Men det är klart om det står att det ska 
vara ett fiss, så är det rätt bra ifall man spelar fiss, skrattar Charlotte. Jag frågar henne vad det är 
som utmärker en bra pedagog och hon berättar:  
 

Jag tror att man måste ha vissa av de egenskaperna sen måste man också ha hela... hela... [äh]..... vad ska man 
säg... hantverkskunnandet, man måste ha ...[äh], man kan ju inte bara vara trevlig utan måste ju också ha en 
klar struktur på vad det är man gör och när man gör vad. 

 
Det verkar som Charlotte menar att för att vara en bra pedagog krävs det att man är kunnig inom sitt 
undervisnings område men man måste även ha egenskaper som gör att man kan arbeta med 
människor och samarbeta. Det är viktigt att vara trevlig men man måste också ha faktakunskaperna 
inom sitt undervisningsområde. Jag frågar vad det är som gör att hon kan få en bra kontakt med sina 
elever och vad är det hon gör. Charlotte berättar:  
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Jag tror att.... att ska man få en bra kontakt, och så får man ju olika [kontakt] med olika elever, men ska man få 
en bra grundkontakt så beror det på att man bjuder lite på sig själv. Alltså att man är den man är, även om man 
är i lärarrollen va, för man är inte likadan mot alla, men att man är den man är ändå, att det liksom ligger en 
ärlighet i det, att man vågar vara sig själv [äh].... Så jag tror att det handlar lite om det, att det är [ärlig]...[äh]... 
att man kan då .... vara lite öppen så...   

 
För att kunna få en bra kontakt med sina elever måste man som lärare våga bjuda lite på sig själv, 
verkar Charlotte mena, man måste vara ärlig och våga vara sig själv. Relationen är fortfarande 
lärare och elev och den ser inte ut på samma sätt för alla, men det är viktigt att man kan lita på 
varandra.  
 Vi pratar om kritik och beröm och jag frågar vad hon har för syn på att ge beröm till 
eleverna. Charlotte säger att de flesta elever känner tydligt när de gjort något bra eller dåligt och att 
de själva vet vad de presterar. Som lärare är det därför viktigt att bekräfta det de känner på sig. Det 
går inte att spela någon teater, barn ser vad som är äkta. Det går inte att ljuga för dem, de avslöjar 
dig omgående, säger hon. Charlotte pratar mycket om vikten av att ha en dialog med sina elever och 
hon vill att eleverna ska kunna säga vad som är bra och dåligt. Hon berättar om hur hon kan ge 
negativ kritik: 
 

Att föra den... den dialogen, för det [kritiken] ska gärna vara en dialog, det ska vara.... För många gånger kan 
det vara så att; Jaha vad tyckte du om den här då? Så kan de säg; ja det var inte så bra. Nej, det var det inte! 
[haha] Och så har man ju möts i någonting va. Men vad var det som inte var bra? Var det nåt som var bra? Var 
det nåt som du kände liksom att det här, det här har jag liksom hemma va, det här kan jag? Så att man liksom 
resonerar fram till vad man ska göra åt och så va.  

 
Genom att prata tillsammans med eleven om vad som var bra eller mindre bra kan hon möta sina 
elever, säger Charlotte. Hon säger att eleverna ofta är medvetna om sina brister och därför blir inte 
Charlottes negativa kritik något chockartat och nedtryckande. De resonerar sig fram till vad eleven 
behöver jobba på. Charlottes elever verkar dock ha vant sig vid att de för ett resonemang kring 
elevens spel, det är Charlottes sätt att undervisa. Om Charlotte däremot hade haft en rakare attityd 
och på en gång berättat sin ståndpunkt genom att till exempel säga: jättebra, fantastiskt eller kanske 
mindre bra och dåligt, verkar inte citatet säga. Hon berättar inte om hennes erfarenhet som lärare av 
att ha ett rakare sätt att berätta sin kritik på. Vad det kan innebär för eleverna att ha en dialog kring 
kritik återkommer jag till i diskussionsavsnittet.   
 När jag ber Charlotte berätta om en riktigt bra lektion säger hon att på en bra lektion ska 
man har känt att man har flyttat fram positionerna på ett eller annat sätt, men det viktigaste det är att 
man har haft roligt. Det allra viktigaste är att eleverna har haft roligt på lektionen men roligt 
behöver inte betyda att man skrattar och skojar, utan en rolig lektion kan vara på många sätt. Det 
kan innebära att eleven får stå tio minuter och upprepa samma sak flera gånger och till slut 
upptäcker eleven att den lyckats. En rolig lektion kan också innebära att eleven ställer en fråga som 
medför att Charlotte måste berätta om musikteorin, och efter ett tag upptäcker eleven att hon eller 
han har förstått sambanden mellan olika saker. Eleven blir glad och tycker lektionen är rolig. Det 
kan också vara roligt att öva, trots att eleverna egentligen kanske tycker det är tråkigt med övning, 
men eftersom de vet att om de övar så kan de spela den där svåra passagen och då blir det roligt, 
säger Charlotte. När jag hör Charlotte prata om begreppet rolig lektion tänker jag på ordet 
stimulerande. Hennes sätt att beskriva en bra och rolig lektion innebär inte skratt och flams utan att 
eleverna ska känna att det är inspirerande och vilja spela. Hon fortsätter berätta om en bra lektion:  
 

Det viktigaste tycker jag att man har roligt när man är där [på lektion], det ska kännas trevligt att möta dig när 
man kommer in va, så ska det vara, det ska vara roligt att möta mig [Charlotte]. Det ska vara kul. Och sen ska 
vi göra någonting som gör att man flyttar fram positionerna på nåt sätt va. [....] Och att när man går ut så ska 
man gärna vissla eller nåt sånt i korridoren på det som vi höll på med eller nånting sånt, så att man vill komma 
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tillbaks.  
 

En bra lektion är med andra ord, enligt Charlotte, när eleverna får spela och känna att de har 
utvecklats och ha roligt. Att eleverna dessutom sjunger eller visslar i korridoren på väg ut är ett 
bevis på att de uppskattar lektionerna och har haft kul. Det ska dessutom vara trevligt att träffa 
läraren. 
 En dålig lektion är när hon inte hunnit förbereda sig tillräckligt, säger Charlotte. På ett eller 
annat sätt har Charlotte kanske inte hunnit förbereda lektionerna men denna situation har hon lärt 
sig hantera bättre och bättre med åren. Erfarenheten spelar in när det gäller planering, verkar 
Charlotte mena. En dålig lektion kan också vara att man som lärare inte lyssnar på eleverna, man 
undervisar efter den planering som är tänkt.  
 Jag frågar Charlotte vad hon har för erfarenheter av motiverade elever. Hon säger att alla 
elever är motiverade när de är nybörjare och ska börja spela. Varför vissa elever tröttnar kan man 
som lärare dock behöva fundera över. Hon säger att det ibland handlar om att läraren måste känna 
in hur mycket man kan vara pådrivande eller om man snarare ska vara lite avvaktandet i sin 
undervisning. Med vissa elever kan man lägga fram hur mycket material som helst och det tas ändå 
om hand, säger hon. Men med andra elever ofta de som går i sexan, sjuan, åttan behöver man vara 
lite tillbakahållen. Hon berättar hur en lektion med en mindre motiverad elev kan se ut: 
 

Vi pratar lite och vi spelar lite och vi tar det [musik] som är lite enklare så att vi liksom kan få lite snabbare 
[resultat].... [äh] det blir musik snabbare så va, för det måste alltid vara musik på lektionerna, det måste alltid 
vara det. För det är det det handlar om va. Det måste alltid vara nånting sånt men att det blir snabbare väg dit. 

 
Med elever som inte är lika motiverade som de kanske har varit vid en annan period är det viktigt 
att ta det lugnt och känna efter hur stämningen är. Det är också viktigt att spela musik som kanske 
är på en lättare nivå för att eleverna ska känna att de lyckas, säger Charlotte. Det är viktigt att det 
blir musik på lektionen och då får man lägga upp undervisningen på ett sätt som möjliggör det till 
exempel med material som gör det möjligt till ett gott resultat snabbt. Vad Charlotte säger tolkar jag 
som att det är viktigt att planera sin undervisning utifrån att eleverna ska känna att de lyckas. 
Genom att vara mån om sin relation och lägga undervisningen på en nivå som gör det möjligt till 
goda resultat behåller eleverna sin motivation. Det verkar viktigt att behålla elevernas goda själv-
förtroende. 
 Hos andra elever som slutar beror det inte på motivationen, utan snarare att de måste göra ett 
val, säger Charlotte. Barnen kanske vill satsa på simning istället för flöjt och eftersom det är svårt 
att hinna med att satsa lika hårt på båda sakerna måste eleven göra ett val. Men det är helt ok, säger 
Charlotte, man kan inte hålla på med allt på djupet. Ibland kan det vara det omvända också, elever 
som väljer flöjten framför något annat intresse. Men Charlotte säger att det är det sociala som är 
viktigt i dessa svåra perioder. Hon berättar om elever som hon trott ska sluta:  
 

Jag har ju haft elever som jag faktiskt har..... jag har tänkt att, vilket man aldrig ska göra då va, men någon 
gång kan man ju tänka fel, då kan man ju tänka att det här är inte lönt, det får man ju aldrig tänka för det är 
alltid lönt, men nån gång händer det. Det här är inte lönt, tänker man, och sen har det visat sig att det är den 
eleven som man har allra som mest, både nytta och användning och allt vad du vill, i gymnasiet. Det är liksom 
den som då tillägnar sig det allra mesta. 

 
Charlotte berättar om elever som hon missbedömt, att hon har fått intrycket att det inte är lönt och 
att de inte kommer att nå lika långt i sin musikaliska utveckling som andra elever. Men dessa så 
kallade omotiverade elever har kämpat på och när de blivit äldre och kommit upp i gymnasiet har 
de spelat i flera sammanhang tillsammans med Charlotte. Det kan vara de så kallade omotiverade 
eleverna som i slutändan har tagit åt sig mest kunskap och som är de mest intresserade eleverna. 
Hon berättar att hon har tänkt fel och missbedömt en elev. När jag tänker på detta citat och hennes 
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tidigare citat om toleransnivå på sidorna 25 och 26 reflekterar jag över olika former av tänka fel. Att 
missbedöma en elev verkar kunna ha flera konsekvenser, till exempel hur motiverade eleverna är 
och planera undervisningen efter den iakttagelsen vilket får konsekvens på elevens toleransnivå. 
Elevens motivation kan kanske påverkas av lärarens planering av undervisning och arbetsbelast-
ningen på eleven, om elevens toleransnivå är låg kanske de tröttnar eftersom resultaten inte är så 
pass höga som de förväntat sig.    
 Charlotte berättar om tillfällen då hon nästan känt att hon våldfört sig på eleverna då hon 
uppmanat dem att spela eftersom det låtit illa, men att eleverna ändå tycks ha utvecklats som andra 
elever. Undervisningen och lektionerna föll ändå väl ut. Jag frågar henne vad hon tror är an-
ledningen till att det är så och Charlotte svarar att hon tror att det beror på att det händer mycket i 
elevernas liv, de kanske inte har tid eller motivation till musiken. Runt årskurs sju, åtta och nio kan 
det vara en känslig period för motivationen och intresset, eleverna i den åldern har kanske inte 
kommit så långt tekniskt på flöjten vilket kan göra att de lättare blir omotiverade och slutar.  
 Jag frågar Charlotte vad musik och musikalitet är för henne och hon svara att alla människor 
är musikaliska men på olika sätt. Hon använder dock inte begreppet omusikalisk mer än när hon ska 
skoja för vem ska bedöma om någon är musikalisk, hur ska man konstatera det? Hon säger att alla 
kan sjunga men sen låter det på lite olika sätt. Hon berättar om personer som säger att de är 
omusikaliska men att de kan dansa alldeles utomordentligt väl, något som hon inte tycker stämmer 
överens med omusikalisk. Begreppet musikalisk är väldigt brett, säger Charlotte, de flesta 
människor kan lära sig att spela någonting. Det fungerar alltid upp till en viss nivå, man får det 
alltid till att funka, sen kommer man mer eller mindre långt. 
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Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar jag mina resultat och knyter an dem till de teorier som presenterats och 
beskrivits i teorikapitlet, samt drar slutsatser. Rubrikerna kommer ur analysen och resultatredovis-
ningen. 
 Av resultaten framkommer hur viktig relationen mellan lärare och elev är för en väl 
fungerande undervisning. Genom lärarens positiva anda och utstrålning av trygghet kan eleven 
känna sig trygg och utveckla sin musikalitet. De tre lärarna beskriver sitt eget agerande och be-
mötande som betydelsefullt för elevernas intresse, motivation och musikaliska lärande. I många 
delar, hur en bra lärare och lektion bör vara och om social interaktion i undervisningen, har Annika 
en annan åsikt än Britta och Charlotte. Den största bidragande orsaken till det tolkar jag som att 
deras erfarenhet spelar en betydande roll. Mer om detta strax. 
 

Social interaktion 
Brittas och Charlottes intervjuer tycks beskriva lärares relationer till elever på liknande sätt. De 
berättar om elever som slutat ta lektioner på musikskolan men trots detta har de behållit kontakten. 
Lärarna beskriver en situation där man inte bara lär eleverna spela, utan man har också trevligt 
tillsammans och det sociala samspelet blir en del av utbildningen. Annika berättar inte om relationer 
till elever som har slutat med det  kanske beror på att Britta och Charlotte har längre yrkeserfarenhet 
än Annika. Annika har inte haft möjligheten att utveckla en relation till eleverna under en längre tid 
eftersom hon endast arbetat som lärare i ett par år. Hon har därför inte lärt känna sina elever lika väl 
som Britta och Charlotte. Annika berättar å andra sidan om sin kontakt till Karin, hennes första 
lärare, som Annika fortfarande har kontakt med trots att hon inte tar lektioner längre.  
 Liksom när det gäller Charlottes och Brittas elever kan man fråga sig varför Annika håller 
kvar kontakten till en lärare som hon slutat studera hos. Utifrån vad lärarna har berättat och vad jag 
har förstått vill eleverna behålla kontakten eftersom de trivs ihop. Musikläraren har varit en fast 
punkt under en längre tid, ibland under hela grundskolan och gymnasiet, och har på det sättet 
utgjort en trygghet för eleven och de har fått en nära relation. Läraren har dessutom kunskaper inom 
musik som eleven ibland även efter studietiden vill ta del utav. Att elever tar kontakt trots att de 
slutat på musik- eller kulturskolan säger mig att de litar på läraren. De vågar ta kontakt eftersom de 
känner ett engagemang från läraren som är äkta och som fortfarande finns där, trots att de inte 
studerar för dem längre.  
 Alla tre lärarna i undersökningen pratar om hur viktig den sociala interaktionen är för att 
utvecklas musikaliskt. Annika beskriver vikten av att ha en rik social aktivitet. Britta och Charlotte 
berättar hur viktigt de tycker det är att kunna föra ett samtal, en dialog med sina elever, och de 
påstår att eleverna blir på så sätt bättre på att spela. Deras metod för att få ett socialt perspektiv 
skiljer sig åt men enligt mig beror det på deras tidigare erfarenheter som diskuterats ovan.  
 

Informanternas erfarenhet av att vara elev  
När de tre lärarna i undersökningen berättar om sina egna erfarenheter av att vara elev, som både är 
negativa och positiva, tycks jag se en bild som skiljer sig åt. Enligt min mening visar deras 
berättelse klart på olika erfarenheter av att vara elev. Det kan tyckas falla sig naturligt eftersom det 
är tre olika personer och de har haft olika lärare samt undervisningssituationer. Charlotte har genom 
reflektioner över sin tid som elev kommit fram till att hon inte vill behandla sina elever på det 
negativa sätt som hon själv har erfarit som elev. För Charlotte var det en negativ erfarenhet med en 
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undervisning som i förväg var planerad på liknande, eller till och med på samma sätt för alla elever 
eftersom det blev en opersonlig undervisning. Det var även en negativ erfarenhet med lektioner där 
läraren ägnade sig åt personliga saker istället för att engagera sig i elevens, i detta fall Charlottes, 
spel. Hennes negativa erfarenheter som elev har medfört att hon har reflekterat över vad det var som 
gjorde att hon inte trivdes i vissa undervisningssituationer och det har även Annika och Britta gjort. 
 Annika berättar om lärare som pratar mycket och eftersom hon har negativa erfarenheter av 
sådan undervisning vill hon att hennes elever ska få spela mycket på lektionerna. Britta pratar om 
lärare som inspirerat henne till en liknande undervisning. Utifrån lärarnas berättelse drar jag 
slutsatsen att erfarenheterna från tiden när de själva var elever har bidragit till deras synsätt av hur 
en undervisning bör se ut och även kontakten till eleverna. De har olika erfarenheter av positiva 
respektive negativa undervisningssituationer och utifrån dem har de utformat sin egen undervisning. 
Lärarnas synsätt präglas av deras egna erfarenheter och det kanske även är föreställningar om hur 
musiklärare ska bete sig. Eftersom det är en ålderskillnad mellan lärarna och deras utbildning inte 
heller har varit lika på grund av att de inte studerat under samma tidsperiod, kanske även 
utbildningen har påverkat deras synsätt. 
 

Toleransnivå   
Charlotte jämför elevers toleransnivå idag och under hennes barndom. Hon tycks ha den 
uppfattningen att elever kunde ha tråkigare i undervisningen under hennes barndom men att de trots 
detta fortsatte studierna. Detta är Charlottes iakttagelse. När jag läser hennes åsikt om toleransnivå 
hör jag citatet: ”det var bättre förr” inom mig. Människor har en förmåga att glömma det negativa i 
minnen, till exempel så minns man ofta somrar som varmare och behagligare än vad meteorloger 
har uppgifter om. Man minns det positiva starkare än det negativa och det är därför folk ofta kan ha 
en åsikt om att det var bättre förr. Detta anser jag kan vara problematiskt för Charlottes uttalande. 
Idag tycks jag även se att lärare har förväntningar på att barnens toleransnivå är sänkt. Uttalande 
som. ”dagens ungdomar har så många valmöjligheter och de behöver inte kämpa på samma sätt 
som när vi var barn”, har jag hört många gånger under min utbildning. Kanske är det så, kanske 
finns det ingen större skillnad, men utifrån mina erfarenheter tycks jag se lärare som verkar ha 
förmågan att förvänta sig att det ska vara på det sättet och därför blir det någon slags uppfyllande 
profetia. Liksom föreställningar om hur en bra lärare ska vara har även lärarnas föreställningar om 
hur eleverna ska bete sig.  
 

Gemensamma aktiviteter  
Att göra saker tillsammans bidrar till att eleverna blir mer positiva till att spela på musikskolan, 
berättar Annika. Hon har upplevt att eleverna får en närmare kontakt och deras inställning blir mer 
positiv till musik och musikskolan genom att träffas ofta. Hennes berättelse får mig att återkoppla 
till Cialdini som menar att vi människor tycker ofta om sådant som vi känner igen och vår 
inställning är mer positiv till personer vi känner igen och till dem vi tidigare varit i kontakt med (s. 
10). Jag frågar mig vad som händer om elever med en negativ inställning, som  inte känner att de 
har någon bra kontakt eller relation till varken läraren eller spelkamraterna, får träffas oftare. 
Liksom vad deras negativa inställning beror på. Kanske har det en grund som inte beror på 
musiklärarna eller de andra eleverna på musikskolan. Anledningen till att eleverna har en negativ 
inställning kanske inte finns närvarande under de mer sociala aktiviteterna och eleverna får därmed 
en ökad entusiasm för musiken. Elevernas negativitet förändras på så sätt av positivitet och 
engagemang.  
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Varken Britta eller Charlotte tar upp teorin om att elevernas trivsel ökar ifall de träffas oftare. 
Kanske beror detta på att ingen fråga ställdes kring detta fenomen eller att de inte har någon 
närmare erfarenhet av det. Lärarna har berättat om sin undervisning och eftersom ingen fråga har 
ställts specifikt kring elevers inställning till musikskolan eller om aktiviteter utanför lektionstid har 
de inte kommit in på ämnet i samma utsträckning som Annika. Charlotte och Britta återkommer 
dock till hur viktigt det är att ha en social samvaro runt spelandet. En teori som stämmer väl överens 
med deras synsätt, enligt mig, är den så kallade sociotekniska teorin. Den säger att det är 
nödvändigt att hitta kopplingar mellan det tekniska och de sociala/psykologiska kraven och den 
skriver Maltén om (s. 8).  
 

Samtal 
Britta har reflekterat över att eleverna blir bättre flöjtister ifall de kan prata med varandra. Detta har 
bidragit till att hon stundtals fokuserar på den sociala interaktionen och på så vis tycks eleverna 
kunna koppla de sociala/psykologiska kraven med det tekniska med att spela flöjt. Charlotte 
berättar att elever kan ha svåra motivationsperioder kring årskurs sju, åtta och nio men då är det 
viktigt att läraren kan förstå vad eleven vill, kanske spela enklare musik som eleven kan spela utan 
stora uppoffringar. Av Charlottes och Brittas berättelse drar jag slutsatser att det stundtals är viktigt 
att ha fokus på de sociala- och psykologiska kraven för att få en relation som utstrålar trygghet och 
som på det sättet möjliggör de tekniska kraven. Att som elev känna trygghet och ha en kontakt och 
relation med sin lärare som gör det möjligt att stundtals ha ett större fokus på de sociala- och 
psykologiska kraven verkar få eleverna att behålla sitt intresse för musiken och utvecklas vidare 
musikalisk. Aspelin menar att social omsorg inte bör ses som något separat moment i under-
visningen eftersom det tillhör en av lärarens huvudsakliga uppgifter (s. 8). Charlottes och Brittas 
undervisning präglas i stor grad av Aspelins åsikt, anser jag. Den sociala omsorgen är en viktig del 
av deras undervisning.   
 Annikas berättelse berättar om en annan åsikt eftersom hon har ett större fokus på resultatet i 
undervisningen än vad Charlotte och Britta har. Annika säger att eleverna ska få spela mycket och 
det värsta hon vet är när läraren sitter och pratar i stort sett under hela lektionen, utan att man som 
elev får spela. Annika har själv erfarenhet av lärare som pratar mycket i sin undervisning och 
eftersom hon var missnöjd med den undervisningen får det mig att dra slutsatsen att hon vill att 
hennes elever ska få det som hon menar är positiva erfarenheter. Annikas bild av en bra lektion är 
när man får spela mycket och det skiljer sig från de andra lärarnas svar som är mer inriktat på 
stämningen och relation mellan lärare och elev.  
 Britta och Charlotte berättar om tillfällen då de pratar mycket med sina elever eftersom de 
tror att eleverna ibland behöver samtala om saker som egentligen inte rör musikundervisningen. 
Genom samtal tycks de mena att eleverna bearbetar saker som ligger i deras fokus och som därför 
hindrar dem musikaliskt. Brittas och Charlottes bild talar något emot Annikas undervisning 
eftersom Annika verkar vara mer inriktad på resultaten. Man kan fråga sig varför det är så och vad 
det beror på. Annika säger aldrig att hon inte tycker om elever som vill prata mycket, hon nämner 
endast lärare som i stort sett pratar bort lektioner. Vad läraren pratar om som Annika inte tycker 
musiklektionen ska innehålla nämner hon dock aldrig. Jag frågar mig ifall det innebär samma sak 
att prata mycket på en musiklektion som att prata på en idrottslektion. Eleverna har förväntningar 
att man ska spela på musik- eller kulturskolan men för att få kunskaper om musik måste man som 
lärare ibland berätta om hur vissa instrumentaltekniska saker förhåller sig, precis som en 
idrottslärare måste förklara reglerna i en idrottsgren. Att enbart prata utan att eleverna får praktisera 
sina kunskaper verkar dock få konsekvenser för det praktiska. Jag tänker mig att samtal under en 
musiklektion främst kan innebära två saker: det kan vara en teoretisk genomgång eller man kan 
prata om alldagliga saker som egentligen inte har något med musik att göra. Det sistnämnda kan 
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läraren på ett eller annat sätt kanske tycka är viktigt för utvecklandet av spelet eller elevens 
välbefinnande.  
 Kanske har Annika träffat en lärare som har ett socialt perspektiv på lärandet och som 
Maltén beskriver som har ett synsätt där eleven främst motiveras av sina sociala behov och får sina 
grundläggande känslor av identitet med andra (s. 8). Läraren har kanske haft ett socialt perspektiv 
och tappat det musikaliska eftersom fokus har legat på samtal och relation.  
 När jag läser Annikas berättelse ser jag en undervisningssituation framför mig där läraren 
har lätt för att prata om både vardagliga saker och om saker som är väsentligt för spelet men att 
läraren har missat att tolka elevens reaktion och känslor. Annikas berättelse tyder på att hon var 
besviken på undervisning eftersom läraren inte nådde upp till hennes förväntningar. Hennes 
berättelse får mig att dra slutsatser att om läraren har ett för stort fokus på det sociala samspelet och 
kontakten till eleven riskerar man att tappa det musikaliska i undervisningen och som eleven har 
kommit till musikskolan för att ta del utav. Eleven trivs helt enkelt inte eftersom undervisningen 
inte lever upp till dess förväntningar. 
 Både Britta och Charlotte säger att läraren stundtals måste kunna prata mycket med sina 
elever eftersom eleverna kanske är i känsliga perioder som gör att kontakten till andra människor 
och relationer har stor betydelse för elevernas välbefinnande och motivation. Elevernas motivation 
påverkas i sin tur deras musikaliska utveckling. Annikas berättelse talar däremot emot de andra 
lärarnas berättelse, eftersom hon har uppfattningen att på musikskolan ska man spela och inte prata 
så mycket om saker som inte är relevanta för undervisningen. Annika ville spela och därför trivdes 
hon inte med undervisningen eftersom mycket av lektionen gick åt till lärarens prat. Charlottes 
berättelse om ”pianotanten” har en annan sida. Orsaken till Charlottes bristande trivsel hos 
”pianotanten” tycks vara den sociala kontakten. Hon trivdes inte hos ”pianotanten” eftersom deras 
relation inte var så pass nära som hon hade önskat och den opersonliga undervisningen gjorde att 
Charlotte inte tyckte det var inspirerande att ta lektioner för henne.  
 

Olika sorters lärare 
I teorikapitlet beskriver jag Scheins teori om de fyra olika sorters lärarna (s. 8). Charlottes och 
Brittas undervisning liknar till stor del den sociala lärare, enligt mig. Motsatsen till den sociala 
läraren är den läraren som enbart fokuserar på resultat. Jag tolkar Charlottes berättelse som att hon 
har träffat denna lärare i ”Pianotanten”. Charlotte beskriver ”Pianotantens” undervisning som inte 
speciellt stimulerande eftersom hon inte tyckte det var roligt att ta lektioner för henne. Jag tolkar 
hennes berättelse som att de inte hade någon nära kontakt eller relation, alla elevers undervisningen 
var dessutom planerad på samma sätt vilket ytterligare medförde att Charlotte inte kände att hon 
fick någon personlig relation eller kontakt till ”Pianotanten”. Denna sorts undervisning ser jag som 
kontrast till den sociala läraren, vilket renodlat inte heller verkar vara det ultimata. Slutsatsen är att 
man som lärare inte får bli alltför social eller resultatinriktad eftersom den musikaliska utveckling 
då blir drabbad på ett eller annat sätt.  
 Charlotte berättar om undervisning där läraren har lagt i princip en och samma planering åt 
alla sina elever, alla får spela i samma bok och allt är i förväg bestämt vilket inte får eleverna att 
känna sig delaktiga. Detta är en dålig lektion enligt Charlotte. Maltén beskriver en sorts lärare som 
lägger i princip en och samma planering åt alla sina elever och benämner den som rationell-
ekonomisk. Läraren är auktoritär och eleven är passiv och behöver styras (s.8). Kanske behöver 
dagens elever styras av en auktoritär lärare som vet hur undervisningen kan planeras för att eleven 
ska utvecklas musikaliskt på bästa sätt. Kanske trivs eleverna med den sortens undervisning. Om 
eleverna inte är nöjda verkar det dock mycket svårt att få en förändring. Eftersom en dialog kring 
undervisningen och musik är utesluten för den rationell-ekonomiska läraren får en elev infinna sig i 
lärarens åsikt.   
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En bra pedagog är en person som tycker om sina elever, säger Charlotte. Man måste tycka om 
människor, skapa kontakt och förstå vad eleverna vill med sitt spel. Man måste också kunna planera 
lektionen utifrån elevens förmåga, efter vad som passar eleven bäst och ha ett klimat där det är 
tillåtet att spela fel. När jag hör Charlottes ord tycker jag det låter som den perfekta läraren, hennes 
ord låter nästan inlästa för hur en kvalificerad lärare bör vara. Kanske är det Charlottes synsätt och 
hennes riktiga tankar i grunden men det kanske även är något hon blivit tillsagd att tycka. Kanske är 
det hennes förutfattade meningar för hur en pedagog ska vara. Hur som helst så menar hon att hon 
försöker undervisa utifrån de åsikterna.  
 De tre lärarna har återigen skilda beskrivningar och den här gången är det om hur en bra 
pedagog bör vara. Charlotte och Britta betonar den sociala kompetensen medan Annika betonar 
lärarens kunskaper inom sitt undervisningsområde. Varför deras syn skiljer sig åt tror jag beror på, 
som nämnts tidigare, deras skiftande erfarenhet. Yrkeserfarenheten och deras erfarenhet av att vara 
elev tycks spela en roll. Charlotte och Britta har arbetat som musiklärare i nästan 30 år och har en 
lång erfarenhet som säkert har präglat deras metod att undervisa. De mer erfarna lärarna har kanske 
fått upp ögonen på delar av undervisningen som Annika inte hunnit reflektera över. Eftersom 
Annika inte har haft möjligheten att följa en elev under en längre tid, har hon inte sett hur en 
undervisning som är präglas av det sociala perspektivet på lärandet påverkar den musikaliska 
utvecklingen.   
 Aspelin skriver om två olika sorters lärare den tråkige och den elevorienterade. Han menar 
att den tråkige läraren är fokuserad på resultat medan den lite roligare elevorienterade anpassar sin 
undervisning till eleverna. Den elevorienterade läraren har en god kontakt till sina elever. Aspelin 
menar att social omsorg bör ses som en del av undervisningen, vilket inte den tråkige läraren insett 
(s. 8). ”Pianotanten” ser jag som resultatinriktad och jag tolkar Charlottes berättelse som att den 
sociala omsorgen, som Aspelin nämner, var utebliven i undervisningen. Jenner skriver att 
motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande och menar att en elevs bristande 
motivation kan beror på vilka erfarenheter och bemötande hon fått från lärarna (s. 11). Genom ett 
gott bemötande ökar elevernas trivsel och deras musikaliska utveckling. Vad som räknas som gott 
bemötande kanske kan diskuteras, men utifrån lärarnas berättelse drar jag slutsatsen att alla elever 
inte är lika och därför måste även kontakten individanpassas. Undervisning som fokuserar på det 
sociala passar inte alla elever. Annikas berättelse tycks säga att det inte är alla elever som vill ha 
lektioner med mycket samtal, det finns elever som inte vill göra något annat än att spela och 
utveckla sin musikalitet. Annikas berättelse tillsammans med Charlottes och Brittas säger mig också 
att det är viktigt som lärare att tolka elevernas signaler om hur de vill att deras relation ska te sig. 
Detta för att gå eleverna till mötes och på så sätt få en undervisning som underlättar det musikaliska 
utvecklandet. Men det verkar dock viktigt som lärare att ha en elevorienterad undervisning med 
social omsorg. Hur framträdande det ska vara i undervisningen för elevens musikaliska utveckling 
beror på situationen och på eleven.  
 

Bra respektive dålig lektion 
Lärarnas beskrivning på en bra lektion skiljer sig åt. När Charlotte och Britta berättar om en lektion 
som de benämner som bra berättar de om stämningen under och efter lektionen. En bra lektion är 
när man har roligt och är glad och de berättar om tillfällen då eleverna visslat eller småsjungit på 
vägen ut. Annika å andra sidan talar endast om resultatet. När jag läser Annikas intervju tänker jag 
på de två amerikanska socialpsykologerna Blake och Mounton som menar att det finns en 
tvådimensionell ledarskapsmodell. Socialpsykologerna menar att en lärare behöver vara resultat- 
och uppgiftsinriktad samtidigt som man är personinriktad. För att vara en god pedagog krävs det att 
man har kompetens inom sitt undervisningsområde men man måste också ha en social kompetens, 
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för att kunna uppmuntra och stimulera sina elever, skriver Maltén (s. 8). Annika betonar det 
resultat- och uppgiftsinriktade, men hon pratar samtidigt om att hon gör andra aktiviteter 
tillsammans med sina elever. Min mening är att även här har lärarnas erfarenhet betydelse. Annika 
är kanske inte lika säker i sin lärarroll som Charlotte och Britta och därför vill Annika hålla sig till 
sin lektionsplanering eftersom det innebär en trygghet. Charlotte och Britta har lång yrkeserfarenhet 
bakom sig vilket säkert kan medföra att de vet vilka problem som kan uppstå i undervisningen i 
större utsträckning än Annika. Charlotte och Britta är kanske mer inriktade på trivseln i under-
visningen än resultatet eftersom de vet sedan tidigare hur de kan lägga upp sin undervisning. Britta 
säger att det är viktigt att kunna tänka om i sin planering och kunna välja någon annan musik ifall 
man ser att det på ett eller annat sätt inte fungerar. Denna beskrivning passar in på en situations-
anpassad undervisning, enligt min mening. Maltén beskriver den komplicerade människan som en 
person som menar att alla människor är olika och därmed deras behov. Teorin beskriver  att lärarens 
sätt att undervisa bör anpassas till eleverna (s. 8). Britta försöker hitta musik som passar eleverna 
och det gör även Charlotte som säger att en dålig lektion kan vara när hon inte planerat lektionen 
tillräckligt eftersom det har fört med sig att undervisningen inte varit så väl anpassad till eleven som 
den borde ha varit. Vad Annika gör ifall hennes planering havererar tycker jag mig se i en 
anpassning efter situationen. Om eleven inte har övat går hon igenom samma sak som veckan innan 
eftersom de inte kan bygga vidare om eleven inte kan sina uppgifter. Men hon berättar inte om 
någon individanpassad undervisning på det sättet som de andra lärarna gör. Kanske det beror på att 
inga frågor ställts kring just individanpassad undervisning.   
 

Motiverade elever 
Annika berättar om elever som nästan ”hänger på låset” för att komma in och ha lektion. Uttrycket 
”att hänga på låset” kan tänkas jämföras med en kö till mellandagsrean eller biljettsläppet till 
melodifestivalen. Människor är intresserade och vill komma i tid för att få de bästa platserna eller 
de bästa varorna. Annikas elever ser fram emot sin lektion på musikskolan, de tycker  det är roligt 
och vill lära sig så mycket som möjligt vilket gör att de är måna om att komma i tid. Eleverna vill 
träffa Annika och därför ”hänger de på låset”.  
 Jag tolkar Charlottes och Brittas berättelse som att det kan det vara svårt att förstå hur pass 
motiverade eleverna är. Vissa elever verkar ha omotiverade perioder, särskilt kring årskurs sex, sju 
och åtta är det vanligt att elever slutar. Torgil Persson tar upp frågan varför ungdomar slutar spela i 
den kommunala musikskolan. Han beskriver att orsaksbilden är komplex och svårtolkad men att 
läraren har en betydelse. Anledningen till att eleverna slutar kan vara att de inte trivs med läraren 
eller musikskolans undervisning, oavsett hur duktiga och talangfulla de än är slutar de i alla fall 
eftersom de inte trivs (s. 9). Persson menar alltså att elever slutar på musikskolan eftersom de på ett 
eller annat sätt inte trivs. Charlotte och Britta berättar att med hjälp av fokusering på relationerna 
och det sociala kan man hålla kvar de till synes omotiverade eleverna. Jag frågar mig ifall detta är 
ett sätt att få eleverna till att trivas och om Charlotte och Britta får sina elever att trivas genom att ha 
en musikaliskt tillbakahållen undervisning med fokus på relationen. Lärarna berättar att de 
fokuserar på att eleverna ska trivas, samtalar och spelar låtar som snabbt blir musik för att eleverna 
inte ska tröttna under elevers mindre motiverade perioder. Man kan fråga sig ifall de omotiverade 
eleverna trivs bättre om läraren fokuserar på det sociala istället för musiken och resultat men 
Charlottes och Brittas berättelse tycks säga att så är fallet. 
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Att se det positiva och ha roligt 
Alla tre lärarna menar att alla människor kan lära sig att spela men hur långt man kommer i sin 
utveckling är olika från person till person. Att lära känna sina elever och skapa en god relation tycks 
göra det möjligt att ha en trevlig stämning, vilket även underlättar för lärande. Min pedagogiska 
erfarenhet som bland annat inhämtas under VFU, det vill säga verksamhetsförlagd utbildning eller 
praktik, har förstärks genom denna undersökning. Min erfarenhet säger att det är viktigt att lära 
känna eleverna och skapa en god relation. De tre lärarna i undersökningen berättar om hur viktigt 
det sociala samspelet är för undervisningen. Relationen mellan lärare och elev ligger till grund för 
hur undervisningen ska fungera, utan en trygg relation försvåras möjligheten till en god under-
visning och elevernas musikaliska lärande får inte lika goda möjligheter. En god stämning som 
präglas av öppenhet och positiv anda underlättar lärandet eftersom relationen och kontakten mellan 
lärare och elev har betydelse för lärandeprocessen. 
 Att vara öppen och positiv verkar möjliggöra lärandet för eleverna. Det underlättar 
undervisningen och elevernas lärande om pedagogen är glad och positiv, visar uppskattning, har en 
öppen kontakt till eleverna och kan få eleverna att känna sig trygga. Gislason och Löwenborg menar 
att man inte ska döma sina elever, utan man ska ha en positiv aktning. Inställningen påverkar 
relationen till eleverna (s. 10). Detta tycker jag att alla tre lärarna har uppmärksammat. De säger att 
alla kan lära sig spela, de dömer ingen, utan har en positiv syn till alla barn och ungdomar. 
Simmons skriver att man som lärare ska se alla sina elever som intresserade och motiverade. Om 
man som lärare har en inställning att eleverna inte vill lära sig menar Simmons att eleverna märker 
det, de blir skrämda och känner sig hopplösa (s. 10). Genom att ha en inställning att alla kan lära sig 
spela utstrålar man möjligheter vilket underlättar för eleverna.  
 Ohlsson skriver om hur viktigt det är för undervisningen att eleverna har ett gott själv-
förtroende. Hon menar att man måste tro på sig själv för att kunna lära. Man ska undvika att 
tillrättavisa eleverna och ett bättre sätt är att få dem själva att se och förstå sina misstag (s. 11). När 
Charlotte pratar om beröm och kritik säger hon att eleverna oftast själva vet hur det har gått för 
dem. Hon vill snarare ha en dialog och ett resonemang med eleverna om vad de kan göra bättre. 
Genom en diskussion påstår Charlotte att eleven ser vad de behöver öva på. Vad det innebär att ha 
en dialog kring kritik och hur eleverna påverkas av det, frågar jag mig. Charlotte säger att eleverna 
ofta själva är medvetna om sina brister och därmed vad de behöver jobba på. De har en dialog och 
det får eleverna att känna att den negativa kritiken inte blir chockartat eller nedtryckande. Jag frågar 
mig ifall eleverna känner sin lärare så pass väl att de kan läsa av kroppsspråket och på så sätt förstå 
hur Charlottes kritik kommer att te sig. Kanske är deras dialog bara ett sätt för Charlotte att lägga 
orden i elevernas mun, eleverna säger helt enkelt vad Charlotte menar. Kanske hade hon fått samma 
resultat om hon hade haft en rakare attityd och berättat sin ståndpunkt genom att direkt säga vad 
hon menar. En dialog öppnar dock för eleven att berätta vad hon själv tycker och på så sätt får hon 
ett inflytande i undervisningen.  
 För Annika är det viktigt att fokusera på det positiva. Beröm är viktigt eftersom det blir en 
god stämning på så sätt.  Att kunna inspirera och motivera sina elever är viktiga egenskaper för en 
lärare, menar hon.  
 Britta belyser vikten av att ge en positiv bild vid kritik och hon säger liksom Annika att man 
inte kan komma med allt för mycket kritik eftersom det då finns risk för att eleverna inte vill 
komma tillbaka. Annikas och Brittas syn på undervisningen påminner mig om associations-
principen. Denna teori som Cialdini beskriver och som Maltén refererar till säger att man tycker 
bättre om människor som kommer med positiva nyheter och tycker sämre om dem som ger oss de 
negativa nyheterna (s. 11). Att berätta för en elev om deras resultat och hur det har gått för dem 
anser jag kan räknas som ny information. Eleverna får höra hur det har gått för dem, de får kritik, 
positiv respektive negativ. När jag översätter Cialdinis teori till lärarnas undervisning och samtal 
kring kritik får det mig att se tydliga återkopplingar. Genom att ge elever beröm associerar eleverna 



37 
 

sin lärare med någonting positivt vilket får eleverna att vilja komma tillbaka. Detta får mig att dra 
slutsatsen att genom att vara positiv och ge beröm blir eleverna mer positiva till sin lärare och 
musikskolan. De blir dessutom motiverade. 

Att tycka om alla elever 
Charlotte säger att man som lärare måste skilja på eleven och hans eller hennes beteende. Att kunna 
skilja på en elevs uppförande och person verkar problematiskt, tycker jag. För mig verkar det lätt att 
irritera sig på eleven som person, istället för dess beteende, ifall hon eller han har ett icke önskvärt 
beteende. Charlotte menar att hon kan bli irriterad men att det inte är barnen hon blir irriterad över 
utan deras beteende. Att ha is i magen och tänka att det är inte eleven man blir irriterad över, utan 
hur den beter sig, har jag svårt för att förstå. Jag frågar mig ifall det är möjligt att tycka om alla 
barn.  
 Jag tycks återigen se en föreställning om hur en lärare ska vara hos Charlotte. Man kan inte 
tycka illa om barn, säger hon. Det verkar viktigt för henne att ha ett positivt synsätt och se alla 
elever som utvecklingsbara, men min fråga är ifall detta är hennes egna verkliga tankar och 
värderingar. De ”irriterande” eleverna kommer med negativa nyheter ifall vi ska gå på 
associationsprincipen som nämnts i stycket ovan, och då menar den att vi ser eleverna negativt. Vi 
tycker illa om eleverna eftersom de beter sig illa och kommer med negativ nyhet. Jag frågar mig om 
det är möjligt eller om Charlotte spelar en roll, en roll som egentligen inte stämmer överens med 
hennes innersta tankar.  
 

Val av yrke 
Lärarnas berättelse om yrkesval tyder på att de fortsatt med musiken eftersom de tyckt det var 
inspirerande. De har haft en positiv aktning till att spela och tack vare engagerade lärare och 
medmusikanter har de fortsatt sina studier och yrkesliv. Deras berättelse säger mig återigen att det 
positiva synsättet är viktig för en elevs utveckling och när jag tänker på Glassers teori om att vi 
lättare minns saker ifall vi har roligt (s. 8), får jag belägg för det.  
 

Vidare forskning 
Ämnet är långt ifrån uttömt. Vid eventuell vidare forskning skulle man kunna fördjupa sig i hur det 
sociala perspektivet kan påverka lärandeprocessen, hur eleverna påverkas av relationen till läraren 
och hur den musikaliska utvecklingen påverkas närmare av en positiv, trygg och öppen lärande 
miljö. Litteraturutbudet är stort liksom möjligheten till större och bredare undersökning. Om jag 
hade haft samma kunskap när jag började på denna uppsats som jag har idag skulle jag ställt fler 
djupgående frågor kring bemötande och socialinteraktion för att på så sätt få en djupare bild av 
ämnet. Jag hade dessutom ställt vissa följdfrågor kring bemötande och motivation. 
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