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Abstrakt
Studien behandlar hur några sångpedagoger från olika stadier ser på relationen mellan lärare och
elev i den enskilda sångundervisningen. Syftet var att undersöka hur sångpedagoger på olika
stadier upplevde lärare-elev relationen och hur denna kunde påverka undervisningen. Vi har
byggt studien på litteratur i ämnet samt intervjuer med sex sångpedagoger från tre olika stadier:
kommunala musikskolan, gymnasieskolan samt Musikhögskolan. I litteraturgenomgången
belyses lärarens ökade ansvar i relationsarbetet, relationens uppbyggnad samt relationsproblem i
undervisningen. Resultatet visar att alla lärare mer eller mindre anser sig jobba med relationen
mellan lärare och elev samt att de har ett ansvar i att den ska bli bra. Skillnaderna i
sångpedagogernas syn på relationen mellan stadierna var inte tydliga, det verkar snarare vara en
fråga om vem vi är som individen lärare och vem individen eleven är. Två faktorer som kom att
bli mycket viktiga för relationens överlevnad blev respekt och tillit.

Nyckelord: lärare-elev, relation, sång, undervisning, Musikhögskolan, Gymnasiet, Kommunala
musikskolan
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1. Inledning

Många lärare är dagligen med om emotionellt omtumlande möten med sina elever. En
lektion som flyter tämligen lugnt avbryts av ett förtätat skeende vars utgång på intet vis är
given. Man går från lektionen upprymd eller nedstämd, balanserad eller orolig, stärkt eller
kränkt (Aspelin, 1999).

Som snart utexaminerade sångpedagoger menar vi att detta yrke är ett relationsyrke. I den
enskilda undervisningen möter vi våra elever som individer och detta leder till att vi måste vårda
lärar-elevrelationen. Som sångpedagoger arbetar vi med ett levande instrument det vill säga en
människa. Därmed kan vi aldrig frångå det faktum att människans röst alltid kommer att påverkas
av hur människan mår, både psykiskt och fysiskt. Detta blir än tydligare då vi fått uppleva hur
undervisningen kan skilja sig åt beroende på hur relationen till eleven ser ut. Som lärare tror vi att
egenskaperna att vara anpassningsbar och flexibel är ett måste, både i sin ämneskunskap och
sociala roll.

2. Syfte och Problemformulering
Syftet med detta examensarbete är att undersöka några sångpedagogers syn på relationen mellan
lärare och elev samt vidare hur sångpedagoger på olika stadier upplever att relationen kan
påverka undervisningen.

Vilken syn har sångpedagogerna på relationen mellan lärare och elev?
Hur tror de att relationen kan påverka undervisningen?
Skiljer sig synen på relationen mellan Musikskolan, Gymnasiet och Musikhögskolan?

3. Bakgrund
Gunilla Ladberg (1994) menar att vara lärare handlar om förtroende. Hur vi ser eleven och att vi
ser eleven för vad den är. Hon menar att lärare skall använda relationen som ett verktyg till att
hjälpa oss för att på bästa sätt kunna bekräfta och motivera eleven. Vidare fastställer hon att
människan är en social varelse på så sätt att vår överlevnad bygger på gruppen och dess
samarbete. Därför har vi en social drift eller förmåga, det är alltså inbyggt i människan att vara
social. Människan är programmerad att söka relationer. Detta har betydelse för lärandet: I det
sociala livet lär det växande barnet av vuxna och av andra barn. Relationen mellan människor
byggs upp genom kommunikation, blickar, kroppskontakt, språk och gemensamma handlingar
(Ladberg 1994, sid. 12 – 13).

Korp (2003) refererar till en artikel av Jonas Frykman. Frykman menar att skolans syfte har
förändrats – från att ha varit en plats dit eleverna kom för att tillägna sig kunskaper som de inte
kunde få någon annanstans, med siktet inställt på att kunna använda dessa kunskaper och
färdigheter i framtiden för att skaffa sig ett bra yrke, har skolan gjorts till en plats för
”identitetsarbete”, där eleverna skall lära känna sig själva och utveckla vissa färdigheter och
personlighetsdrag. Barn och unga är i skolan, skriver Frykman, ”för att bli någon” och inte, som
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förr, ”något” (Korp, 2003, s 140). Vidare menar Frykman att kommunikationen mellan elever och
lärare i svenska klassrum har blivit mindre ritualiserad och fått mera personligt innehåll.
Exempelvis kallar eleverna ofta sina lärare vid förnamn och det anses viktigt att lärare och elever
känner varandra som ”hela personer” och inte bara utifrån den snäva elev- och lärarrollen (a.a. s
49).

Skolan och klassrummet är mötesplats för lärare och elever. Här skall de arbeta, var och en
utifrån sina förutsättningar: läraren utifrån sin uppgift som undervisare och uppfostrare, eleverna
utifrån sina föreställningar om hur de uppfattar skolan. Imsen (1998) påpekar att lärare ofta är
stressade och känner att de inte räcker till. Känslan av denna otillräcklighet grundar sig i de krav
och föreställningar som riktas mot läraren. Men det är kontakten/relationen med eleverna som gör
att fler lärare håller ut i yrket år efter år och inte tröttnar och ger upp (Imsen, 1998, sid. 26).
Vidare skriver Imsen att kontakt med eleverna innebär att mötas som människor samt att detta
betyder att lärarna skall kunna föreställa sig elevernas totala situation, både deras yttre livsvillkor
och inre värld, vilket kan vara en god hjälp att ha i bakhuvudet för lärare som gärna vill ha
kontakt med sina elever. Att ha kontakt handlar vidare om att kunna ta konsekvenser av sina egna
handlingar gentemot den andra parten (Imsen, 1998, sid. 27).

3.1 Förankring i styrdokument
I vår studie har vi valt att intervjua sex sångpedagoger från tre olika stadier: kommunala
musikskolan, gymnasieskolan samt Musikhögskolan. Därför ser vi det nödvändigt att även
förankra vad det finns för hänvisningar om lärare och elev relationen i styrdokumenten från alla
stadier. Vi har valt ut de partier som vi tycker berör lärare-elevrelationen/interaktionen. Vi vill
genom detta ge en bild av hur lite eller hur mycket detta berörs i styrdokumenten.

3.1.1 Musikskolan
Till skillnad från grundskolan saknar musikskolorna nationella styrdokument i form av
målbeskrivningar, läroplaner eller kursplaner. Vad som sker innanför lektionsdörren är till största
delen en fråga mellan varje lärare och dennes elever. Det finns inte heller någon övergripande
utvärdering av verksamheterna (Rostvall & West, 2001, s. 1).

3.1.2 Gymnasiet
Lpo 94 är det styrdokument som gäller för det obligatoriska skolväsendet samt gymnasieskolan.
Enligt Lpo 94 är skolan en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett
ansvar för att stärka den sociala förmågan hos alla som arbetar där (Lpo 94 kap.1, Skolans
värdegrund och uppdrag).

Enligt Skolverket (2001) framstår bristen på förtroendefulla relationer mellan elever och skolans
personal som en väsentlig negativ faktor som hindrar elever från att lyckas i skolan. Konflikter
mellan lärare och elever kan leda till att eleven inte når målen som är uppsatta. Rapporten har
också för avsikt att framhålla vikten av att förtroendefulla relationer skapas mellan lärare och
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elever (Skolverket Rapport 202, 2001 sid. 82 – 83). Enligt Lpo 94, kap 1, skall eleven i skolan
möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social
gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Vidare säger Lpo 94 att alla som arbetar i
skolan skall visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett
demokratiskt förhållningssätt (Lpo 94, Kap:2.1, Normer och värden, Riktlinjer). Läraren skall
genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling (Lpo 94 kap:
2.7 Bedömning och betyg).

Enligt Sekretesslagen 7 kap 9§ har läraren tystnadsplikt. Eftersom samtal mellan lärare och elev
är en del i en förtroendefull relation är det viktigt att läraren känner till den sekretesslag som
gäller. Detta ger trygghet hos eleven i att kommunicera med sin lärare.

3.1.3 Musikhögskolan
På musikhögskolan finns det övergripande styrdokument på lärarutbildningen men där berörs ej
lärar- elevrelationen. Det finns även  enskilda kursplaner till varje ämne. Kursplanerna berör
endast vilka kunskaper och färdigheter studenten skall ha uppnått för att kunna examineras i
ämnet.

3.2 Begreppsdefinition
I Norstedts (1990) Svenska ordbok definieras relation som ”ett känslomässigt förhållande mellan
två eller flera personer (Norstedts 1990, s.791).” Enligt Ladberg (1994) byggs relationen mellan
människor upp genom kommunikation, blickar kroppskontakt språk och gemensamma handlingar
(Ladberg 1994, 12-13).

4. LITTERATURGENOMGÅNG
I litteraturgenomgången kommer vi beskriva lärarens förändrade roll och ökade ansvar, där
relationen och samspelet med eleverna kommer att väga tungt. Vi behandlar även relationens
uppbyggnad utifrån Aspelins (1999) tolkning av Scheffs teori om hur sociala band skapas. Vidare
berör vi vems ansvar det är att relationen fungerar bra. Hur väger läraren upp närhet respektive
distans till eleven och hur viktigt är självanalys av lärarrollen. Vi tar upp vilka relationsproblem
som kan förekomma i undervisningen samt hur viktig en bra relation är för undervisningen.

4.1 Lärarens förändrade roll och ökade ansvar
Hans Birnik (1998) skriver i sin bok Lärare – elevrelationen att lärarens uppgifter i skolan har
förändrats och blivit flera. Han menar att hur vi bemöter en medmänniska och hur vi bearbetar
relationen till en annan individ inte längre bör vara förbehållet skolpsykolog, skolkurator och
skolsköterska, utan även att läraren bör besitta denna kunskap (Birnik, 1998, s.135).

Lärare uttrycker ibland att de förutom att vara lärare, också är ”förälder, psykolog och kurator”. En
förändrad lärarroll bör ta detta i beaktande och utbilda lärare och blivande lärare hur man hanterar
olika situationer som är betingade av den interpersonella relationen (a.a. s.135).
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Detta synsätt på lärarens förändrade roll är inte utmärkande för Birnik utan förekommer även hos
andra författare. Enligt Aspelin (1999) har läraryrket blivit allt mer krävande, inte minst vad
gäller lärarens relationer till sina elever (s.67). Även Frykman (1998) menar att skolan har
förändrats och tagit på sig en annan uppgift än den haft under hundratals år. Utöver att bibringa
eleven kunskaper går skolan in aktivt för en formgivning av elevens identitet – att den talar om
för eleven hur den skall se ut som person. Detta är en uppgift som hemmet tidigare haft och som
den i de flesta kulturer fortfarande har.  ”Man skickar barnen till skolan för att de ska bli något
annat än vad hemmet kan erbjuda – inte ”hitta sig själva”. Naturligtvis har varje elev i sekler
påverkats av att gå i skolan; det har alltid funnits ordningsregler och betyg i uppförande. Men vad
som nu slagit igenom är preciserade mål för vilka personlighetsdrag en människa skall utveckla.
Identitetsarbete kan det kallas och det står uppfört på det dagliga schemat (Frykman, 1998, s. 28).

Skolan har kommit att prioritera vissa terapeutiska värden, den har blivit platsen där eleven
skall lära känna sig själv. Nutidens pedagogik är att eleven ska tränas i presens, i konsten
att vara. Den pedagogik som tidigare utmärkt skolan har behandlat om att lära sig i
futurum, frågan om vad man kan bli. Eller uttryckt med hjälp av en annan metafor: istället
för att förvandla eleven till något har man lagt vikten vid att han eller hon nu blir någon
(a.a. s. 31). Att förvandla eleven till någon är en svårare uppgift för skolan. Den
personorienterade pedagogiken lämpar sig bäst för handledning eller individualiserad
undervisning, för informella och terapeutiska relationer. Den ställer nämligen krav på att
eleven bemöts som en hel människa men med all möjlig hänsyn tagen till individuella
egenskaper (a.a. s.34).

Birnik (1998) menar att dagens lärare skall vara mer av en handledare än undervisare, och att
detta medför en närmare relation mellan läraren och elev. Detta beror på samhällets förändrade
karaktär genom att de klassiska idealen som plikt, lydnad och respekt för auktoriteter inte är lika
förankrade idag som de varit tidigare. Hur relationen mellan lärare och elev blir beror på
individernas personligheter. Detta genom att personligheten får betydelse för hur individen agerar
i möten tillsammans med olika individer. Vad en part gör i en relation är beroende av vad den
andra parten gör (Birnik, 1998, s.11-12).

Ogden (1993) anser att skolan och därmed läraren har två huvuduppgifter, social omsorg och
kunskapsförmedling. Undervisningen skall bidra till elevens utveckling både kunskapsmässigt
och socialt. Skolan skall inte bara vara kunskapsförmedlande utan också bidra till överföring av
kulturella värden som socialt ansvar, omsorg, medkänsla och respekt för andra människor. Ogden
(1993, s16) menar att skolan därmed har förpliktelser gentemot både kunskapsmål och
omsorgsmål.

Enligt Rostvall och West (1998) har elevens roll i skolan på bara några decennier förändrats.
Elevens egna värderingar tillåts nu påverka undervisningen i mycket högre grad än tidigare.
Tidigare ansågs läraren alltid ha tolkningsföreträde. Nu har lärares respektive elevers värderingar
kommit att påverka skolarbetet på ett mer jämbördigt plan. På så sätt har läraren kommit att få en
mer handledande roll, där han eller hon inte alltid förutsätts ha den största kunskapen. Eleven har
samtidigt tillåts få ett större ansvar för sin egen kunskapsutveckling (Rostvall & West, 1998, s.
96).
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Sammanfattningsvis har lärarrollen enligt dessa författare förändrats genom ett ökat ansvar när
det gäller omsorgsdelen i undervisningen. I och med detta krävs det att läraren synliggör
relationen och jobbar aktivt för uppnå en ”bra” relation till varje elev.

4.2 Relationens uppbyggnad – lärarens ansvar
Enligt Aspelin (1999) ligger det i lärarens ansvar att bygga upp en relation. Han menar att det
finns fyra faktorer som är viktiga att uppmärksamma om vi vill förstå vad relationen mellan
lärare och elev byggs på. Dessa fyra faktorer är Aspelins (1999) tolkning av Scheffs teori om hur
sociala band bildas. Begreppet sociala  band används som en beteckning av den verklighet som
existerar mellan individer. Här följer de fyra faktorerna:

1. Nivån av samklang i kommunikationen: hur väl förstår aktörerna varandra och vilken grad
av respekt visar de varandra? (Enligt Aspelin handlar detta om förståelse om att kunna ta
varandras roller, det vill säga hur väl individerna kan sätta sig in i och föreställa sig vad
den andre tänker och känner.)

2. De ackompanjerande emotionernas tillstånd: vilka uttryck för emotionerna skam och
stolthet finner vi och hur är dessa uttryck relaterande till den pågående processen? (Enligt
Aspelin finns det två sorters grundkänslor, skam och stolthet. Dessa är sociala emotioner
och visar det sociala bandets karaktär mellan individerna. Människan värderar sig själv
genom att inta den andres perspektiv. Utifrån detta blir värderingen av sitt eget jag positiv
eller negativ och då väcks antingen skam eller stolthetskänslor. Skamkänslor kommer då
människan känner att det sociala bandet är hotat, stolthetskänslor kommer då det sociala
bandet är stabilt och intakt.)

3. Alienationens och relationernas differentieringsgrad: vilken grad av närhet respektive
distans utvecklas i relationen?

4. Kommunikationsmönster: vilka kommunikationstekniker använder sig aktörerna av och
hur inverkar detta på samspelet? (Aspelin, 1999, s 67)

Vidare menar Aspelin (1999) att dessa stabila band mellan lärare och elev krävs för att relationen
skall bli bra. Skolans omsorgsansvar berör formandet av sociala band i den pågående processen,
och det innebär inte en förmedling av en generaliserbar förmåga att ”vara social”. Social omsorg i
undervisningssammanhang sker alltså huvudsakligen i och genom en kunskapsprocess som inte
bör ses som ett separat moment i undervisningen (a.a. s 28). Scheff skriver att upprätthållandet av
de sociala banden mellan lärare och elev är en grundläggande mänsklig drivkraft. De motiverar
människan att söka gemenskap med varandra, att samspela, att bygga sociala relationer. Sociala
relationer blir det kitt som kopplar oss samman, den drivkraft som integrerar oss, den länk som
gör oss till sociala varelser (a.a. s 45). Scheff menar vidare att sociala band får en viss karaktär i
varje enskilt socialt sammanträffande och i varje enskild kommunikation. Det som främst avgör
relationernas stabilitet är det sätt på vilket människan kommunicerar med varandra (a.a. s 65).

Eftersom individen har olika status i relationen, får läraren som vuxen och yrkesverksam ett
betydligt större ansvar än eleven för hur samspelet utformas. Det är hon som har
huvudansvaret för att lärare- elevrelationen blir så utvecklande som möjligt. Läraren bör
låta sin personlighet framträda för att skapa en hållbar relation till eleven (Zehm & Kottler,
1993). Eleven får härigenom möjlighet att uppfatta läraren som medmänniska och inte
enbart som lärare (Birnik, 1998, s. 12).
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4.3 Närhet och distans
Hans Birnik (1998) menar att det är kvaliteten på lärare- elevrelationen och inte själva
ämnesinnehållet som framförallt avgör hur effektiva lärare är (Birnik 1998, s. 16). Lärararbetet,
liksom terapiarbetet, är till stor del ett ensamarbete. Trots detta ingår läraren dagligen i ett stort
antal relationer med sina elever utan insyn från andra vuxna. ”I lärarens professionella
förhållningssätt ingår hennes förmåga att vara nära eleverna och samtidigt ha distans till dem.
Hon bör besitta förmågan att objektivera eleven i den meningen att vara kapabel att se eleven,
och dennes problem och svårigheter, skilda från sina egna (a.a. s. 18).”

Formandet av stabila sociala band i undervisningen förutsätter personlig närhet i
bemärkelsen att individerna möter varandra som konkreta personer. Men det förutsätter
också opersonlig distans då aktörerna ofrånkomligen är rollfigurer som är ålagda att utföra
vissa uppgifter (Aspelin, 1998, s 45).

Läraren skall inte bara vara yrkesmänniska utan även medmänniska, en förebild, och ha en
välutvecklad empatisk förmåga. Den empatiska förmågan, eller brist på den, kan spela roll för
lärarens och elevens relation och därigenom för elevens utveckling och inlärning (a.a. 1998, s.20-
21). ”Om eleven ska ha möjlighet att känna sig trygg och accepterad av läraren, är det önskvärt
att läraren skapar ett för eleven och för henne själv godtagbart undervisningsklimat (a.a. s.24).”

Detta blir tydligt i sångundervisningen. Eftersom sång är mycket personligt måste eleven få
känna trygghet i läraren som medmänniska, det gör läraren genom att skapa en närhet till eleven
och acceptera den som den är. För att läraren sedan skall kunna kräva mer av sin elev måste
distansen infinnas så de inte mister sina roller som lärare och elev. Distansen är en svår
balansgång att hålla. När det har gått så långt att eleven vill ha en kompisrelation till läraren
måste denne hitta ett sätt att hålla avstånd. Detta blir mycket svårt. Men ett sätt kan vara att inte
låta eleven styra lektionerna och få full kontroll så att den känner att läraren faktiskt är en lärare
och inte enbart en vän.

4.4 Självanalys
Birnik (1998) har intervjuat ett antal lärare om lärar-elevrelationen. Han fann att lärarens
medvetenhet om sig själv och sina egna begränsningar och möjligheter är betydelsefulla för hur
läraren förstår sina elever. Om relationen mellan lärare och elev skall vara möjlig att använda i
avsikt att stärka lärandet, bör läraren vara medveten om hur det egna beteendet i interaktionen
kan påverka eleven och relationen till denne. Läraren bör ägna sig åt självanalys (Birnik, 1998, s.
14-25).

Det finns fyra behov som Birnik (1998) anser att elever önskar få tillgodosedda hos sina lärare: 1)
att bli sedd 2) att bli uppmuntrad 3) att bli respekterad samt 4) att bli vägledd. Eleverna visar
också rädslor som kan hämma deras utveckling och inlärning: 1) rädsla att bli övergiven 2) att bli
förtvivlad eller börja misströsta 3) att känna sig löjlig och 4) att känna sig bortkommen eller
vilsen (a.a. s 26).
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Resultatet av intervjuerna som utfördes i studien visades det att ”det är viktigt att skapa
trygghet för eleven och lära dem att ta ansvar. Genom att aktivt lyssna på eleven kan man
enligt de intervjuade lärarna, synliggöra eleven. En annan väsentlig uppgift för läraren,
menar man, är att bekräfta eleven. Man ska som lärare visa att man tycker om eleven och
att den är accepterad, trots att man ibland inte är ense med varandra. Läraren bör också visa
på att alla duger som de är och att stärka elevens identitet. Accepterandet av eleven ses
likaså som en viktig uppgift för läraren(a.a. s. 57).

4.5 Makt och auktoritet
I sin avhandling ”Interaktion och kunskapsutveckling” (2001) diskuterar Rostvall och West den
asymmetriska maktrelationen de uppmärksammat i sina studier av enskild
instrumentalundervisning. Med detta menas den obalans som finns i interaktionen mellan lärare
och elev, där läraren har tolkningsföreträde och ger eleverna små möjligheter att påverka sin
situation. Ofta ses det som mer kvalitativt att få enskild undervisning i ett instrument då läraren
lättare kan se till varje enskild elevs behov. Resultatet i deras studie visade emellertid att enskild
undervisning inte skulle vara någon garanti för kvalitet i detta avseende, mycket på grund av den
korta tid läraren får med eleven. Lärarna i studien visade litet intresse för elevernas upplevelser,
egna initiativ och åsikter. Lärarna verkar interagera i relation till en tänkt modellelev istället för
den elev som finns i rummet. I maktrelationen hade läraren överhand och eleven var alltid i
underläge eftersom barns erfarenheter uppfattades som mindre giltiga och väsentliga. Eleverna
visar sin lojalitet, genom att de aldrig låter läraren förlora ansiktet och därmed kan läraren behålla
sin auktoritet (Rostvall & West, 2001, s. 286-288).

I Rostvall och Wests tidigare bok ”Handlingsutrymme” (1998) skriver de att lärare strävar efter
att upprätthålla respekt för sin auktoritet och professionalitet och att detta kan enskilda
musiklärare lätt komma att uppfatta som ett personligt dilemma (Rostvall & West, 1998, s. 36). I
den enskilda undervisningen har läraren, som är vuxen till skillnad från eleven, stor makt och ett
ständigt tolkningsföreträde. Det är en känslig situation som kan upplevas som ”bekväm”
framförallt för läraren, men som också kan leda till att eleven inte ges möjlighet att utveckla sina
egna ståndpunkter och värderingar (a.a. s. 68). En lärare inom det obligatoriska skolväsendet har
till viss del en annan roll än läraren i musikskolan. I grundskolan är relationen mellan lärare och
elev i stort sett skriven av samhällets regler eftersom den är obligatorisk. Läraren i musikskolan
kan tyckas stå mer fri, och inte ha samma kontrolluppdrag som lärare i grundskolan. Det är dock
viktigt att komma ihåg att läraren även i sådana situationer har en maktposition i förhållandet till
eleven (a.a. s. 80-81).

4.6 Relationsproblem i undervisningen
På vilket sätt påverkar egentligen relationen mellan lärare och elev kunskapsinhämtningen? I
artikeln ” Lärare är engagerade i sitt ämne – men misslyckas i relationerna”, författad av
skolforskaren Wennhall, framhålls att de flesta elever i författarens undersökning uppfattar sina
lärare som engagerade i sina ämnen. Däremot anser eleverna att lärarna brister i förmågan att
värna om skolklassens sociala relationer. Wennhall sammanfattar resultaten genom att det finns
relationsproblem mellan många lärare och elever. Wennhall menar att studien visar att läraren får
bra betyg för sitt kunskapsöverförande men inte för det mer sociala och relationsmässiga
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aspekterna. Han vill mena att för de flesta elever är kunskapsinhämtningen kopplad till
upplevelsen av relationen med läraren. ”När man upplever att läraren inte bryr sig om vad
eleverna tycker, och man inte känner förtroende för sina lärare, finns en uppenbar risk att man
inte engagerar sig lika mycket i skolarbetet och inte heller tillgodogör sig undervisningen fullt
ut.” (Wennhall, i Aspelin 1999, s 21-22)

Det är uppenbart att det är i skolans sätt att organisera relationerna mellan lärare och elever,
och elever sinsemellan, som problemen står att finna. Det är det som ger upphov till
vantrivsel, förstörelse och mobbing. Det är alltså inte i första hand faktorer utanför skolan
som skall hängas ut. När elever och lärare är på ferier så är också många av problemen det
(Frykman 1998, s 18).

4.6.1 Att mötas som individer
Relationsproblem i undervisningen kan enligt Aspelin (1999) handla om bristande möjligheter för
lärare och elev att mötas som individer. Kommunikationen är det mest avgörande momentet som
får lärare och elev att närma sig varandra på detta plan. Aspelin poängterar att kommunikationen
måste tillfredställa såväl individuella som sociala behov. Sociala behov är behov av att uppleva
delaktighet i relationer med andra människor och individuella behov är behov av att uppleva sig
som ett differentierat jag, som något annat än gruppen, som något unikt. Samt att detta måste vara
tillfredställande både för elev som lärare. Hotet mot lärare- elevrelationen menar Aspelin vara
antingen för liten eller för stor distans mellan läraren och eleven. Aspelin tar upp fyra centrala
kombinationer av relationsproblem i lärare- elevrelationen.

1. Läraren vägleds helt av eleverna samtidigt som eleverna ignorerar läraren.
2. Både lärare och elever är överdrivet inriktade på att vara varandra till lags.
3. Läraren ignorerar elevernas behov och eleverna är överdrivet styrda av lärarens

förvändningar.
4. Såväl lärare som elever ignorerar varandras behov – en situation som liknar anarki.

Aspelin (1999) avslutar med att säga att det grundläggande problemet består i att lärare-
elevrelationen i allt för liten grad karakteriseras av en femte kombination: samklang och balans
mellan lärarens och elevens behov (Aspelin 1999, s 44).

4.6.2 Olika generationer
I en relation är kommunikationen det viktigaste. Enligt Rostvall och West (1998) har lärare och
elever växt upp under olika sociala och kulturella förhållanden och har skilda erfarenheter som
kan ha givit upphov till bland annat olika syn på ämnets innehåll, form och funktion. Lärare och
elever tillhör vanligen olika generationer och har utvecklat skilda sätt att kommunicera och
använda språk och musik (Rostvall & West, 1998, s. 31). De menar att lärare och elevers olika
syn på musik och samhälle kan ge upphov till missförstånd. Även om en lärare försöker gå eleven
till mötes genom att ge denne en poplåt som läraren tror att eleven skulle uppskatta, misslyckas
den ändå att möta eleven på alla plan. Detta beroende på att de har skilda värderingar av musiken
( Rostvall & West, 1998, s. 17-18).
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4.6.3 Olika värderingar
Lärarens värderingar kan påverka hur de bemöter sina elever. Rostvall och West (1998) nämner
att det finns lärare som delar in sina lever i begåvad/obegåvad respektive motiverad/omotiverad.
Detta kan få konsekvenser för hur läraren tolkar elevens agerande i olika situationer men även
lärarens förväntningar på eleven. Vilket i sin tur kan leda till att läraren förhåller sig passivt till de
”obegåvade”, då det ändå inte är någon ide att lösa problemet. Läraren väljer helt enkelt att inte
beröra problemet, till exempel genom att snabbt byta till en ny uppgift eller låt. Medan han
hjälper den begåvade eleven med sina problem (Rostvall & West, 1998, s. 81-82).

4.7 En bra relation
I Birniks studie uppfattade lärarna utvecklingen av relationen till eleverna som en av sina
viktigaste uppgifter. De menar att om eleven skall bli intresserad av det hon/han skall lära, måste
relationen mellan lärarna och elever vara trygg och tillitsfull. Hjälpsamhet och stöd från lärarna är
viktigt för eleverna enligt lärarna i studien. Förutom betydelsen av den nära relationen till
eleverna beskriver lärarna också att ramarna för undervisningen är viktiga. Med ramarna menas
att det är lärarna som styr och leder verksamheten (Birnik, 1998, s. 125-126).

Vidare menar Birnik (1998, s 12-13)) att läraren bör visa eleven respekt och tillgivenhet då detta
möjliggör en bärande relation dem emellan. Ett sätt att skapa en sådan relation till eleven är att
lita på eleven och få den att känna sig betydelsefull. En bärande relation mellan läraren och
eleven kräver att läraren har förmågan att se eleven som en person och inte enbart som elev.

I en studie av mästar-lärlingsformen på ett musikkonservatorium skriver Nielsen & Kvale (2000,
s 146)) att det är av avgörande betydelse att skapa en relation till lärarna, särskild
huvudämnesläraren, och att detta förhållande fungerar. Upprätthållandet av relationen är ofta en
fråga om att bygga upp ett förhållande präglat av ömsesidig tillit.

5. Metod

5.1 Teoretisk utgångspunkt
Vår teoretiska utgångspunkt är den litteraturstudie (ovan, kapitel 4) där vi sammanfört material
om forskning kring relation och interaktion mellan lärare och elev.  Vi valde att använda oss av
huvudsakligen pedagogisk litteratur. Litteraturen sökte vi genom Musikhögskolebibliotekets
katalog Lucia.

5.2 Metodval
Vi valde att göra en kvalitativ forskning eftersom vi var intresserade av att skaffa oss en ny
fördjupad kunskap om sångpedagogens syn på relationen mellan lärare och elev i den enskilda
sångundervisningen och vidare hur relationen kan påverka undervisningen. Med kvalitativt
inriktad forskning menas forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, till exempel i
form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Detta är oftast verbala analysmetoder av
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textmaterial (Patel & Davidsson, 2003 s 14). Därför valde vi i vår undersökning att göra
intervjuer med sångpedagoger om vilken syn de har på lärar-elevrelationen och hur de upplever
att relationen påverkar undervisningen. Vi försökte även undersöka om uppfattningen av
relationen skilde sig mellan olika stadier. Intervjuformen valde vi därför att vi kan genom
intervjun tränga in i djupet av ämnet. I vår undersökning är interaktion och relation två nyckelord
och i dessa är samtalen det viktigaste. Därför såg vi att just detta skulle vara ett medel för att
samla vår information. Kvale (1997) menar att samtalet är en grundläggande form för mänskligt
samspel. Människor talar med varandra – de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär
vi känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och
om den värld vi lever i (Kvale 1997, s.13).

5.3 Pilotintervju
Kvale (1997) menar att forskaren får bättre självförtroende i att vara intervjuare om de tränar sig
på att intervjua. Därför bestämde vi tillsammans med vår handledare att genomföra en
pilotintervju. Denna pilotintervju genomfördes tillsammans för att kalibrera frågorna inför att
sedan dela upp intervjuerna jämbördigt mellan oss, och göra dem var och en för sig. Genom detta
kunde vi se om frågorna vi förberett gav den information som behövdes till vår forskning. Vi
upptäckte även vilka följdfrågor som vi eventuellt behövde vara förberedda på. Dessutom fick vi
övning i att skapa ett tryggt och bra samspel mellan oss och respondenten.

5.4 Genomförande
De utvalda respondenterna kontaktades personligen via telefon och ett datum för intervju
bestämdes. Vid samtalet klargjordes syftet med undersökningen samt vad vi skulle göra med
materialet. Vi talade även om att intervjun skulle spelas in på minidisc. Respondenterna
informerades om att deras svar skulle behandlas anonymt.

Vi valde att använda oss av minidisc för att bättre kunna koncentrera oss på samspelet med
respondenterna under intervjun. Platsen för intervjun blev i ett ostört rum i den skola där
respondenterna undervisade.

5.5 Respondenterna
Våra respondenter är alla sångpedagoger, är sex till antalet och alla kvinnor. Vi har valt att döpa
respondenterna utefter hur vi uppfattar deras karaktär. Men vi vill klargöra att karaktärsnamnen
på respondenterna inte har något med resultatet att göra. Samtliga respondenter har
musikhögskoleutbildning. Skolorna där de undervisar är alla belägna i norra Sverige. Vårt urval
av respondenter skedde genom tidigare bekantskap med dem.  Här följer en beskrivning av alla
sex:

Musikskola:
På musikskolan är eleverna mellan 9-18 år. Inspiratören är närmare trettio år och har undervisat
som sångpedagog i snart tre år på kommunala musikskolan.  Optimisten är i fyrtioårsåldern och
har undervisat som sångpedagog vid kommunala musikskolan i 15 år.
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Gymnasieskola:
På gymnasiet är eleverna mellan 16-18 år. Debattören undervisar på gymnasiet, är i
trettioårsåldern och har undervisat som sångpedagog i 10 år. ”Den erfarna” är i femtioårsåldern,
undervisar på gymnasiet och har undervisat som sångpedagog i 28 år.

Musikhögskola:
På musikhögskolan är vidden på åldrarna stora, studenterna kan börja från och med att de är 18
år. Lärarna på högskolan har elever som är ända upp till 45 år, men mestadels är åldern på
studenterna mellan 20-25 år. Proffset undervisar på musikhögskola, är i femtioårsåldern och har
undervisat som sångpedagog i 27 år. Analytikern är i fyrtioårsåldern, undervisar på
musikhögskola och har undervisat som sångpedagog i 16 år.

6. Vår undersökning
Vi presenterar vårt resultat av undersökningen genom att kategorisera all data efter områden som
visats tydliga i intervjuerna. Till sist gör vi en kort sammanfattning över alla stadierna var för sig.

6.1 Resultatet av undersökningen

6.1.1 Lärarrollen – bra egenskaper

Gemensam för lärarna på Kommunala musikskolan var övertygelsen om att lärare måste vara
engagerade i och intresserade av sina elever. Eleverna har rätt att kräva att lärarna är intresserade
av dem och sätter dem i fokus. Inspiratören betonar också vikten av att vara tydlig samt att kunna
vara en god förebild.

Lärarna på Gymnasiet ansåg att flexibilitet och att kunna anpassa sig var en bra egenskap att ha
som sångpedagog. Bra ämneskunskaper är även en fördel samt lite envishet i det man vill med
eleven. Här nedan berättar respondenten om sin skyldighet i relationen som lärare:

Min skyldighet är att nå fram till varje elev, jag måste släppa in dem. Det är ju mitt uppdrag
helt enkelt (Den erfarna).

När vi bad lärarna på Musikhögskolan nämna några bra egenskaper en lärare bör ha svarade
lärarna att de skall kunna hantera hantverket, kunna ta folk och vidare att ha tålamod och lust att
lära men också att lära om sig själv. Analytikern tycker sig ibland se att elevens uppfattning om
vad hennes lärarroll består i skiljer sig från sin egen. Hon ser sig själv som en handledare medan
vissa elever tror att hon är där för att mata dem med kunskap. Här beskriver hon skillnaden.

Undervisning baseras på att en är mästare och en är lärling. Vissa elever kan komma in och
tro att det är så fullt ut. Då kommer relationen luta åt det hållet. Men om studenten kommer
in i rummet med sina mål och visioner, och pedagogen kan möta det som en handledare så
blir det en bättre relation. Men det är inte många studenter som vågar det, många vill bli
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påfyllda. Och om man då inte gör det kan eleven känna att man gör ett dåligt jobb
(Analytikern).

6.1.2 Relationen mellan lärare och elev

Här förklarar en respondent på Kommunala musikskolan vad som kan vara speciellt med just
sångundervisningen och relationen med sin elev.

Att ha en bra relation med speciellt sångelever är viktigt. Därför att det är deras egen kropp
som man ska använda sig av. Jag tror att man måste vara försiktig med kritik för det tas
förmodligen mycket mer personligt än om man ska till exempel rätta till ett par fingrar som
ligger fel på tangenterna. Men att rätta till en människas röst, det är ganska känsligt
(Optimisten).

Båda respondenterna nämner här vilken betydelse den enskilda undervisningen kan ha för eleven.

För jag tror det är viktigt det här med att vi faktiskt har enskilda lektioner, att de ensamma
får träffa en vuxen som inte är deras föräldrar (Inspiratören).

Det är inte ofta som barn och nu tonåringar är så synliga. Jag tror vi har en viktig roll som
vuxen när de är ensamma med oss. Det kanske är den enda stunden under dagen en vuxen
är helt koncentrerad på bara en elev (Optimisten).

Det utmärkande för en bra lärar-elevrelation är för Optimisten respekt och ärlighet. Dessutom
menar hon att om eleven kommer till varje lektion, oberoende av hur mycket eller lite den är
förberedd, kan detta vara ett bevis på att relationen är bra. Inspiratören menar att eleven i en bra
relation skall kunna känna sig avslappnad i lärarens sällskap och våga säga om något inte känns
rätt.

När vi bad lärarna förklara vad som utmärker en dålig lärare-elevrelation, menade de att det är
när de inte når fram till eleven eller till varandra.

Man måste vara rak i sina frågor när det inte fungerar bra. Om de jämt bara rycker på
axlarna så kanske de bör ha en annan lärare (Optimisten).

När de bara säger: - jag vet inte, på alla frågor. När de inte bryr sig och är likgiltiga. När
man märker att de inte vill något då är det ganska kört. Då försöker man vara inspirerande
under ett tag och ibland funkar det och man lyckas vända på dem (Inspiratören).

När vi bad respondenterna på Gymnasiet förklara vad som utmärker en bra lärare-elev relation
svarade båda att det handlade om förtroende och tillit. De menade att om eleven är skeptisk till
oss som lärare och medmänniska blir relationen inte bra och eleven utvecklas inte.

Det känns som att har man inte tilliten, om dom inte litar på en, om dom är skeptiska, då är
det liksom kört (Debattören).
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När vi frågade vad en bra relation bidrar med svarade sångpedagogerna att det bara var bra saker.
Elevens utveckling går framåt, den gör framsteg, eleven jobbar mer. Eleven blir ledsen istället för
glad när lektionen går bort. Förtroendet ökar och läraren kommer överens med eleven.

När vi frågade lärarna på Musikhögskolan om vad som utmärkte en bra relation lade lärarna
tyngdpunkten på olika saker. Proffset vill ha en jobb/professionell relation och menar att en bra
sådan bygger på att lärare och elev är öppna mot varandra och har en rak kommunikation. Att
båda parter är ärliga och inte är rädda för att diskutera när de tycker olika. Analytikern vill ha en
professionell relation som skall klara påfrestningar. Hon anser att relationen skall bidra till att
båda parter utvecklas.

6.1.3 Ansvar, makt och auktoritet

När vi frågade Kommunala Musikskolans pedagoger om vem det är som bär ansvaret för att
relationen mellan läraren och eleven skall bli bra svarade lärarna att det till en början är läraren
som bär ansvaret. Men efterhand är det båda som måste "bjuda till”.

I början är det jag. För hur man än vänder och vrider på det så är man vuxen och är en
auktoritet. Vi får bjuda till lite extra, det är vårt ansvar (Optimisten).

Optimisten menar att lärare måste vara stolta över vad de är, nämligen lärare. Lärare måste tro att
det är de som vet bäst. Naturligtvis skall eleverna få ha åsikter men faktum är att det är lärarna
som vuxna som skall ta ansvaret för hur undervisningen skall ske.

Båda respondenterna på Gymnasiet ansåg att det är deras huvudansvar för hur relationen blir
mellan lärare och elev, men att det inte går att bygga en relation på bara en persons vilja och
tankar. Men att deras ansvar blir mindre då eleven inte möter dem trots att läraren gjort allt för att
få det att fungera.

 Mest lärarens ansvar, men också eleven. It takes two to tango! Det är mer lärarens ansvar
för att den står i en maktposition. Eleven kommer in, jag sätter ribban som lärare för hur
stämningen ska bli i rummet och sen är det upp till eleven att bemöta det. Finns det då
elever som fräser åt vad man än säger så kanske det faktiskt är eleven som bär ansvaret för
att det inte fungerar (Debattören).

 Huvudansvaret är mitt. Men det är naturligtvis så att alla måste bjuda till annars fungerar
det inte. Fast om jag anstränger mig så jag blir blå och ändå inte får något gensvar, så
känner jag kanske inte att det är mitt ansvar att ta nästa steg (Den erfarna).

Pedagogerna på Musikhögskolan anser att det ligger på bådas ansvar att relationen mellan lärare
och elev blir bra.

Läraren har ju alltid på något sätt överhand men visst är det bådas ansvar (Proffset).
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Pedagogen har det yttersta ansvaret absolut. Men eleven har 100% ansvar för sina studier
och pedagogen har 100% ansvar att stödja studentens egna studier men också att vägleda
mot nya mål. Men tillsamman har man ansvaret fifty fifty när man möts (Analytikern).

6.1.4 Självanalys
På Kommunala musikskolan anser Optimisten att hon som lärare och människa måste rannsaka
sig själv för att inte ha förutfattade meningar om vad eleverna tycker och tänker. Hon menar även
att lärare måste göra det för sin egen skull och inte bara för elevens. Det är viktigt att läraren trivs
på sitt jobb. Ingenting löser sig av bara farten utan man får jobba lite på relationen.

Man kanske också måste rannsaka sig själv. Man kan ju lägga på människor åsikter som de
kanske inte har, och därför tror jag det är bättre att fråga (Optimisten).

Att arbeta med sig själv och vara villig att lära var något som lärarna på Gymnasiet menade var
ett måste. Båda lärarna talade om vikten att inte bara köra på utan att stanna upp och lyssna på
eleven.

Ibland har jag tendensen att bli lite för ivrig och försöker jobba fort på grund av att klockan
är mycket och då får jag tänka: –oj bromsa nu så att dom hinner säga något (Den erfarna).

Debattören berättade att hon i sin undervisning är relativt relationsinriktad på grund av att alla
människor är olika på något sätt och fungerar olika. Hon menar att hon inte kan vara något hon
inte är men att hon absolut måste bolla lite med sin egen personlighet för att kunna nå fram till
eleven.

Inte så att man kliver in i en annan roll utan jag tycker att jag har alla de sidor hos mig själv
som behövs för att nå eleven (Debattören).

Analytikern på Musikhögskolan tycke det var viktigt att hon lärde känna sig själv som pedagog.
Vilket innebär att hon måste rannsaka sig själv.

6.1.5 Närhet och distans

Lärarna på Kommunala musikskolan vill ha nära relationer till sina elever men Optimisten känner
också ett behov av att hålla en distans. Hon menar att tonåringar i alla fall är mer intresserade av
sig själva, att det ligger i deras natur. Att de nog tycker det är ganska skönt att inte komma sin
sångpedagog för nära in på livet.

Jag håller nog ett avstånd. På jobbet är jag deras sånglärare, de vet att jag sjunger och har
barn men inte vet de något om mitt privatliv. Jag håller en distans där. Vissa elever blir
ibland förvånade när de ser en på t ex Lindex –vad gör du här, handlar? De är mest
intresserade av sig själva (optimisten).
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Inspiratören känner sig öppen och delar med sig av sitt liv och sina tidigare erfarenheter. Hon
upplever att detta hjälper henne i kontakten med eleverna. Hennes tidigare röstproblem kan göra
att eleverna känner en samhörighet och ser att det går att jobba bort problemet.

Debattören på Gymnasiet talar om att hennes egen känsla i sin kropp är lika viktig som elevens.
Hon anser att hon har lärt sig var gränsen går mellan personligt och privat, så att hon på något sätt
skyddar sig själv, och att andra bör göra detsamma.

Mest är det att jag hajar till över att jag säger någonting om mig själv i syfte att visa på
förståelse för någonting. Då måste man också vara beredd på att eleven berättar personliga
saker om sig…och man har ju ingen kuratorsutbildning utan är en vanlig medmänniska,
vilket gör att man drar paralleller till sitt eget liv som man efteråt blir tveksam över om man
skulle ha sagt eller inte (Debattören).

Den erfarna känner att hon har en trängre sfär nu än vad hon hade förut. Hon har lärt sig att hålla
ett avstånd och samtidigt vara nära eleverna.

Båda lärarna på Musikhögskolan vill ha en relativt nära relation med sina elever men håller en
distans. De uppfattar sig själva som personliga med sina elever men inte för den delen en kompis.
Analytikern anser att om relationen är dålig får hon svårt att släppa fram hela sin personlighet. De
anser även att vi som lärare ibland måste hålla tillbaka sig själv för att låta eleven ta mera plats
och inte belasta eleven med sitt eget privatliv.

Och sen kan ju min personlighet också blockera en annan människa och det är då bäst med
en avvägning av hur mycket man ska dela med sig av sig själv (Analytikern).

6.1.6 Relationsarbetet – Relationsproblemet

Medvetenheten kring relationen skiljer sig märkbart mellan våra två lärare på Kommunala
musikskolan.

Jag jobbar medvetet med relationen till eleven på så sätt att man ser eleven och visar
intresse för vad de gör (Optimisten).

Nej, jag kan nog inte säga att jag jobbar så medvetet med relationen, jag tänker inte så
mycket på det här med relationen. Jag brukar bara gå in och vara mig själv (Inspiratören).

När relationen inte fungerar tillfredställande har lärarna på musikskolan olika tillvägagångssätt.
Optimisten menar att läraren skall vara rak i sin kommunikation och fråga eleven vad det är som
de inte tycker fungerar, vad som känns fel. I de flesta fall menar hon att det inte är relationen som
det då visas vara fel på utan att det kan vara något helt annat. När Inspiratören känner att
kommunikationen inte fungerar utgår hon från en planering gjord utefter elevens önskemål av
vad de är intresserade av.

Om vi bara ska göra som jag vill hela tiden blir det inte roligt för eleven (Inspiratören).
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I intervjuerna hade sångpedagogerna på kommunala musikskolan svårt att beskriva hur relationen
påverkade undervisningen. Speciellt med sång ansåg båda lärarna var att sång sker i din kropp
och det kan vara ett känsligt ämne. De ansåg att om eleverna bara tycker att saker är otäcka så
kommer de ändå inte att lära sig någonting.

Man kan tex ta det här med att ta på elever. Här har du stödet och då trycker man på magen.
Jag tror att vid såna tillfällen får man fråga om man får ta på eleven. Svarar de då jo men
samtidigt flackar med ögonen så måste man kanske avstå. Det beror på hur öppna eleverna
är. Vissa moment kanske man måste bortse ifrån just vid det tillfället (Optimisten).

Båda respondenterna på Gymnasiet arbetar mer eller mindre medvetet med relationen till sina
elever. Debattören försöker ha en så normal och social samvaro som möjligt. Hon anser att det är
hon som styr arbetet och vilket sorts arbetsklimat det blir i rummet. Vidare säger hon att hon kan
behöva känna in vad det är för en person hon har framför sig. Därav kan hon behöva hitta olika
sidor hos sig själv som eleven kan känna igen sig i för att vinna över eleven på sin sida.

Den erfarna har nära relation med många elever men menar att vissa elever har en naturlig mur
som hon inte får kliva över. Hon försöker nå fram ändå och lyckas för det mesta. Det största
problemet anser hon att hon har mestadels 20 minuters lektioner och hinner inte då arbeta med
relationen så mycket som hon skulle vilja, men ibland tar hon sig tid till det.

Man pratar nog ganska mycket om andra saker. Pratar kanske inte så mycket om sång eller
hur mycket eleven har övat. Och sen tror jag att man får lyssna mycket. Vissa lektioner går
åt att man tar sig tid till att lyssna (Den erfarna).

Ett problem som kan uppstå i relationsarbetet är att sångpedagogen tror sig kunna rädda alla. Att
det ligger på ditt ansvar att få eleven att må bra oavsett vad som är problemet.

Det är väl det att man går igång som nåt sånt där heligt helgon som heliga Birgitta som går
runt i salarna och hjälper alla. Ja i alla fall att man ibland tänker: varför är inte jag läkare i
Afrika (Debattören).

Lärarna på Musikhögskolan ser sig inte arbeta direkt medvetet med lärare-elevrelationen. De
försöker skapa ett bra klimat i rummet för att kunna kommunicera bra. Proffset berättar att hon
inte vill ha någon personlig relation med sina elever. Det hon vill ha är en jobbrelation så att hon
skall kunna kommunicera med eleven. Analytikern tycker inte det finns någon garanti för att om
hon går till väga på ett visst sätt så kommer relationen att bli bra. De menar att läraren måste väga
in den andra individen, hur den är och vad den vill.

Det finns ingen garanti för mig som pedagog att om jag gör så här, då blir det en jättebra
relation, för då har jag ju inte vägt in den andra människan (Analytikern).

Problem som lärarna upplever kan störa relationen kan vara tidsbrist, scheman, institutioner,
lokaler och själva arbetssituationen, hur läraren trivs på sitt jobb. De upplever att ambitionen till
en bra relation alltid finns men att lärarna inte alltid lyckas med det även om de skulle vilja.
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Ett problem som Analytikern har märkt kan uppstå är att eleven i relationen ibland försöker
tillfredställa lärarens önskemål istället för sina egna. Hon ser mycket hellre att lärare och elev
jobbar tillsammans och sätter musiken i centrum och inte lärarens mål för eleven.

Analytikern förklarar att en dålig relation bidrar till att hon känner sig osäker och blir sårbar. Hon
vågar då inte förändras och håller fast vid det hon redan vet istället för att vara öppen för det som
kan hända. Det kan också bli problem i relationen då eleven känner en rädsla i de höga kraven på
sig själv. Detta bidrar till att eleven inte vågar öppna sig för att kunna utvecklas fullt ut.

Båda respondenterna tycker att det inte är svårt att skapa relationer med sina elever. Men att det
kräver att läraren är öppen, rak och inte är rädd för konflikter när den pratar om eventuella
problem som kan dyka upp.

6.2 Slutsats – reflektion
Sammanfattningsvis såg vi att Kommunala musikskolans sångpedagoger ansåg att betydelsen av
en bra relation mellan lärare och elev är stor. Mötet mellan lärare och elev skall kännas tryggt och
kommunikationen skall fungera bra. Båda pedagogerna på musikskolenivå anser att ansvaret för
hur relationen blir ligger på dem som pedagoger, men att båda två efterhand måste bjuda till i
relationen. Deras uppfattning skiljer sig i hur medvetet de jobbar med relationen med sina elever
dagligen, då den ena tänker på relationen ofta och den andra nästan aldrig. Frågan är då vad som
är bäst? Ska sångpedagoger, eller behöver de, arbeta med relationen till sina studenter för att
underlätta undervisningen?  Kan sångpedagogen bara gå in och vara sig själv? Det pedagogerna
tycker är svårigheten med att undervisa i sång är att instrumentet är fysiologiskt och därmed
mycket personligt. Detta innebär att vi som sångpedagoger ibland måste ha en fysisk kontakt med
din elev när vi vill visa hur man skall använda musklerna rätt i sångutövandet. Eleven måste
kanske själv vara fysisk i den mån att denne gör en massa rörelser som kan kännas löjliga och
främmande. Då kan relationen bli ett redskap i att kunna närma sig eleven och få eleven att göra
det pedagogen vill även om det känns pinsamt. Om bara eleven känner obehag inför lärarens
olika moment så måste läraren ta ett steg tillbaka och försöka utveckla relationen vidare eftersom
eleven uppenbarligen inte är bekväm i och inte vågar utföra dessa moment.

Vi uppfattar sammanfattningsvis att Gymnasiepedagogernas syn på relationen mellan lärare och
elev bygger på tilliten. Har eleverna en skepticism mot dig som pedagog kan det försvåra arbetet
med att nå fram till alla elever. Gymnasiepedagogerna anser att det är lärarens huvudansvar att få
relationen att fungera och att de är aktiva att jobba med relationen. När de som pedagoger med
alla medel har försökt att nå eleven och fortfarande inte når fram, flyttas ansvaret av relationen
över på eleven. Pedagogerna anser båda att det är viktigt att jobba med sig själv på så sätt att de
blir mer medvetna om eleven, flyttar fokus från sig själv till eleven. De har genom erfarenhet lärt
sig att hålla en distans till eleven och skydda sig själva och sina personer. Deras integritet har
växt med åren som lärare.

Om vi skall sammanfatta sångpedagogernas åsikter på Musikhögskolan måste vi börja med att
betona deras övertygelse om att de inte arbetar medvetet med relationen. De anser nämligen inte
att det är svårt att skapa en relation till sina elever. Vem som bär ansvaret för att relationen blir
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bra anser pedagogerna är lika fördelat mellan lärare och elev. Båda vill ha en professionell
jobbrelation med en rak kommunikation, men samtidig vara relativt nära sina elever och upplever
sig själva som personliga och öppna. Men de vill däremot inte ha en personlig relation med sina
elever utan håller en distans. Hur går detta ihop undrar då vi? Det verkar som om pedagogerna
har svårt att definiera nära relation kontra personlig relation. Vad är nära och vad är personligt?
Ett problem som verkar uppstå i relationen är att eleven försöker tillfredställa läraren och dennes
önskemål istället för att försöka nå upp till sina egna mål. Ett annat problem är elevens rädsla i de
höga kraven på sig själv, som bidrar till att eleven inte vågar öppna sig och utvecklas fullt ut. Då
blir det relationens jobb att försöka avdramatisera kraven. Denna problematik kommer vi att
reflektera kring i diskussionen.

7. Diskussion

7.1 Metoddiskussion
Vi har gjort en undersökning om sångpedagogers syn på relationen mellan lärare och elev.
Undersökningen bygger på intervjuer med sex stycken sångpedagoger, två på musikskolan, två
på gymnasienivå och resterande på musikhögskolenivå. Vi valde att ge undersökningen en
genrebredd genom att respondenterna undervisade i olika genre, så som klassiskt och
afroamerikansk musik. Däremot är alla pedagogerna kvinnor. Detta ser vi inte som någon nackdel
då vi inte ämnade att undersöka skillnader i könsaspekten mellan pedagoger.  I verkligenheten är
sångpedagogyrket kvinnodominerat. Vi valde kvinnor som respondenter för deras tillgänglighet
som sångpedagoger. Vi är medvetna om att ämnet i sig är personligt då pedagogerna är individer
och inte stereotyper på hur en lärare skall vara.  Det är ett svårt ämne att forska i då det rör sig om
känslor som grundar sig i relationer mellan människor. Eftersom vi intervjuade så få pedagoger
presenterar vi inte ett resultat som ger en övergripande bild av sångpedagogers syn i allmänhet.
Vi känner att frågorna delvis gett oss svar på det vi sökte. Vi valde att göra en kvalitativ intervju
där vi anser att reliabiliteten eller tillförlitligheten är hög då frågorna stämmer enligt syftet.
Tillförlitlighet, eller reliabilitet, som begreppet även benämns handlar om att säkerställa att man
verkligen undersöker det man ämnar undersöka. Man skulle kunna säga att graden av
tillförlitlighet återspeglas av mätinstrumentets mätvärde (Patel & Davidson 1994).  Vi anser att
undersökningen är bra genomförd och tror att detta arbete kan vara en bra början till fortsatt
diskussion i ämnet. Resultatet är även användbart och möjligt att överföra till andra sammanhang
så som forskning av andra typer av instrumentallärare.

7.2 Diskussion av resultatet
Vårt syfte med detta arbete var att undersöka sångpedagogers syn på relationen mellan lärare och
elev och vidare hur pedagogerna upplever att detta kan påverka undervisningen. Vi anser att
frågorna delvis har gett oss svar på det vi sökte. I vår diskussion vill vi knyta ihop säcken genom
att jämföra litteraturstudien med intervjuerna under ett antal rubriker.
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Individen pedagogen
När det gäller sångpedagogernas syn på relationen mellan lärare och elev i helhet är det svårt att
se några tydliga likheter eller skillnader som gäller för varje stadium. Det verkar snarare vara en
fråga om vem individen läraren är och vem individen eleven är. En annan synvinkel är att om vi
skall se någon skillnad i relationerna utifrån intervjuerna så ligger den i vilken ålder det är på
eleverna. Bemöter man tonåringar och barn på samma sätt som man bemöter en vuxen? Kan
läraren begära samma engagemang och ansvarstagande av en tonåring eller ett barn som läraren
kan av en vuxen? Grunderna till hur relationen blir mellan lärare och elev beror kanske till stor
del på i vilken åldersgrupp pedagogen undervisar.

En skillnad vi ändå såg mellan högskolan och de andra två stadierna var högskolans sätt att inte
medvetet arbeta med relationen till skillnad från det andra stadierna. Men ju längre intervjuerna
fortskred med musikhögskolepedagogerna visade det sig att detta var en naturlig del i deras yrke,
om än omedveten. Vi tror att deras relationsarbete går på rutin då de båda har relativt lång
erfarenhet som sångpedagoger och möter många elever varje dag.

Självkännedom eller självanalys är något som har kommit upp i vår studie. Gemensamt för alla
stadier har varit att på något sätt flytta fokus från sig själv till eleven för att på så sätt lära känna
sig själv som pedagog och person, och därmed kunna låta eleven ta plats. Flera pedagoger i vår
studie pratar om att bromsa sig själv och inte styra undervisningen allt för mycket, för att lämna
plats åt eleven. Birnik (1998) skriver att lärarens medvetenhet om sig själv och sina egna
begränsningar och möjligheter är betydelsefulla för hur läraren förstår sina elever (Birnik 1998,
14-25). Detta tycker vi hänger ihop med makt och auktoritet i sångrummet. Medvetenheten om
att läraren är i en maktposition hjälper läraren att inte utnyttja den. Men om vi inte är medvetna
om den makt vi har över eleven och i vilket position vi är, formar vi eleven efter vårat omedvetna
sätt att undervisa och förhålla oss till eleven. Detta anser vi inte är bra. Vi menar att det finns
många elever som fortfarande kan må dåligt av vad de upplevde för flera år sedan hos en viss
sångpedagog. Därför måste vi vara medvetna om vilka konsekvenser våra handlingar får.

Läraryrket har blivit ett Relationsyrke
Har lärare fått en ny uppgift i dagens skola som innebär att vi skall jobba mer medvetet med
relationerna? Flertalet av lärarna i vår studie arbetar medvetet med relationen till sina elever och
de som säger sig inte jobba medvetet verkar jobba med relationen, fast omedvetet. Skulle man
kunna säga att dagens sångpedagoger och lärare i allmänhet har blivit mer medvetna om
relationen men att de alltid på något sätt har arbetat med relationen, men på en omedveten nivå?
Ett flertal av de teoretiker vi grundar oss på i bakgrunden talar om relationens betydelse i
undervisningen och hur den har blivit mer betydelsefull genom åren. Människan har alltid varit
en social varelse som söker kontakt med andra människor. Det är inte längre förbehållet
skolpsykologen utan det är även lärarens uppgift att bearbeta relationen till en annan individ (se
s.1 samt s.4-5 ovan). Vi anser att det finns gränser för vad pedagoger kan och orkar åstadkomma i
sin relation med eleven. Om eleven mår dåligt behöver inte det bero på det läraren gör i sin
undervisning och därför är det svårt att lösa problemet där. Att lämna över eleven till skolvården
eller studenthälsan skall inte ses som ett misslyckande utan ett sätt att hjälpa eleven till att må
bättre.
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I den gamla skolan verkade sångpedagoger vara mästare och eleven en lärling som läraren skulle
föra över sina kunskaper på. Relationen existerade i form av en respekt för läraren från elevens
sida och en stor auktoritet som lärare. Men är detta helt förkastligt i dagens samhälle? Har inte
lärare blivit lite för lössläppta med dagens ungdomar? Det känns nästan som om dagens
pedagoger är för försiktiga med hur de bemöter sina elever och låter dem bestämma och styra
över lektionerna för mycket. Detta anser även Aspelin (1999) i sin forskning vara ett problem
som kan uppkomma i kommunikationen mellan lärare och elev. Är eleven så mogen i tonåren att
man kan kräva att den i relationen tar fullt eget ansar för sina studier? Dagens pedagoger verkar
ha blivit mer rädda för att ställa krav på sina elever. Är inte detta då ett problem som beror på
relationen? I en väl fungerande relation ser vi att läraren får respekt från eleven genom att den gör
sina läxor och lyssnar på vad läraren har att säga. Eleven har respekt från läraren genom att denne
eller denna är förberedd och är fullt koncentrerad på elevens förutsättningar och behov.
Relationsarbetet tror vi måste bygga på respekt och tillit.

Närhet och distans – förtroende och tillit
Frågan är om alla lärare vill ha en nära relation till sina elever och om det är ett måste att arbeta
medvetet med den? Är det endast den nära relationen som är bra? Sångpedagogerna i vår
undersökning vill överlag ha en nära relation till sina elever men håller även en distans. Är den då
nära? Hur skall man definiera begreppet nära? Enligt Aspelin ingår det i lärarens professionella
förhållningssätt att kunna vara nära sina elever och samtidigt ha en distans till dem (Birnik 1998,
s. 18).  Lärarna i vår studie verkar istället för att tänka på närhet och distans lägga fokus på att ha
en förtroendefull relation där kommunikationen är öppen och ärlig. Musikskolans pedagoger
menar att de måste visa sig intresserade av sina elever för att ett förtroende skall skapas. Det är
väl snarare där relationen blir nära och inte i att vara privat med sina elever. Här kommer
begreppen professionell kontra privat in. Måste vi som lärare vara privata med våra elever för att
relationen ska fungera bra? Vi anser att lärare skall vara personliga i den mån att de är sig själva
men inte att lärarna är privata i den mån att lärarna delar med sig av privata detaljer i sina liv. Där
kommer det professionella förhållningssättet in, att vara personlig men inte privat. Att ha en
förtroendefull relation till sina elever är enligt oss otroligt viktigt. Vi som pedagoger måste se
eleverna och göra relationen till ett verktyg för att på bästa sätt kunna bekräfta och motivera
eleven. Men kan man då endast bygga ett förtroende genom en relation? Eller kan förtroendet
bygga på en respekt för pedagogens kunskaper och erfarenheter? Vi menar att ett förtroende
aldrig kan skapas genom något annat än en relation. Respekt kan du få för det du åstadkommer
och det du gör, men aldrig ett förtroende. Vi har en sekretesslag inom skolan som säger att alla
lärare har tystnadsplikt som gäller samtal mellan lärare och elev. Detta gör relationen
förtroendefull. Eleven känner sig mer trygg i att våga kommunicera med sin lärare.  Pedagogerna
i studien säger också att pedagogen skall vara medmänniska och en bra förebild för eleverna och
att detta hjälper relationen. Enligt Aspelin (1998) skall lärare inte bara vara yrkesmänniska utan
även medmänniska, en förebild, med en välutvecklad empatisk förmåga (Aspelin 1998, s.20-21).

Relationsproblem
Relationsproblem i undervisningen har för oss kommit att handla om på vilket sätt elev och lärare
i sitt möte visar likvärdig respekt för varandras personer. Den första faktorn Aspelin (1999) tar
upp i hur sociala band bildas är: Nivån av samklang i kommunikationen. Detta handlar om hur väl



24

lärare och elever förstår varandra och vilken grad av respekt de visar varandra (Aspelin 1999, s
67). Respekt tar våra respondenter upp och påpekar vara viktig för relationen. Som vi skrev i
slutsatsen ser musikhögskolepedagogen ett problem i relationen när eleven försöker tillfredställa
pedagogen. Då blir det elevens respekt för pedagogen som står i fokus i stället för elevens egna
drifter och mål. Respekten blir överdriven i vår mening. Vi tror därmed att eleven förutom sina
egna krav på sig själv också tillför ännu större krav genom att skaffa sig en bild av vad
pedagogen har för krav på honom eller henne som elev. Dessa krav tror vi kan tillkomma då
eleven har en för stor respekt för pedagogen och vill visa sig duktig. Det blir en obalans i hur
mycket respekt eleven har för läraren och hur mycket respekt läraren har för eleven. Då blir
kraven enormt stora och det tror vi kan vara hämmande. Eleven får inte möjlighet att utvecklas av
egen vilja utan styrs omedvetet eller medvetet av sin pedagog.

Skepticism från eleverna, hur överlever man det som pedagog? Lärarna i Birniks studie (1998)
menar att om eleven skall bli intresserad av det hon/han skall lära, måste relationen mellan lärare
och elev vara trygg och tillitsfull (Birnik, 1998, s125-126). Som vi skrivit i slutsatsen (s.26) är
problemet för gymnasiepedagogerna den skepticism de möter från vissa elever. Problemet visar
sig i att eleverna inte är intresserade av att lära sig det pedagogen vill att eleven skall lära. Även
lärare på musikskolan har upplevt detta. Hur ska man komma ifrån skepticismen? Är inte detta
också en fråga om respekt? Skepticism – som också, på så att säga rätt nivå, kan vara något
nyttigt och hälsosamt – är troligen, i de fall där den blir något negativt –  egentligen både en brist
på tilltro och respekt för lärarens kunskaper. Den negativa skepticismen ser vi går att besegra i en
välbalanserad relation. Lärarna i vår studie pratar om hur de ibland måste ta till tricks för att
vinna över eleven på sin sida. Detta kan innebära att pedagogen är mer tillmötesgående och
anpassar sin egen personlighet till elevens för att de skall fungera bättre tillsammans. Vi tror att
det kräver tålamod och en längre period av arbete. Denna sorts relationsarbete tycker vi är en
självklarhet då inte alla elever kommer att möta sina lärare med öppna armar. Vi är alla olika som
personer med olika sätt att vara och möta nya människor.

Vi tog tidigare upp hur krav på eleven hämmar dess utveckling. Men det finns även andra
egenskaper hos eleven som gör att den bli hämmad, det är dess rädslor. Vi tror att rädslorna kan
övervinnas med hjälp av relationen. Dessa rädslor kan vara rädslan att bli övergiven, att känna sig
löjlig och att känna sig bortkommen eller vilsen. Även Birnik tar upp dessa rädslor i vår
litteraturgenomgång (se under rubriken Självanalys), men gäller då rädslor endast eleven? Kan
inte läraren också känna rädsla och bli hämmad i sitt sätt att undervisa? Några av våra pedagoger
i undersökningen menar att det är lika viktigt att pedagogen mår bra som eleven, och gör de inte
det kommer det att märkas i undervisningen. Rädslan kan då ligga i att inte känna att vi som
pedagoger räcker till och att vi känner oss osäkra och sårbara. Pedagogen håller fast vid det hon
redan vet och vågar inte experimentera och utveckla nya metoder. Dessa rädslor tror vi delvis
uppkommer i hur relationen ser ut. Låt oss säga att eleven är skeptisk vilket vi skrev om tidigare,
då är det upplagt för läraren att känna sig osäker och bli hämmad om eleven inte tror på det
läraren gör.

En av respondenterna pratar om hur hennes generation kan ha svårt att hänga med dagens
ungdomar i deras kultur. Hon menar att det idag är svårare att hålla sig ajour med elevens värld
med allt vad det innebär. Detta menar hon ibland bidrar till svårigheter i deras kommunikation
och relationen dem emellan då de står så långt ifrån varandra, generationsmässigt. Enligt Rostvall
och West (2001) kan lärare och elevers olika syn på musik och samhälle ge upphov till
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missförstånd (se ovan kap. 4.6.2). Vi som snart nybakade och unga sångpedagoger har inte fått
uppleva denna generationsklyfta i vår övningsundervisning som våra respondenter fått uppleva,
men vi kan ändå förstå problematiken. Vi tror att sångpedagoger nästan kan arbeta ihjäl sig i
strävan att möta eleverna där de är, och ändå inte nå fram. Vi anser att pedagoger skall vara
tillmötesgående mot sina elever och att det är ett måste när man är sångpedagog. Eleven kan dock
inte förvänta sig att pedagoger skall ha omfattande kunskap i deras musikstil. Det bästa vi tror
lärare kan göra när de känner att generationsklyftan är för stor är att försöka ha en så öppen
kommunikation som möjligt. Att både eleven och läraren vågar diskutera olika värderingar och
synsätt om musiken. Där kommer tilltron och respekten för varandra in.

7.3 Sammanfattning
Examensarbetets syfte var att undersöka sångpedagogers syn på relationen mellan lärare och elev
samt hur sångpedagogerna på olika stadier upplever att denna kan påverka undervisningen. Den
röda tråd vi finner om relationen i vår diskussion är respekten och tilliten mellan lärare och elev.
Det verkar vara dessa två faktorer som styr hur relationen mellan två individer blir. Ömsesidig
respekt och tillit ger, enligt oss, en väl fungerande relation. Det är därmed bristen på dessa två
faktorer som kan orsaka att relationsproblem uppkommer mellan två individer. Relationsproblem
är för oss ett ord som sammanfattar många olika aspekter på samma problem. Problem vi fann
som kunde påverka undervisningen var bland andra skepticism, rädslor, generationsklyftor samt
respekt och tillit. Vi tror att alla dessa problem i slutändan handlar om just respekt och tillit.
Sångpedagogerna i denna studie uttrycker sina tankar på mycket olika sätt, men deras reflektioner
verkar ha samma innebörd när vi väl analyserat dem.

I vår studie verkar alla sångpedagoger arbeta med relationen men medvetenheten kring
relationsarbetet skiljer sig mellan de olika stadierna. Denna är en av de två tydliga skillnader som
vi såg i vårt resultat. Den andra är att bemötandet av eleverna, och hur relationen ser ut, verkar
bero på vilken ålder det är på eleverna. Istället för att se skillnader mellan de olika stadierna
verkar det snarare vara en fråga om vem individen läraren är och vem individen eleven är. Vi tror
att om individen läraren har en bra självkännedom om hur den fungerar som person och pedagog
kan detta vara till hjälp i att hitta sin roll som pedagog i hur hon eller han skall bemöta sina
elever. Grundskolans styrdokument poängterar på ett flertal ställen vikten av en förtroendefull
relation mellan lärare och elever. Respekt skall visas för den enskilda individen i det dagliga
arbetet och detta vill vi mena gäller både lärare och elev.

Vi anser att sångundervisning skiljer sig från övriga undervisningssätt. Som sångpedagoger
arbetar vi nämligen med ett levande instrument och det är människan. Vi vill avsluta med att säga
att vi är mer övertygade nu än någonsin att yrket sångpedagog är ett relationsyrke.   
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Bilaga 1

Intervjufrågor

1. Utbildning? Hur länge har du arbetat som lärare?

2. Gör du något annat utöver ditt jobb som lärare? Utövar du ditt instrument?

3. På vilket stadium undervisar du? Ålder på eleverna? Hur många elever har du?
4. Kan du nämna några bra egenskaper som en lärare ska ha?

5. Arbetar du för att få en relation till eleven? Hur går du till väga för att skapa en bra
relation med dina elever?

6. Vad utmärker en för dig ”bra” lärare- elev relation?

7. Hur märker du att du har uppnått en ”bra” relation?
8. Vad utmärker en ”dålig” lärare- elev relation?

9. Hur märker du av en ”dålig” relation?
10. Vem är det som bär ansvaret för att relationen mellan lärare och elev ska vara ”bra”?

Vilket ansvar har eleven respektive läraren?

11. Upplever du att det har skett en förändring i att lärare ska vara mer handledare än
undervisare under de senaste åren? På vilket sätt i så fall?

12. Ser du några svårigheter i relationen med dina elever och hur påverkar det då
undervisningen? Tvärtom – vad bidrar en bra relation med till undervisningen?

13. Måste du bortse från vissa moment i din undervisning när du inte tycker att relationen

fungerar som du vill? Eller kan du undervisa alla oavsett vilken sorts relation ni har?
14. Låter du eleven möta dig på ett personligt plan? Var sätter du gränsen?

15. Är det något som du skulle vilja tillägga?


