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Sammanfattning  
Utifrån ett interpersonellt psykologiskt perspektiv och self determination theory har förelig-
gande studie som syfte att undersöka hur sånglärare samtalar om relationer mellan lärare och 
elev i sångundervisning. I bakgrundskapitlet presenteras litteratur och forskning som belyser 
olika aspekter av relationer, relationskompetens och relationer i utbildning. Datamaterialet sam-
lades in genom två fokusgruppsintervjuer där sånglärare diskuterade relationer. Den data som 
har genererats ur intervjuerna har bearbetats och analyserats med hjälp av ett tematiskt analys-
sätt. Resultatet visar att lärarna anser att relationer är viktiga för att eleven skall känna sig trygg 
och att det krävs en välfungerande relation för att kunna ställa krav i undervisningen. Resultatet 
visar också att lärarna anser att relationer kan vara svårt när de inte förstår eleven eller när 
eleven inte mår bra. Vidare visar resultatet att lärarna försöker hitta en bra balans i relationen 
till sina elever genom att ställa frågor för att visa genuint intresse. Sammanfattningsvis har 
lärarna svårt att definiera och beskriva vad det är som gör relationer välfungerande eller inte. I 
diskussionen lyfts två sammanfattade teman fram vilka är relationers betydelse och förutsätt-
ningar för relationer.  
 
Nyckelord: sångundervisning, relationer, interpersonellt psykologiskt perspektiv, self determi-
nation theory, fokusgruppsintervju, tematisk analys 
 
Abstract  
Through the lens of interpersonal psychological theory and self determination theory, this study 
explores how vocal teachers converse about relationships between teacher and students. The 
background chapter presents literature and previous research that describes different aspects of 
relationships, relationship competence and relationships in education. The data generated from 
the interviews has been collected through two focus group interviews where vocal teachers 
discuss relationships. The generated data was processed and analysed applying thematic anal-
ysis. The result shows that the teachers consider that relationships are important for the student 
to feel confident and that well-functioning relationships are needed to be able to make demands 
for teaching. Furthermore, the result reveals that teachers consider relations to be difficult when 
they experience that they don’t understand each other or when the student doesn’t feel well. 
Finally, the result shows that the teachers try to find a balance in the relationships to their stu-
dents by asking questions to show genuine interest. In summary, the teachers find it difficult to 
describe and define what makes relationships effective, or lack thereof. In the discussion two 
concluding themes are highlighted, meaning of relationships and conditions for relationships. 
 
Keywords: voice teaching, relationships, interpersonal theory of psychological, self-determina-
tion theory, focus group interview, thematic analysis  
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde och dispositionen i arbetet.  

1.1 Inledande text 
Under utbildningstiden har jag upptäck svårigheten att sätta ord på vad i mötet med eleven som 
gör mötet välfungerande. Det kan exempelvis vara en upplevelse av att vår kommunikation 
fungerar väl, att instruktioner tas emot på ett effektivt sätt eller att kritik förstås och uppfattas 
på rätt sätt. Sånglektioner kan i många fall innebära en del övningar som kan uppfattas som 
någorlunda märkliga och obekväma. Att åka skidor på låtsas och flåsa för att komma igång med 
andningen, slänga med armarna för att hitta någon form av stöd i kroppen eller jogga på stället 
är exempel på uppvärmningsmoment i sångundervisning. Jag har vid många lektionstillfällen 
erfarit att eleven blir hämmad och inte vågar testa. Det kan gälla såväl personligt uttryck som 
att sjunga starkt eller höga toner. För många människor uppfattas sångrösten som något väldigt 
intimt och personligt, vilket kan göra att undervisningssituationen känns obekväm.  
 
Sångundervisning ställer krav på ett undervisningsklimat som präglas av tillit och trygghet för 
att eleven skall våga göra uppvärmningsövningar, våga sjunga ut och våga göra fel. I sökandet 
efter vad i mötet med eleven som gör det välfungerande har jag prövat att benämna den här 
svårfångade kvalitén i mötet med ord som ömsesidig respekt, tillit och förtroende. Det är även 
en känsla av passande personkemi som ibland stämmer överens med den personlighet jag har 
som lärare. Däremot tillfaller det lärarens ansvar att sträva efter att anpassa sin personlighet 
efter hur eleven är. Om eleven upplever att jag som lärare bryr mig, respekterar eleven och tror 
på elevens förmåga väcks något som har potential i undervisningen. Det skapas en god relation 
mellan mig och min elev som bidrar till att eleven upplever en trygghet i undervisningssituat-
ionen.  

1.2 Problemområde  
Min uppfattning är att jag inte är ensam om att tycka att det är svårt att definiera vad det är i 
mötet med eleven som gör det välfungerande. I diskussioner med medstudenter och lärare på 
musikhögskolan blir ofta slutsatsen att det inte går att beskriva med ord. Det är en känsla som 
gör sångundervisningen enkel, rolig och bra ur både lärare- och elevperspektiv. Utifrån mina 
erfarenheter har jag stött på ett visst motstånd när jag nämnt ordet relation till eleven. Det mot-
ståndet har funnits hos såväl medstudenter som hos lärare på musikhögskolan. Eventuellt bott-
nar det motståndet i en rädsla för att skapa en för nära kontakt med sina elever och en tro om 
att undervisningen endast kommer få en terapeutisk karaktär ifall fokus på det relationella blir 
för stort. Möjligtvis är deras uppfattning att lärare skall förmedla ämneskunskaper, ägna sig åt 
måluppfyllelse, hantverkskunnande och att allt annat är sekundärt.  
 
I det svenska lärarutbildningsbetänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008: 109) finns 
ett kärnområde döpt till ”sociala relationer, konflikthantering och ledarskap”. Det kapitlet in-
leds med ”ingenting är egentligen viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm 
relation till sina elever” (s. 216). Det motstånd jag har påträffat i förhållande till det svenska 
lärarutbildningsbetänkandets uppfattning skapar en konflikt gällande relationers betydelse 
inom skolvärlden. Förutom en rädsla för att skapa för nära relationer till sina elever kan mot-
ståndet också bottna i en svårighet att förstå hur det relationella arbetet kan eller bör se ut. Om 
nu relationer är det viktigaste borde det uppmärksammas i mycket större utsträckning för att 
sprida kunskaper och verktyg gällande hur det pedagogiska relationella arbetet bör se ut. Därför 
vill jag studera sånglärares samtal kring relationer mellan lärare och elev. Utifrån sådana samtal 
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skulle det kunna vara möjligt att få en insikt i vad sånglärare anser om relationell pedagogik 
och hur de anser att de arbetar för att skapa goda relationer till sina elever.  

1.3 Arbetets disposition 
I studiens inledningskapitel presenteras en inledande text följ av studiens problemområde. I 
bakgrundskapitlet presenteras områdesöversikt och tidigare forskning inom det valda ämnes-
området följt av studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. I kapitel tre beskrivs 
de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för arbetet och där tas bland annat det 
interpersonella psykologiska perspektivet  och self determination theory upp. I metodkapitlet 
beskrivs de olika metoder som använts i studien. Här redogörs också för urval av informanter, 
studiens genomförande samt dess trovärdighet och giltighet. Därefter presenteras studiens re-
sultat samt en sammanfattning av resultatet. I kapitel sex diskuteras studiens resultat i relation 
till litteraturen och den tidigare forskningen som är presenterad i bakgrundskapitlet. Avslut-
ningsvis belyses tankar kring arbetets betydelse och idéer om framtida forskning.  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras relevant litteratur och tidigare forskning inom det valda ämnesområ-
det. Avslutningsvis presenteras studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Forskningsfältet 
I detta avsnitt presenteras forskning som berör begreppet relation och begreppet relationell pe-
dagogik, människan som relationell, lärares relationskompetens och relationers betydelse i sko-
lan och för elever.  

2.1.1 Begreppet relation och relationell pedagogik  
Begreppet relation definieras av Aspelin och Persson (2011) utifrån grundtanken att Jaget upp-
står i relationer. Människor föds ursprungligen i relation till andra människor och fortsätter att 
utvecklas i relation till sin omvärld. De existerar och förändras mellan människor eller mellan 
människor och ting. Jaget relaterar till en värld som antingen antar karaktären av subjekt eller 
objekt. Israel (1979) skriver att han undviker att tala om en interaktionistisk ståndpunkt med 
anledning av att detta ord endast antyder människors samspel, det vill säga interaktion. På grund 
av att individen inte enbart relaterar till andra individer utan också till saker, till grupper och till 
samhället vill Israel istället använda termen relationistisk. Det begreppet rymmer både sociala 
relationer mellan individer och samhälleliga relationer. Samhälleliga relationer innefattar för-
hållanden i samhällsformationen som helhet. Det kan exempelvis vara hur skolan påverkas av 
hur det omgivande samhället ser ut eller hur samhälleliga relationer och strukturella bakgrunds-
faktorer såsom föräldrarnas utbildningsnivå har samband med elevers prestationer. Sociala re-
lationer innefattar individers relationer till varandra och de handlingar som växer fram genom 
deras interaktion. Dessa handlingar samordnas och påverkas av olika kontexter, kollektiva 
strukturer och samhälleliga relationer, men framförallt ligger fokus på betydelsen av interakt-
ionen, och i denna studie, även lärares sociala relationer till elever. Aspelin och Persson (2011) 
förklarar att begreppet relation även kan förstås som mellanmänskliga relationer. I mellan-
mänskliga relationer förhåller sig människor till varandra som subjekt. I denna relation kan vi 
till viss del bortse från individer som sociala ordningar. Istället är det själva mötet mellan två 
personer och den sfär mellan dessa som står i fokus. Föreliggande studie syftar till att i huvud-
sak fokusera på denna nivå av begreppet relationer, det vill säga att det är främst de mellan-
mänskliga relationerna mellan lärare och elev som avses studeras.  
 
Aspelin (2016) problematiserar innebörden i begreppet relation. Han skriver att fenomen som 
erkännande, respekt, förtroende och omsorg ofta placeras i centrum ifråga om pedagogiska re-
lationer och att det ligger en karakterisering i termer av närhet i begreppet relation. På ett sätt 
är närhet en självklarhet då pedagogen behöver placera sig i elevens situation och inse var ele-
ven befinner sig för att kunna påverka på ett positivt sätt. På ett annat sätt kan en lärare som 
agerar inom konceptet närhet och därmed arbetar aktivt och målmedvetet för att skapa person-
liga, äkta och nära relationer till sina elever riskera att motverka sina syften. Aspelin menar att 
närhet och äkthet i lärare-elevrelationen inte uppnås om gränsen mellan parterna suddas ut. Det 
finns en risk att lärare upptas för mycket av relationer och kommer för nära sina elever och 
därmed inte uppmärksammar gränsytan och dess funktion. Om närheten i relationen blir för 
stor upphör relationen att vara pedagogisk. Denna uppfattning delas med Birnik (1998) som 
skriver i sin avhandling att det ingår en förmåga i lärarens professionella förhållningssätt som 
innebär att kunna vara nära sina elever och samtidigt ha distans till dem. Istället för ordet di-
stans, men med ett liknande syfte, menar Aspelin att ordet tveksamhet behöver läggas in i re-
lationen för att uppmärksamma och synliggöra den pedagogiska relationens gränser. Ur en 
praktisk synvinkel innebär tveksamhet att pedagogen förhåller sig avvaktande till eleven och 
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avvaktar med sin respons på elevens tilltal. Därigenom formar pedagogen en inställning som 
urskiljer honom/henne från eleven som på så sätt möjliggör för eleven att urskilja sig, bryta sig 
loss från sin förväntande roll och inta en egen hållning. Med tveksamhet som ett inneboende 
element i relationen innebär relationen en balansgång mellan en alltför nära och en alltför di-
stanserad kontakt mellan läraren och eleven. Aspelin skriver att ”påståendet i betänkandet om 
en nära och varm relation mellan lärare och elev som basen i lärarkompetensen behöver såtill-
vida nyanseras, genom tal om åtskillnad och distans som tillika grundläggande moment” (s.10). 
Aspelin menar att det är viktigt att pedagoger kan utveckla nära och varma relationer till sina 
elever, men därmed får inte pedagoger tänka bort moment som distans och skillnad.  
 
Enligt Aspelin och Persson (2011) hänvisar relationell pedagogik i första hand till en interper-
sonell nivå där begrepp som relationer, kommunikation och mänskliga möten är centrala. 
Främst står begreppet för pedagogiska möten mellan två parter, exempelvis mellan lärare och 
elev, där den ena parten understödjer den andres mänskliga mognad. De är delaktiga i en öm-
sesidig process och möts i en gemensam sfär där läraren upplever vad eleven upplever och 
svarar an på ett sätt som i någon mening är produktivt. Eleven i sin tur bekräftas, erkänns sådan 
hon är och ges en fingervisning om varthän hen bör gå i sin utveckling. Läraren kan verka för 
att sådana möten skall bli möjliga men det väsentliga inslaget är oförutsägbart. Begreppet står 
också för pedagogiska tillvägagångssätt som bygger på insikter om att relationer har stor bety-
delse som syftar till att stimulera elevers deltagande i relationella processer. Till detta hör lära-
res relationsarbete som innebär handlingar som syftar till att etablera och upprätthålla relationer 
som främjar läroprocesser. Vidare skriver Aspelin och Persson att relationell pedagogik står för 
pedagogisk rörelse där ordet rörelse syftar på en formaliserad verksamhet som på ett organiserat 
sätt arbetar för en utbildning där relationer värdesätts. Det kan ske i arbetslag, i andra kollegiala 
sammanhang och på ledningsnivå där arbetet influeras av ett relationellt tänkande. 

2.1.2 Människan som relationell  
Med tanke på föreliggande studies syfte och forskningsfrågor är det relevant att förklara olika 
dimensioner av relationer och olika aspekter på hur människor i relationer kan förstås. Mellan-
mänskliga relationer syftar på personliga möten, möten mellan Jag och Du. Detta är en av de 
två dimensionerna av relationens tvådimensionalitet som härstammar från den något svårbe-
gripliga men grundläggande antropologiska filosofi som Buber (1923/1990) utvecklade. Aspe-
lin och Persson (2011) poängterar att denna åtskillnad mellan två olika moment som Buber 
visar på, det vill säga relationens tvådimensionalitet, behöver uppmärksammas om vi vill förstå 
hur utbildning och mänskligt liv konstitueras. Boken Jag och Du av Buber (1923/1990) inleds 
med följande mening ”världen är tvåfaldig för människan alltefter hennes tvåfaldiga hållning” 
(s.7). Världen utgör två dimensioner för människan, dels i den värld som hon lever i och dels 
hennes hållning till världen. Vidare skriver Buber att grundorden inte är enstaka ord utan ord-
par. Det ena ordparet benämns som Jag-Du och den andra Jag-Det. Människan är alltså tvådi-
mensionell och kan förklaras som ett Jag, som å ena sidan står i relation till Duet, å andra sidan 
i relation till Detet. Buber skriver att det inte finns något Jag för sig, utan endast Jaget i grund-
ordet Jag-Du eller i grundordet Jag-Det. Det finns inget separat Jag, utan endast ett Jag i relat-
ion. Jag- Det är en relation mellan subjekt och objekt. Den relationen blir ensidig, eftersom 
Jagets partner (Det) inte tillskrivs någon egen existens. Däremot är relationen Jag-Du en ömse-
sidig relation eftersom den relationen är mellan två subjekt. Partnern här är ett annat levande 
väsen som dels kan vara en människa, men även ett djur, en växt eller en text som får karaktären 
av Du. Om det blir en relation till Du eller till Det beror på det förhållningssätt som Jaget intar 
i relationen. Buber (1953/1990) skriver följande:  
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Jag avser emellertid med det mellanmänskliga uteslutande sådant som aktuellt sker 
mellan människor, antingen i full ömsesidighet, eller på ett sådant sätt att det utan 
vidare kan identifieras och fullföljas till ömsesidighet; ty båda parters delaktighet 
är i princip ett ovillkorligt krav. (s. 25) 

 
Med detta menas att det i en mellanmänsklig relation sker ett möte mellan två personer där båda 
är delaktiga i mötet och är närvarande för varandra. Aspelin och Persson (2011) skriver att det 
mellanmänskliga är således inte synonymt med yttre, sociala fenomen som exempelvis kom-
munikationsstrukturer och inte heller med inre, individuella fenomen som exempelvis känslor. 
Det mellanmänskliga syftar till en sfär mellan två personer som vänder sig till varandra och 
upplever den andra från dennes sida. Jag-Det relationer ger trygghet, skapar ordning och till-
handahåller olika verktyg som människan behöver. Däremot är det i Jag-Du relationer som 
människan lever autentisk och som hennes sanna väsen förverkligas. Relationen Jag-Du karak-
teriseras varken av sammansmältning eller av separation, de är unika varelser som samtidigt är 
delaktiga i varandras existenser. Aspelin och Persson skriver att ”såväl den ena som den andra 
sidan av relationen (det vill säga Jagets respektive Duets) har en för det aktuella ögonblicket 
specifik karaktär, men mötet äger rum just mellan polerna” (s. 73). Även om jag upplever mötet 
som någonting inom mig själv så har mötet inträffat i en gemensam sfär.  
 
Gergen (2009) visar på en stark uppfattning om att människan har sin huvudsakliga grund i 
relationer. Gergen vill ersätta den individuella föreställningen om människan med den relation-
ella människan. Enligt Gergen verkar människan ständigt i relationer och det som brukar kallas 
individer är i själva verket olika aspekter av relationella processer. Gergen har som åsikt att det 
inte finns något isolerat Jag, utan vi existerar i en sam-konstruktion. Gergens uppfattning om 
relationer, liksom Bubers, grundar sig i föreställningen att jaget ursprungligen och ideligen föds 
i relationer. Det som skiljer sig är Gergens föreställning beträffande att allt som är verkligt 
måste förstås som sociala konstruktioner, medan Buber anser att människan föds i en ursprung-
lig relation med Duet och ur denna relation växer hennes Jag fram. Ett av Gergens nyckelbe-
grepp är sam-handling (co-action) där han menar att allt får sin mening i sin sociala kontext. 
Aspelin och Persson (2011) anser att Gergens syn på människan som en sam-handlande varelse 
inte räcker till. De vill förstå människan som enskild person som får en unik karaktär i en relat-
ion i enlighet med den tvådimensionella synen på relationer som Buber presenterar. Aspelin 
och Persson menar att Gergens perspektiv endast uppmärksammar vad vi gör tillsammans och 
missar dimensionen av vad vi är tillsammans. Som en utveckling av Gergens begrepp sam-
handling och för att vidga begreppet har Aspelin och Persson skapat termerna sam-varo och 
sam-verkan, detta för att tillföra en ny begreppsterminologi i ett försök att förstå relationer. 
Avsikten med bindestrecken mellan orden är för att skilja termerna från ordens vardagliga be-
tydelse. Med sam-varo menas ett genuint, dynamiskt möte mellan två personer. Ordet sam-varo 
är valt för att påvisa att det rör sig om en människas varande i bemärkelsen att vara någon 
tillsammans med någon annan. Sam-varo kännetecknas av oförutsägbarhet och oförbehållsam-
het och saknar inslag av planering. Dess mening är inneboende i själva relationen och fångar 
således den personliga dimensionen mellan två människor. När termen istället ses ur ett socialt 
perspektiv används termen sam-verkan som betecknar en social process där individer samord-
nar sina handlingar. Det är i olika stor utsträckning reglerat av formella strukturer såsom in-
stitutionella roller och förbestämda regler. Aspelin och Persson skriver att sam-verkan syftar 
till att nå ömsesidigt samförstånd, gemensamma resultat eller individuella målsättningar och 
karaktäriseras av planering. Individer som möts i utbildningsverksamhet som i relation till 
andra ägnar sig åt sociala aktiviteter som reflektion, diskussion, analysering benämns som sam-
verkan.  
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Von Wright (2000) skriver i sin avhandling att filosofen Mead, till skillnad från exempelvis 
filosofen Buber, visar aspekter på hur det går till när människor möts. Mead belyser mötet som 
ett socialpsykologiskt fenomen och beskriver det som en process av social handling. Von 
Wright anser att det är betydelsefullt att problematisera hur det går till, eftersom utbildning 
handlar om att påverka och förändra olika skeenden. Hon skriver att Meads teori fokuserar på 
socialisationsprocessen som en process som håller igång människor och inte som en utveckl-
ingsprocess som förklarar varför människan blev som hon blev och kommer att förbli. Von 
Wright skriver att Meads teorier pekar på några ställningstaganden som kan få pedagogiska 
konsekvenser. Dels är det att läraren aldrig kan bestämma elevens subjektivitet, varken på för-
hand eller i undervisningen. Dels är det att undervisningen inte kan bestämmas i enlighet med 
lärarens intentioner utan att deltagarna själva bidrar till hur det blir och att mänskliga möten 
kan bjuda på det oväntade och överraskande. Med andra ord kan vi aldrig med säkerhet be-
stämma hur det kommer att bli. Vi kan aldrig förutspå vem den andra är och det är endast i tal 
och handling som avslöjar vem den är. Sammanfattningsvis kan intersubjektiviteten organiseras 
bort så att handlingsutrymmet blir minimerat; vemet kan utestängas, men då uppstår inga genu-
ina mänskliga möten.  

2.1.3 Lärares relationskompetens 
Aspelin (2015) skisserar fram en relations-filosofisk tolkningsram som belyser grundläggande 
meningar i lärares relationskompetens. Aspelin diskuterar relationskompetens i förhållande till 
Bubers begrepp ”det sociala” och det ”mellanmänskliga”. Sammanfattningsvis syftar det soci-
ala på förhållande till relationer, det vill säga hur läraren påverkar elevens relationer och bygger 
relationer som är produktiva sett till utbildningens syften. Det mellanmänskliga syftar på ett 
förhållningssätt i relationer och handlar om att samexistera med elever, uppleva relationen från 
elevens sida och att ett autentiskt möte görs möjligt. Aspelins slutsats i artikeln är att det är 
svårt att placera in den tvådimensionella relationskompetensen i just ordet relationskompetens, 
på grund av själva ordet kompetens eftersom det förknippas med individuella fasta förmågor 
och kunskaper separata från omvärlden. Med rötter i de två latinska orden ”com”, som betyder 
tillsammans, och ”petere”, som står för ”att ta sikte på”, syftar snarare kompetens på något att 
sträva efter tillsammans. Aspelin skriver att ”en sådan tolkning förutsätter att kompetens inte 
binds upp till föreställningen om individer som hanterar människor och relationer som objekt 
utan – med stöd i den etymologiska grundbetydelsen ’sträva efter något tillsammans’– även 
betraktas som ett relationellt, intersubjektivt fenomen” (s. 12). Kompetens med en sådan inne-
börd blir mer relevant för både sociala och mellanmänskliga aspekter på relationer. 
  
Klinge (2016) har i sin avhandling undersökt hur lärarens relationskompetens visar sig i inter-
aktionen med elever och klasser i den allmänna undervisningen i grundskolan. Hon fokuserar 
både på lärarens relation till varje enskild elev och till klassen som helhet. Klinge ville under-
söka vad läraren gör, vad hon upplever, när hon interagerar med eleverna och nog så viktigt, 
vad eleverna gör och upplever i interaktionen med lärare och hur de rättfärdigar det. Klinge 
hävdar att lärare-elevrelationens kvalitet avgörs om relationen generellt stödjer eller hämmar 
elevens trivsel och allsidiga utveckling. Oavsett om bägge parter bidrar till relationens kvalitet 
är det lärarens ansvar att säkra, på grund av sin auktoritet, att relationens kvalitet är övervägande 
positiv. Klinge skriver att ”relationskompetencen er en almenmenneskelig kompetence, der 
ikke kun er få forundt” (s. 246). Med andra ord menar Klinge att relationskompetens, som en 
allmänmänsklig kompetens, kommer från att människan från ett tidigt stadie i livet är i stånd 
till att ingå i positiva interaktioner med sin omgivning. Klinge hävdar således att relationskom-
petens inte är något som en person har eller inte har, men att man i varierande grad kan agera 
relationskompetent. Klinges uppfattning har likheter med Aspelins (2015) tankesätt om att or-
det kompetens vanligtvis syftar på fasta förmågor och egenskaper. Klinges uppfattning baseras 
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på de analyser från hennes resultat som visar att alla lärare emellertid var i stånd till att ingå i 
positiva interaktioner med både enskilda elever och med klassen som helhet. Resultatet visar 
att när lärarna var stressade eller befann sig i någon annan typ av negativt tillstånd uppstod en 
skillnad i lärarens inställning till undervisningen, eleverna, lärarrollen och i den interaktiva si-
dan hos läraren. Lärarens praxis präglades då av irriterade utbrott som hämmade elevernas mo-
tivation, trygghet och koncentration, även om de inte direkt blev utskällda. Med hänvisning till 
sitt resultat skriver Klinge att avhandlingen visar att kvaliteten på relationen mellan lärare och 
elev påverkar elevens engagemang och progression, välbefinnande, stress, självkänsla, socialt 
beteende samt internalisering av regler och normer. 
 
Juul och Jensen (2003) definierar professionell relationskompetens som pedagogens förmåga 
att se det enskilda barnet på dess egna premisser och anpassa sitt beteende efter detta. Detta 
utan att frånhända sitt ledarskap eller vara autentisk i kontakten med barnet. De lägger även in 
pedagogens förmåga och vilja att ta på sig fullt ansvar för relationens kvalitet i begreppet. Detta 
kan jämföras med Klinges (2016) tankesätt om att det är lärarens ansvar, på grund av sin auk-
toritet, som ansvar för kvaliteten i relationen till eleven och att relationen är av positiv karaktär. 
Juul och Jensen (2003) slår fast att barn trivs och utvecklas bäst i en subjekt-subjektrelation, 
det vill säga där barnet behandlas som ett självständigt subjekt (person). Deras föreställning är 
jämförbar med Bubers (1923/1990) dimension Jag-Du. Juul och Jensen (2003) vill därför an-
vända begreppet ömsesidighet för att beskriva den avgörande relationella kvaliteten i subjekt-
subjektrelationen. Enligt Juul och Jensen bör begreppet relationskompetens förbehållas av pro-
fessionella relationer, det vill säga där den en parten är professionell och den andra inte. An-
ledningen är att den centrala kvalitén i exempelvis föräldrars relationer till sina barn är av irrat-
ionell och emotionell karaktär. Professionella relationer ställer annorlunda och större krav på 
rationalitet, insikt och överblick. Frelin (2010) beskriver i sin avhandling relationell profess-
ionalitet som en kompetens som går utöver ämneskunskaper och ämnesdidaktik. Enligt Frelin 
upprätthåller lärare många relationer i syfte att göra undervisningen bättre och förhandlar om 
förtroendefulla relationer med sina elever för att upplevas som medmänsklig. Studien visar även 
på att arbetet också är inriktat mot att förbättra och positivt förstärka elevers självbild. 
 
En omfattande forskningsöversikt har utförts på uppdrag av Norska utbildningsnämnden 2008 
(Jensen, Skibstedt & Vedsgaard Christensen, 2015). Målet med projektet om relationskompe-
tens är att ta itu med både empiriska och teoretiska kunskapsbrister. Jensen et.al. menar att det 
finns en brist på en gemensam och allmänt accepterad terminologi i litteraturen om lärare-elev-
relationer och att det finns ett stort behov av en mer adekvat och exakt teoretisk grundval för 
studier inom detta område. De har skapat en modell med delelement i begreppet relationskom-
petens. Ett delelement är kontext som innebär reflektion över kontextens betydelse för både 
interaktions- och lärandeprocesser. En annan del är uppskattning som syftar på en princip om 
ömsesidighet och respekt mellan människor. Även ändring av perspektiv som innebär att båda 
parter i ett förhållande måste vara villiga att lämna sitt eget perspektiv för ett tag för att se 
världen från den andre partens perspektiv är en del av begreppet. Hattie (2012) uttrycker det 
som att en effektiv undervisning uppstår då läraren ser lärandet ur elevens synvinkel och när 
eleven ser sig själv ur lärarens synvinkel. Jensen et al. (2015) lägger även in empati, uppmärk-
samhet och närvaro i begreppet relationskompetens.  

2.1.4 Relationens betydelse i skolan och för elever 
Lilja (2013) har i sin avhandling sett närmare på hur förtroendefulla relationer mellan lärare 
och elev kan ta sig uttryck samt undersökt vad en förtroendefull relation kan innebära för lärare 
och elev. Genom fältstudier av fem olika lärare i grundskolan fann Lilja fyra dimensioner av 
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tillförlitliga relationer: lärarna bryr sig om sina elever, lärarna lyssnar på elever, de sätter grän-
ser och de möter elevernas motstånd. I resultatet delas relationer upp i sådana relationer som 
fördjupar och bekräftar förtroendet mellan lärare och elev samt de relationer som testar och 
förhoppningsvis också bekräftar den förtroendefulla relationen. Studien bidrar till en ökad för-
ståelse för vad elevers egna erfarenheter av förtroendefulla relationer kan innebära för skolar-
betet. När de har förtroende för varandra kan mötet ske på det sätt som är bäst för eleven på 
både kort sikt och i ett framtidsperspektiv. Studien visar även att en förtroenderelation verkar 
vara nödvändig för att skapa möjligheter för eleven att lära sig och för att tro på sin egen för-
måga. Relationens betydelse visar sig även i Gaunts (2009) studie där tjugo studenter har inter-
vjuats om deras uppfattningar om enskild undervisning vid ett konservatorium. Det visade sig 
att enskild undervisning i instrument- och sångundervisning är högt värderad av studenterna på 
grund av den individuella uppmärksamhet som undervisningsformen innebär. Motivation fram-
trädde som betydande för studenterna och de ansåg att deras lärare hade en viktig roll för att 
hjälpa dem att känna motivation. I studien framkommer att de studenter som endast hade en 
lärare i enskild undervisning var mer beroende av sin lärare för att uppleva motivation till skill-
nad från de studenter som hade flera olika lärare i enskild undervisning. De studenter med fler 
lärare tog ett större ansvar för sitt eget lärande.  
 
Syftet med Nordenbo, Søgaard Larsen, Tiftikci, Wendt och Østergaards (2008) danska forsk-
ningsöversikt är att undersöka vilka kompetenser hos pedagoger som är mest gynnsamma för 
barns och ungas prestationer. Forskningsöversikten baseras på en systematisk granskning av 70 
studier från perioden 1998-2007. Resultatet visar på tre kompetensområden som bidrar till lä-
rande för barn och unga, vilka är relationskompetens, ledarkompetens och didaktisk kompetens. 
Deras resultat pekar på att lärarens positiva sociala interaktion har sin bakgrund i en väsentlig 
relationskompetens som kan öka möjligheterna för lärande. Denna goda relation mellan lärare 
och elev baseras på att läraren visar respekt, tolerans, empati och intresse för eleven. Lärarens 
elevsyn präglas av att alla har potential att lära samt att alla elever har sitt individuella sätt att 
lära sig. Gällande ledarkompetens menar Nordenbo et al. att resultatet pekar mot att det finns 
skäl för inrättande av regler för arbetet i klassen, vilket således gynnar elevernas lärande. Kort 
sagt innebär det att läraren etablerar en välfungerande social ordning i klassrummet. Den di-
daktiska kompetensen förutsätter en hög ämnesdidaktisk nivå där läraren är skicklig på att 
främja elevers lärande samt rikta lärandet mot tydliga mål. Detta resultat kan jämföras med 
Hatties (2012) resultat gällande lärares relationella kompetens. Hattie skriver att läraren har 
användning av vissa färdigheter som till exempel att kunna lyssna, känna empati, värme och 
omtanke för att kunna utveckla goda relationer. Liksom Nordenbo et al. (2008) menar Hattie 
att syftet är att få eleverna att känna att det är okej att göra fel och våga tala om att de inte vet. 
Hattie anser att det är viktigt att skapa ett klimat där läraren välkomnar misstag och ser det som 
möjligheter till utveckling.  
 
Resultatet i Birniks (1998) avhandling visar att lärarna ansåg utvecklingen av lärare-elevrelat-
ionen som en av sina mest angelägna uppgifter. De menar att de behöver arbeta med att bygga 
relationer till sina elever och skapa en tillitsfull relation för att eleverna ska intressera sig för 
undervisningen och lära sig olika ämnesinnehåll. Vidare skriver Birnik att lärarna i studien po-
ängterar vikten av att ge eleverna ramar som bland annat innefattar att läraren är styrande och 
leder verksamheten. Betydelsen av relationer stärks även i Cornelius-Whites (2007) metaanalys 
som består av en sammanfattning av 119 studier från år 1948 till 2004. Resultatet visar på en 
väsentlig koppling mellan personcentrerade lärarvariabler (det vill säga affektiva variabler 
såsom empati och värme) och studenters beteende och resultat. En annan metaanalys har gjorts 
för att undersöka kopplingar mellan affektiva kvaliteter i lärare-studentrelationer och elevernas 
engagemang och prestation i skolan (Roorda, Koomen, Spilt & Oort, 2011). Metaanalysen 
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grundades på 99 studier med studenter från förskoleålder till gymnasiet. Sammanfattningsvis 
visade resultatet i den metaanalysen att kopplingarna mellan engagemang och relationer var 
stora, medan kopplingar mellan prestation och relationer var små till medelstora. 
 
Binghamn och Sidorkin (2004) inleder sin antologi med att de vill presentera ett nytt angrepps-
sätt i utbildningsteorin och presentera ”ett framväxande koncept, konceptet relationell pedago-
gik” (s. 1, min övers.). Forskarna i antologin förenas i ett intresse för hur interpersonella relat-
ioner påverkar och definierar lärande. Biesta (2004) kallar det som finns mellan lärare och elev 
för mellanrummet (eng. gap) och menar att mellanrummet är förutsättningen för kommunikat-
ion och behöver observeras. Biesta menar att man ska uppmärksamma mellanrummets kon-
stitution och de pedagogiska kvaliteter som denna rymmer. Med det syftar han på relationen 
mellan lärare och elev och inte lärarens eller elevens inre aktiviteter. En av Biestas kommuni-
kationsmodeller berör det utrymme som existerar mellan individen och kollektivet. Han menar 
att det är i den passagen som meningsfulla aktiviteter sker. Mening är inte något som läraren 
skapar och överför till sin elev eller tvärtom, utan det är något som skapas i deras gemensamma 
sfär, vilket stämmer överens med Aspelins (2011) uppfattning om att det gemensamma utrym-
met har en skapande kraft. Aspelin menar att det inte handlar om vad jag som lärare gör med 
dig eller vad du som elev gör med dig själv, utan snarare vad som görs med oss i vår relation. 
Både Biestas och Aspelins uppfattning har stora likheter med Bubers (1923/1990) dimension 
Jag och Du och det mellanrum som finns mellan de två personerna.  

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Som tidigare nämnts i inledningskapitlet finns det, enligt det svenska lärarutbildningsbetänkan-
det (SOU 2008: 109) inget viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation 
till sina elever. Det verkar även nämnda forskare vara fullkomligt överens om, men problemet 
är att relationers betydelse stannar vid att vara formulerade som just viktiga. I de föreskrifter 
som ligger till grund för det svenska utbildningsväsendet finns det nämligen inget formulerat 
hur lärare skall handskas med och skapa relationer till sina elever. Samtidigt finns det en viss 
skillnad mellan vad olika forskare lägger tonvikt på i begreppet relationer och vad relations-
kompetens innebär. I strävan efter att formulera innebörden av relationer prövas olika begrepp 
som förtroende (Lilja, 2013), närhet och distans (Birnik, 1998), och sam-verkan (Aspelin & 
Persson, 2011). Klinge (2016), Juul och Jensen (2003) och Aspelin (2015) gör ett försök att 
förklara vad relationskompetens är.  
 
Med hänvisning till ovanstående forskning och litteratur behövs det, precis som Jensen et.al 
(2015) skriver, en mer gemensam förståelse och terminologi gällande lärare-elevrelationer. Min 
förhoppning är att föreliggande studie skall ge ett bidrag till forskningen beträffande relationer 
inom skolvärlden för att därmed fortsätta kunna uppmärksamma problematiken kring definition 
och betydelse av relationer mellan lärare och elev. Med fokus på lärare-elevrelationer i indivi-
duell sångundervisning och utifrån ett interpersonellt psykologi perspektiv samt motivations-
teori, är min förhoppning att denna studie kommer ge en säregen vinkling i förhållande till 
tidigare forskning. Genom att studera sånglärares uppfattningar kring relationer i mellan lärare 
och elev är min förhoppning att hitta nya definitioner, begrepp och benämningar, vilket på sikt 
kan bidra till en rikare beskrivning av innebörden i lärare-elevrelationer.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur sånglärare samtalar om relationer mellan lärare och elev 
i sångundervisning. Mina frågeställningar är följande: 
 

1. Vilken syn har sånglärare på relationer mellan lärare och elev i sångundervisning? 
2. Hur anser sånglärare att de arbetar för att skapa goda relationer till sina elever?   



 
	  

15 

3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel redogörs för det konstruktionistiska perspektivet samt de teorier som ligger till 
grund för arbetet.  

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Bryman (2011) förklarar att en ontologisk ståndpunkt är något som bygger på individens upp-
fattningar och handlingar. Ontologi är läran om vad som existerar, hur vi förstår världen och 
hur världen och ting är konstruerade. Föreliggande studie utgår från att det är samspelet mellan 
människor som skapar den mening och verklighet som studeras. Den sociala verkligheten är 
beroende av aktörerna som finns i den. Denna ontologiska ståndpunkt beskrivs som konstrukt-
ionism och står i motsats till objektivism, där verkligheten är oberoende av dess sociala aktörer. 
I huvudsak är konstruktionismen ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter sociala företeelser som 
på förhand är givet och inte kan påverkas, styras eller förändras. Verkligheten ses som någon-
ting som byggs upp, skapas och konstitueras i och genom individer i det sociala samspelet, 
vilket passar denna studie som avser att undersöka relationer mellan lärare och elev. Enligt 
Bryman ska forskaren ta hänsyn till att denna verklighet alltid betraktas olika av olika personer, 
vilket också stämmer överens med föreliggande studies forskningsfrågor där olika sånglärares 
tankar och uppfattningar om relationer efterfrågas. Konstruktionismens innebörd förklaras av 
Kvale och Brinkmann (2014) att kunskap existerar i relationen mellan människan och världen. 
Den finns inte enbart ute i världen eller inuti människan utan den uppkommer i dess relation 
till varandra.  
 
Tolkningssynen interpretativism förklaras av Bryman (2011) som en tolkningssyn som bygger 
på en förståelse och tolkning av hur kunskap och människors beteende kan betraktas. Interpre-
tativism som tolkningssyn är ett alternativ till den naturvetenskapliga positivismen eftersom 
forskare inom samhällsvetenskap behöver en strategi som tar hänsyn till skillnader mellan män-
niskor och kan fånga den subjektiva innebörden av social handling. Eftersom föreliggande stu-
die avser att studera hur sånglärare tolkar och uppfattar relationer är det motiverat att använda 
interpretativism som tolkningssyn.  
 
Föreliggande studie utgår från ett abduktivt analysperspektiv. Alvesson och Sköldberg (2008) 
skriver att abduktion har drag av både deduktion och induktion. Bryman (2011) förklarar ett 
deduktivt förhållningssätt som att forskaren skapar hypoteser utifrån givna teorier och kun-
skaper som sedan måste översättas till utforskningsbara företeelser. I motsats till det deduktiva 
förhållningssättet innebär det induktiva att resultatet leder till teorin. Det induktiva angreppsät-
tet i föreliggande studie innebär att slutledningar dras utifrån resultatet, dock utan att de bildar 
en ny teori. Föreliggande studie är en blandning av induktiv och deduktiv teori, då studien utgår 
från ett interpersonellt psykologiskt perspektiv samt self determination theory, dock utan att se 
dem som sanningar eller att någon hypotes har gjorts.  

3.2 Interpersonellt psykologiskt perspektiv 
Sullivan (1892-1949) är grundare till den omfattande interpersonella teorin. Enligt Sullivan 
(1955/2011) är individen i en konstant samverkan med andra och personligheten är något som 
manifesterar sig i interpersonella situationer. Därmed kan en människas personlighet aldrig för-
stås åtskild från sitt nätverk av de interpersonella relationer i vilka hon lever i. Sullivan menar 
att kunskaper om mänsklig personlighet endast kan erhållas genom att undersöka mellanmänsk-
liga relationer och studera människan i interaktion med andra. Sociala relationer är kärnan i 
våra liv för att vi från födseln och vidare i livet interagerar med andra. I den interpersonella 
teorin betonas betydelse av olika utvecklingsstadier för personligheten. Betydelsen av olika 
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stadier för utveckling återfinns hos en rad andra välkända teorier och presenteras exempelvis i 
Mahlers teori om separation-individuation, Bowlbys anknytningsteori och hos Eriksons ut-
vecklingsfaser (Hwang & Nilsson, 2011). Sullivan (1955/2011) menar att relationers innebörd 
och betydelse förändras under livets gång. Under spädbarnsåldern och under barndomen är 
barns primära relation till modern. Nästa period i livet, ungdomsåren, kännetecknas av en tid 
då barn lär sig att kompromissa och samarbeta. Därefter kommer den tidiga puberteten som, 
enligt Sullivan är särskilt viktig. Detta med anledning av att de misstag som sker under denna 
period är svåra att komma över senare i livet. Sammanfattningsvis utvecklas de interpersonella 
relationerna från att baseras på ett personligt egocentriskt behov av tillfredsställelse till att från 
och med de tidiga tonåren utvecklas till relationer bestående av intimitet och kärlek.  
 
Personlighet beskrivs av Sullivan (1955/2011) som ett energisystem som omvandlar spänningar 
till antingen dolda eller öppna beteenden. Spänningarna är uppdelade i två olika slag: behov 
och ångest. Behov resulterar i produktiva handlingar och underlättar interpersonell utveckling 
medan ångest leder till icke-produktiva beteenden och är det huvudsakliga hindret för att skapa 
hälsosamma interpersonella relationer. Vidare definierar Sullivan dessa beteendemönster i ka-
tegorierna disjunktiv och konjunktiv. Disjunktivt beteende innefattar de destruktiva beteende-
mönster som är relaterade till begreppet illvilja. Illvilja uppstår redan runt tvåårsåldern när barns 
handlingar, som tidigare framkallat en ömhet från sina föräldrar, plötsligt avvisas eller ignore-
ras. När föräldrarna markerar barnets handlingar och beteende med tillsägelser kommer barnet 
lära sig att hålla tillbaka sin önskan om ömhet, vilket kan leda barnet till en negativ syn på sin 
omvärld. Det konjunktiva beteendet innefattar goda beteendemönster som intimitet och kom-
mer från behovet av ömhet. Denna intimitet tenderar att generera kärleksfulla reaktioner, vilket 
hjälper mot ångest och ensamhet.   
 
Som en vidareutveckling av Sullivans (1955/2011) syn på interpersonellt beteende och dess 
betydelse för personligheten skapade Leary (1957) en cirkelmodell. Denna modell benämns 
som den interpersonella circumplexen och ger möjlighet att beskriva hur människor kan upp-
fatta sig själva och andra samt hur en interaktion kan gå till. Circumplexen är en grafisk bild 
och har enligt Holmqvist (2007) bidragit på många sätt till utvecklingen av interpersonella te-
rapimetoder. Inom den interpersonella teorin finns ett antagande att beteenden kan organiseras 
i två olika dimensioner. Den ena dimensionen avser närmande, tillhörighet och anknytning och 
den andra dimensionen berör graden av kontroll. Sullivan (1955/2011) kategoriserade dessa till 
begreppen säkerhet och självaktning, vilket Leary omformulerade till tillhörighet och domi-
nans. Den interpersonella circumplexen har utformats av en rad olika forskare och teoretiker 
med snarlika innebörder av de huvudsakliga begreppen. Den circumplex som är tydlig, över-
skådlig och mest relevant för föreliggande studie har utformats av Keisler (1983). Circum-
plexen har omskapats och översatts till svenska av mig för att anpassas till föreliggande studie.   
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Figur 1. Omarbetat och översatt version av den interpersonella circumplexen (Keisler, 1983).  
 
Figuren visar fyra ändpunkter på de två huvuddimensionerna som står i kontrast till varandra. 
De två huvudaxlarna visar en dimension i vilken kärlek står i motsats till hat medan den andra 
dimensionen visar dominans i motsats till underkastelse. Däremellan visas en kombination av 
dessa fyra punkter. Alla punkter på cirkeln har sin motsats i den diagonalt motsatta punkten, 
exempelvis är naiv motsats till beräknande och sällskaplig motsats till reserverad. Holmqvist 
(2007) skriver att circumplexen syftar till att visa hur alla handlingar och känslor i förhållande 
till andra människor kan definieras utifrån sin grad av kärlek eller hat och utifrån grad av do-
minans eller underkastelse. Ibland kan en handling i stort sett bara passa in i en dimension, 
exempelvis när en person bara är varm och trevlig finns det ingen mening med att ange graden 
av dominans eller underkastelse. Däremot om en person är sällskaplig och extrovert innebär 
detta, enligt den circumplexa modellen, att personen kännetecknas av både dominans och visar 
säkerhet samt är kärleksfull och trevlig. Den interpersonella circumplexen visar även på kom-
plementaritet som innebär att en persons beteende i en interaktion inbjuder till ett visst beteende 
hos den andre. Hur den andre svarar på denna inbjudan avgör hur mönstret i samspelet kommer 
att se ut. Beteenden på dominansaxeln bjuder in till en motsatt respons hos motparten, det vill 
säga att dominans bjuder in till underkastelse. Beteenden på den andra axeln, tillhörighetsaxeln 
bjuder däremot in till en likvärdig respons, det vill säga att hat bjuder in till hat och kärlek till 
kärlek. Interpersonella beteenden, exempelvis hos en lärare kan därmed enligt circumplexen 
bjuda in en elev till ett visst sätt att interagera.  

3.3 Self determination theory 
Självbestämmande-teorin, ofta förkortad till SDT, är en omfattande teori som är inriktad på 
motivation och syftar till att förklara motivationsprocesser gällande människors psykologiska 
behov (Deci & Ryan, 2000). I föreliggande studie är teorins grundläggande psykologiska behov 
samt teorins definition av kontrollerad och icke-kontrollerad motivation relevant.  
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Teorin identifierar tre psykologiska behov, vilka är behov av autonomi, kompetens och tillhö-
righet. Deci och Ryan (2000) skriver att teorin utgår från att människor har en medfödd upp-
sättning psykologiska behov. Deci och Ryan (2008) menar att om dessa behov tillfredsställs 
kommer individen uppleva välmående och fungera optimalt både psykiskt och socialt, vilket 
stämmer överens med Sullivans (1955) uppfattning om att behov som uppfylls leder till pro-
duktiva handlingar. Om behoven däremot inte uppfylls kommer individen uppleva ett minskat 
välmående och en icke optimal funktion. Detta kan jämföras med Sullivans uppfattning om vad 
ångest leder till. Genom interaktion med andra blir antingen dessa behov uppfyllda eller så 
motverkas de. Reeve (2012) skriver att autonomi inom SDT syftar på uppfattningen om en själv 
som person, ett godkännande av sitt inre jag och sitt eget beteende. Ett autonomt beteende står 
i motsats till ett kontrollerat beteende och innebär således en självständighet i vilken individen 
bestämmer över sitt eget handlande. Denna självständighet betyder att individen agerar utifrån 
sig själv och känner sig fri i sina val av handlingar. Autonomi innebär att fatta egna beslut, att 
ha en egen vilja att utföra saker samt realisera de beteenden individen själv önskar. Enligt Ryan 
och Deci (2000) syftar kompetens på att individen vill passa in i sin omgivning och uppleva en 
känsla av att nå de resultat individen vill uppnå. Känslan av kompetens kan komma från tidigare 
erfarenheter, själva förmågan som individen besitter samt från den sociala omgivningen. Kom-
petens återspeglar en inneboende önskan om att utöva sin fulla kapacitet och därigenom söka 
och behärska nya utmaningar. Tillhörighet syftar på individens behov att skapa nära band med 
andra. Det innebär att relatera till andra på ett autentiskt, omsorgsfullt och ömsesidigt sätt. Till-
hörighet speglar lusten av att skapa interpersonella relationer och ett behov av att finnas i varma 
och omtänksamma relationer.  
 
SDT fokuserar på varför människor deltar i aktiveter och Ryan och Deci (2000) har delat in 
motivation i två delar, självbestämmande och icke självbestämmande. Med andra ord deltar 
människor i aktiviteter för att de vill eller för att de måste. Skillnaden mellan dessa anledningar 
till motivation bestäms av omfattningen som individer känner sig kontrollerade av yttre krafter. 
Det kan exempelvis vara att en elev endast övar på sin sångläxa för att läraren har sagt att eleven 
ska det eller så övar eleven för att hen känner en lust att sjunga och vill utvecklas. Den första 
anledning klassas inom SDT som icke självbestämmande motivation medan det sistnämnda 
associeras med självbestämmande motivation.  
 
 

 
Figur 2. Självbestämmande-teorins uppdelning av motivation och självreglering. Figuren är på allmän 
grund godkänd för vidare användning av E. Deci (Deci & Ryan, 2000, s. 237).  
 
Spännvidden mellan icke-självbestämmande och självbestämmande delas i sin tur vidare in i 
tre olika delar, vilka är inre motivation, yttre motivation och amotivation (Deci & Ryan, 2000). 
Självbestämmande motivation omfattar både inre motivation och den typ av yttre motivation 
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som människor kan integrera och identifiera sig med. Den andra hälften av yttre motivation 
som tillhör den delen som är icke-självbestämmande styrs av yttre påverkan eller belöningar. 
Extern, yttre reglering innebär ett beteende som endast är till för att tillfredsställa en yttre på-
verkan. Introjektion innebär omedveten reglering, det vill säga att den yttre regleringen inter-
naliseras. För att exemplifiera introjektion i föreliggande studie kan detta innebära att eleven 
sjunger och övar för att eleven vill att omgivningen ska tycka att hen sjunger bra.  Vidare skriver 
Deci och Ryan att total avsaknad av motivation och där människor inte ser något meningsfullt 
samband mellan resultatet och själva uppgiften klassificeras inom SDT som amotivation. Det 
kan exempelvis vara när eleven inte upplever att hen har kompetensen för att utföra uppgiften 
eller när eleven inte finner uppgiften överhuvudtaget meningsfull.  
 
Deci och Ryan (2000) skriver att graden av hur grundläggande psykologiska behov är tillfreds-
ställda kommer att påverka individens välbefinnande, vilja och motivationskvalitet. När ett in-
lärningssammanhang domineras av externa regleringar såsom inlämningar, måsten och hårda 
krav på utförande från en lärare är det sannolikt att elevers inre motivation minskar. Däremot, 
om ett inlärningssammanhang kännetecknas av att de tre grundläggande behoven uppfylls är 
det mest sannolikt att elevers motivation når den mest integrerade nivån, det vill säga identifi-
erad reglering. Ju mer en uppgift styrs av externa faktorer desto mindre inre motivation upple-
ver elever. När en elev får en uppgift som hen inte tycker känns rolig att utföra kan det vara så 
att eleven känner sig omotiverad och uttråkad inför uppgiften. Om eleven istället introduceras 
för samma uppgift och får en motivering av varför uppgiften kan vara bra för elevens utveckling 
och dessutom ges möjligheten att vara med och påverka uppgiftens utformning kommer eleven 
mer sannolikt att kunna identifiera sig med uppgiften. Deci och Ryan menar att eleven kommer 
att identifiera regleringen och samtidigt känna sig autonom och respekterad av läraren. Detta 
indikerar att elever som har en grundläggande inre motivation kan vara mer mottaglig för extern 
reglering om eleven kan identifiera meningen med uppgiften. Ryan och Deci (2000) skriver att 
det är viktigt att ”förvandla regleringen till sin egen, så att den kommer härleda från deras egen 
självkänsla” (s. 60, min övers.). Således, när eleven identifierar varför uppgiften kan vara bra 
för utvecklingen blir uppgiften motiverande för eleven.   
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-
görs även för urval av informanter, studiens genomförande samt dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogörs för valet av forskningsansats samt den metod och det analyssätt som 
ligger till grund för studien.  

4.1.1 Vetenskapsteoretiska grunder 
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats som av Bryman (2011) beskrivs som en forsknings-
strategi som placerar orden i centrum. Till skillnad från kvantitativ forskning, som känneteck-
nas av kvantifierbara och generaliserbara resultat, innebär kvalitativ forskning att forskaren på 
djupet undersöker hur och varför något sker. Den kvalitativa forskningens grund är att få för-
ståelse för den sociala verklighet som studeras. Kvalitativ forskning utgår från en kunskapsteo-
retisk syn där den sociala verkligheten kan förklaras på flera olika sätt, vilket passar förelig-
gande studie som bygger på lärares syn på relationer mellan lärare och elev. Därmed kommer 
det inte finnas någon absolut eller objektiv sanning i resultaten. Den kvalitativa forskningen 
präglas av ett tolkningssynsätt, vilket stämmer bra överens med föreliggande studies interpre-
tativistiska synsätt.  

4.1.2 Fokusgruppintervjuer 
Eftersom syftet med studien är att undersöka hur sånglärare samtalar om relationer används 
fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Bryman (2011) beskriver fokusgrupper som 
en diskussionsgrupp med flera deltagare där ett bestämt tema eller ämnesområde står i centrum, 
i detta fall relationer mellan lärare och elev. Wibeck (2000) gör tydligt att ordet fokus indikerar 
att diskussionen ska röra ett på förhand givet ämne. Gruppen leds av en samtalsledare, mode-
rator, som initierar diskussionen och introducerar nya aspekter av ämnet i den mån det behövs. 
Personerna i fokusgruppen bör ha en personlig koppling till ämnet för att kunna delta på bästa 
sätt, vilket alla personer i föreliggande studie har eftersom samtliga arbetar som sånglärare. I 
forskningsmetoden står interaktionen mellan gruppdeltagarna i centrum, vilket passar bra när 
studien ämnar undersöka uppfattningar och handlande. Eftersom vissa ämnen och fenomen 
upplevs på olika sätt kan fokusgrupper vara ett sätt att få insikt i andras upplevelser. Wibeck 
skriver att deltagarna i en fokusgruppsdiskussion jämför och utmanar varandra och ifrågasätter 
varandras åsikter. Denna argumentation innebär att forskaren har möjlighet att få mer realistiska 
beskrivningar av vad de tycker och tänker eftersom de uppmuntras till att reflektera över och 
eventuellt ändra sina uppfattningar. 

4.1.3 Tematisk analys 
Enligt Bryman (2011) har tematisk analys en framträdande plats som tillvägagångssätt vid kva-
litativ dataanalys. Tematisk analys går ut på att analysera den ihopsamlade datan samt hitta 
koder och teman som tycks vara centrala i intervjun. Bryman ger en fingervisning om hur fors-
karen kan gå tillväga vid sökandet efter teman. Repetitioner av ord som återkommer gång på 
gång, likheter och skillnader, utryck som är obekanta eller används på ett ovanligt sätt samt 
metaforer som deltagarna använder är teman som forskaren kan söka efter. Braun och Clarke 
(2006) har strukturerat upp olika faser av analysen som forskare kan använda sig av. Som en 
första fas skriver de att det är idealiskt att läsa igenom all data innan kodningen börjar och 
därefter markera idéer för kodning. Efter detta är forskaren redo att börja en mer formell kod-
ningsprocess genom att hitta initialkoder från insamlade data. Forskaren bör koda för så många 
potentiella teman som möjligt och ta med allt som verkar intressant för att organisera data i 
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meningsfulla grupper. Nästa fas fokuserar på att analysera på en bredare nivå och skapa teman, 
vilket innebär att sortera in de olika koderna i potentiella teman. Braun och Clarke skriver att 
forskaren bör analysera koderna och pröva hur olika koder kan kombineras för att bilda över-
gripande teman. De skriver att forskaren kan ta hjälp av en tankekarta för att underlätta en 
överblick av teman, vilket har använts i föreliggande studie. 

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande samt dess 
trovärdighet och giltighet. 

4.2.1 Urval av informanter 
Patton (2002) skriver att styrkan i kvalitativ forskning är att, till skillnad från empiriska gene-
raliseringar, göra ett medvetet urval av informanter som kan ge rikligt med information till 
studien. I föreliggande studie var det viktigaste kriteriet att samtliga informanter skulle under-
visa enskilda sångelever. Ett annat kriterium var att de skulle ha enskilda sånglektioner med 
äldre ungdomar, det vill säga att de undervisade på gymnasienivå eller äldre elever på kulturs-
kola. Grupperna var tänkta att bestå av fem personer med en blandning av sånglärare som un-
dervisar på olika skolor. Från början var tanken att samtliga informanter skulle undervisa en-
skilda sångelever på gymnasienivå. Det visade sig dock vara svårt att få tag på så många sång-
lärare som undervisar på gymnasieskolor som är belägna inom ett visst geografiskt område. 
Detta bidrog till att jag inte kunde ha fler kriterier kring urvalet, eftersom det viktigaste var att 
hitta sånglärare som hade möjlighet att delta. Merparten av de tillfrågade informanterna under-
visar enskilda sångelever på gymnasienivå. Resterande undervisar enskilda sångelever på folk-
högskola eller kulturskola samt i ett fall sångelever på grundskola. Den ena gruppen består av 
fem personer, den andra gruppen består av fyra personer. För det mesta skedde kontakten med 
mina informanter via mejl men också via sms och telefonsamtal för att kunna diskutera kring 
möjliga datum och tider för intervjuer. 
 
Nedan följer kort information av informanterna. Det som presenteras är ungefärlig ålder, unge-
färliga antal arbetade år som sånglärare och nuvarande skolform. Både manliga och kvinnliga 
sånglärare finns representerade i föreliggande studie men eftersom biologiskt kön eller köns-
tillhörighet inte är relevant för studien är det inte med i informationen.  
 

• Lärare A1 är i fyrtioårsåldern och har arbetat cirka 10 år som sånglärare. Hen arbetar på 
en musikestetisk linje på gymnasium.  

• Lärare B1 är i trettioårsåldern och har arbetat cirka 10 år som sånglärare. Hen arbetar 
på en musikestetisk linje på gymnasium. 

• Lärare C1 är i trettioårsåldern och har arbetat cirka 5 år som sånglärare. Hen arbetar på 
en musikestetisk linje på gymnasium. 

• Lärare D1 är fyrtioårsåldern och har arbetat cirka 5 år som sånglärare. Hen arbetar på 
en musiklinje på folkhögskola. 

• Lärare E1 är i sextioårsåldern och har arbetat cirka 40 år som sånglärare. Hen arbetar 
på en musikestetisk linje på gymnasium.  

• Lärare A2 är i fyrtioårsåldern och har arbetat cirka 10 år som sånglärare. Hen arbetar på 
en kulturskola.  

• Lärare B2 är i femtioårsåldern och har arbetat cirka 20 år som sånglärare. Hen arbetar 
på en musikestetisk linje gymnasium. 

• Lärare C2 är i trettioårsåldern och har arbetat cirka 5 år som sånglärare. Hen arbetar på 
en kulturskola. 
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• Lärare D2 är i trettioårsåldern och har arbetat cirka 5 år som sånglärare. Hen arbetar på 
en grundskola. 

4.2.2 Datainsamling 
Innan intervjuerna ägde rum formulerades en intervjuguide med frågor utifrån studiens syfte 
och frågeställningar. Intervjuguiden utformades efter Wibecks (2010) förslag på innehåll i en 
intervjuguide för fokusgrupper. Intervjuguiden innehöll några övergripande öppningsfrågor 
vilka syftade till att deltagarna ska bekanta sig med varandra samt ge alla en möjlighet att prata 
i början av diskussionen. Avsikten var även att deltagarna skulle uppleva att det hade någonting 
gemensamt med varandra. Intervjuguidens nyckelfrågor är enligt Wibeck de viktigaste frågorna 
och mest tid bör ägnas åt dessa frågor. Nyckelfrågorna i intervjun berörde lärarnas syn på re-
lationer, deras uppfattningar om för- och nackdelar i relationer och hur de anser att de skapar 
goda relationer till sina elever. I slutet av samtalet ställdes en avslutningsfråga för att ge infor-
manterna möjlighet att summera diskussionen och försäkra att ingen viktig aspekt hade förbi-
setts. Den ena fokusgruppintervjun ägde rum i Mellansverige och den andra i södra Sverige. 
De båda intervjuerna dokumenterades på samma sätt med hjälp av röstmemo på min mobilte-
lefon samt filmades med min iPad som stod cirka två meter från bordet vi satt vid under inter-
vjun. Wibeck skriver att videofilmning vid fokusgruppsintervjuer kan vara till hjälp vid tran-
skriptionen för att lättare kunna urskilja de olika talarna. Intervjuerna är 55 respektive 51 mi-
nuter långa och består av diskussioner om relationer mellan lärare och elev i sångundervisning. 
Under de båda intervjuerna fungerade jag som moderator men fick i båda intervjuerna bidra 
med några nya infallsvinklar för att antingen få fart på diskussionen igen eller för att ändra 
riktningen i samtalet. De nya infallsvinklarna som gavs var frågor från den formulerade inter-
vjuguiden. I början av de båda intervjuerna påpekades målet med intervjun vilket är att få fram 
allas olika meningar samt att det inte finns något svar eller någon kommentar som är mer eller 
mindre korrekt än någon annan. Därefter fick deltagarna presentera sig kort för varandra för att 
säkerställa att alla fick komma till tals i början av diskussionen samt för att de skulle bli mer 
bekväma i samtalssituationen. Därefter presenterade jag mig själv och min studie samt min roll 
som moderator. För att få igång diskussionen ställdes två öppningsfrågor som deltagarna fick 
börja diskutera. Därefter gick diskussionen vidare utifrån någon av nyckelfrågorna beroende på 
diskussionens innehåll efter öppningsfrågorna.  

4.2.3 Bearbetning och analys 
De två fokusgrupperna som utgör studiens datamaterial spelades in med hjälp av röstmemo på 
min mobiltelefon. Ljudfilen överfördes till programmet Amazing Slow Downer där tempot 
sänktes för att möjliggöra en effektiv transkribering. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 
transkribering innebär att transformera, i detta fall från muntligt språk till datorskrift. Vidare 
skriver Kvale och Brinkman att det inte finns någon generell form för hur utskrift av forsk-
ningsintervjuer ska gå till men att forskaren behöver göra några val beroende på vad utskriften 
skall användas till. I föreliggande studie har en detaljerad språklig analys valts där transkribe-
ringarna består av lärarnas samtal, ord för ord, där även korta pauser samt upprepande ord är 
nedskrivna. Efter transkriberingen i Amazing Slow Downer lyssnades båda intervjuerna ige-
nom i realtid för att komplettera transkriptionerna och kontrollera att sånglärarna hade uppfattas 
rätt. 
 
Analysen av det transkriberade materialet utgjordes med ett tematiskt analyssätt. De transkri-
berade materialet skrevs ut från dator till pappersform och bearbetning av materialet och an-
teckningar har gjorts för hand. Efter en genomläsning av de transkriberade intervjuerna skrevs 
initialkoder ned på papprets marginal, i enlighet med instruktioner tagna från Braun och Clarke, 
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(2006). I enlighet med de frågor Bryman (2011) ger som förslag på tillvägagångssätt vid kod-
ning har exempelvis det som informationen representerar, vad informationen handlar om eller 
vad informanterna säger att de gör tagits i beaktning. Utifrån detta skapades koder såsom ex-
empelvis balans, sång som speciell undervisningsform och förståelse. Därefter, med beaktning 
av det som denna information är ett exempel på, skapades subteman och därefter huvudteman. 
Nedan följer ett exempel på hur kodningsprocessen samt utformandet av subteman och huvud-
teman såg ut:  
 

Ur data Kod Subtema Huvudtema 
Det är en väldigt blottad 
situation, asså för att 
kunna sjunga så måste 
man va, man måste blotta 
sig själv, och en sångröst 
är ju på nått sätt som ens 
innersta väsen. 

Sång som speciell 
undervisningsform 

Att undervisa i sång Lärarnas syn på 
svårigheter i relat-
ionerna  

 
Figur 3. Utdrag ur kodningsprocessen av studiens transkriberade data. 
  
Kvale och Brinkmann (2014) problematiserar att utskrifter av intervjuer blir en fråga om tolk-
ning. Enligt dem finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form, utan det 
är upp till forskaren att se till att utskriften lämpar sig för studien. Kvale och Brinkmann skriver 
att omskapande av utskrifter kan göra det lättare att förmedla meningen i intervjupersonens 
berättelse till läsaren. I föreliggande studie har de citat som används i resultatet redigerats för 
att blir mer lättlästa och förståeliga vilket innebär att upprepade ord och ljud har tagits bort. 
Nedan följer ett exempel på hur ett citat har redigerats: 
 
Originalcitat Redigerat citat 
Om jag försöker fundera på lärare som jag har 
haft genom åren där jag har känt att vi inte hade 
en god relation eller kommunikation så tror jag 
det är det handlar om, att man inte har trott, att 
man känner att man inte har trott eller typ att 
läraren säger saker och de märker inte att de 
landar fel. 

Om jag försöker fundera på lärare som jag har 
haft genom åren där jag har känt att vi inte hade 
en god relation eller kommunikation så tror jag 
det är det som det handlar om, att man känner 
att läraren inte har trott på en och inte märker 
att de säger saker som landar fel. 

 
Figur 4. Exempel på hur citat har redigerats.  
 
Det som främst har uppmärksammats i materialet är sånglärarnas tankar om relationer mellan 
lärare och elev, deras förhållningssätt till sina elever och hur de anser att de arbetar för att skapa 
relationer till sina elever. Vissa kommentarer och personliga berättelser som inte kan kopplas 
till studiens ämne har transkriberats men inte uppmärksammats på samma sätt. För att säker-
ställa att informanterna förblir avidentifierade har vissa dialektala ord ändrats.  

4.2.4 Etiska överväganden  
Inför genomförandet av intervjustudien har jag tagit del av information om etiska överväganden 
från Codex (2018). Enligt vetenskapsrådet får forskning endast utföras om de medverkande ger 
sitt samtycke till forskningen. Samtycket är giltigt om den medverkande i tidigt skede fått god 
information kring forskningen samt information om att den när som helst kan dra tillbaka sin 
medverkan med omedelbar verkan från forskaren. De etiska övervägandena har följts genom 
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att samtliga deltagare i föreliggande studie har fått ta del av information om planen för och 
syftet med forskningen, vilka metoder som kommer användas samt att deltagandet är frivilligt 
och när som helst kan avbrytas på den medverkandes begäran. Samtliga medverkande har läm-
nat samtycke genom att skriva under ett dokument för samtycke som innehåller information om 
studien, förfrågan och löfte om att bli avidentifierad (se bilaga 2).  

4.2.5 Tillförlitlighet och äkthet 
Studiens tillförlitlighet och äkthet mäts vanligtvis inom forskning utifrån validitet och reliabi-
litet. Dessa begrepp är enligt Bryman (2011) mer rättade efter kvantitativ forskning och att den 
kvalitativa forskningen behöver andra metoder för att bedöma kvaliteten. Begreppen tillförlit-
lighet och äkthet passar bättre. Inom begreppet tillförlitlighet ingår de fyra delkriterierna tro-
värdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera.  
 
För att skapa en trovärdighet i resultatet behövs det att det är säkerställt att forskningen utförts 
i enlighet med de regler som finns. Bryman (2011) skriver att det är av stor vikt att forskaren 
förhåller sig till de regler som finns angående fokusgruppsintervjuer och kvalitativa studier. 
Genom att erhålla fakta kring regler som finns ger föreliggande studie en stor chans att bli 
trovärdig när den är genomförd. Överförbarheten, som motsvarar extern validitet i kvantitativ 
forskning, blir relativt låg i föreliggande studie eftersom studiens resultat är svår att generali-
seras till andra situationer eller till samma situation under en annan tidpunkt. Bryman menar att 
kvalitativa studier aldrig kan uppvisa exakt samma resultat igen eftersom de grundar sig i olika 
sociala situationer som ständigt förändras. För att göra överförbarheten stor menar Bryman att 
resultaten och beskrivningarna behöver vara fylliga och detaljrika. I denna studie används de-
taljrika transkriberingar av fokusgruppssamtalen vilka sedan har använts som grund för be-
skrivning av resultatet. Pålitligheten i studien kan däremot bli högre eftersom det innebär att 
forskaren säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 
forskningsprocessen, vilket också är gjort i föreliggande studie. För att studien skall vara möjlig 
att styrka och konfirmera behöver forskaren säkerställa att den har agerat i god tro. I genomfö-
randet av studien och vid transkribering av datainsamlingen har personliga värderingar och te-
oretiskt inriktning inte medvetet låtits påverka utförandet av och slutsatserna.  
 
Bryman (2011) nämner ett antal delkriterier som kan mäta äktheten, motsvarande validitet i 
kvantitativ forskning, i studien. I begreppet äkthet ryms delkriteriet som handlar om att under-
sökningen ger en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp som 
studeras. Ontologisk autenticitet berör frågan om undersökningen hjälper de medverkande att 
komma fram till en bättre förståelse av sin sociala miljö. Den pedagogiska autenticiteten hand-
lar om huruvida deltagarna får ett större perspektiv och förståelse för hur andra personer upp-
lever saker och ting. Katalytisk autenticitet handlar om huruvida studien har bidragit till att 
deltagarna kan förändra sin situation medan taktisk autenticitet behandlar frågan om hur studien 
har bidragit till att de medverkande fått bättre förutsättningar att vidta åtgärder som krävs. Gäl-
lande föreliggande studies äkthet vill jag mena att fokusgruppsintervjuer kan medföra att onto-
logisk och pedagogiskt autenticitet assimileras om de medverkande i studien upplever att de får 
en bättre förståelse av sin och andras upplevelse. Genom noggrann och detaljrik transkribering 
av fokusgruppsintervjuerna förefaller studien att ge en rättvis bild av sånglärarnas olika åsikter 
och uppfattningar. Den katalytiska och taktiska autenticiteten är hög då studien kan vara en 
hjälp för lärarna att bli mer uppmärksamma på deras relationer till sina elever, hur de anser att 
de arbetar för att skapa relationer samt hur relationer kan komma att påverka deras undervis-
ning.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av insamlat material från 
fokusgruppsintervjuer med nio sånglärare. Resultatet kretsar kring lärarnas syn på relationer 
och hur de uppfattar relationer samt hur de anser att de skapar relationer. De teman som pre-
senteras handlar därför om lärarnas synsätt på välfungerande relationer, lärarnas syn på svå-
righeter i relationerna och lärarna som relationsskapare.   

5.1 Lärarnas syn på välfungerande relationer  
Under denna rubrik behandlas sånglärarnas synsätt på välfungerande relationer och förhåll-
ningssätt till relationer i sångundervisning. Under detta tema redogörs för när lärarna tycker att 
relationer fungerar bra och att det är viktigt att vara tydlig gentemot eleven samt få eleven att 
känna sig trygg.  

5.1.1 Att ha roligt 
Gemensamt för grupperna är att de anser att en välfungerande relation är när lärare och elev 
förstår varandra och när de kan ha roligt tillsammans. Ur analysen framkommer det att roligt är 
synonymt med att lärare och elev förstår varandra och varandras jargong. För att ha roligt på 
lektionerna tänker lärarna att de skall bjuda på sig själva. Det kan till exempel vara genom att 
säga roliga saker och skämta med eleven på lektionen. De menar även att de bjuder på sig själva 
genom att inte ta för allvarligt på fel eller misstag som de begår själva. Enligt lärarna så bjuder 
de på sig själva genom att råka spela eller sjunga fel och att det medför en bra relation. När de 
har roligt tillsammans med eleven och när det finns en ömsesidig förståelse för varandra anser 
lärarna att det är ett kvitto på en bra relation. Det framkommer i analysen att flera lärare anser 
att det är bra när det i slutet på lektionen finns en känsla av att lektionen fungerade bra och att 
de förstod varandra bra. Många av lärarna uttrycker att det är svårt att sätta ord på vad i mötet 
med eleven som gör det bra. Lärare A2 prövar om ordet samtycke kan vara ett passande ord för 
att beskriva den gemensamma känslan av ett välfungerade möte.  

5.1.2 Att vara tydlig 
Förutom att skapa bra relationer genom att bjuda på sig själva och ha roligt tillsammans med 
eleven lyfter lärarna fram att de försöker vara väldigt tydliga i sitt bemötande till eleven. I ana-
lysen framkommer en återkommande uppfattning om att lärarna anser att de behöver vara 
ganska raka mot eleven. Med att vara rak syftar de på en tydlighet i sättet att kommunicera med 
eleven. Lärarna anser att det gör eleverna mer trygga när de är tydliga med sina förväntningar 
och raka i sitt bemötande. När någonting inte fungerar med undervisningen som exempelvis en 
skillnad i uppfattningen om förväntningar eller respekt anser lärarna att det är viktigt att vara 
tydlig mot eleven och markera när det inte är acceptabelt. Det genererar respekt och att eleven 
är med på vilka förhållningssätt eleven behöver ha för att undervisningen skall fungera på bästa 
sätt. Lärare A1 ger ett exempel på en elevrelation som fungerade mindre bra. Läraren upplevde 
att de inte förstod varandra och att det var svårt att nå eleven. Läraren påstår att hen testade att 
ställa mycket frågor om vad eleven ville med sångundervisning och frågade efter elevens åsikt 
om olika sånger. Efter att ha upplevt att detta inte fungerade och att det troligtvis inte var ett 
sådant bemötande som eleven ville ha prövade läraren att byta spår. Genom att inte fördjupa 
sig i elevens känslor, utan att istället vara konkret med förväntningar och vara väldigt rak i 
kommunikationen upplevde läraren att det fungerade mycket bättre. Läraren uppger att eleven 
blev mycket gladare på grund av det mer raka förhållningssättet och bemötandet. Även om 
läraren menar att de var väldigt olika i sina personligheter fungerade undervisningen mycket 
bättre efter att läraren bytte till att vara rak och tydlig i sitt bemötande och utan att blanda in för 
mycket känslor, åsikter och elevens vilja. Lärare B1 berättar om en elev som uppmuntrar till att 
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läraren ska vara lite extra hård, vilket läraren tror är ett tecken på en god relation. Med hård 
syftar läraren på att eleven uppmuntrar till att läraren ska vara tydlig med sina förväntningar på 
eleven och inte vara rädd för att ställa krav på eleven. Eleven vill gärna att denna lärare skall 
vara ärlig och uppriktig med sina tankar om exempelvis elevens sångprestation. Lärare D2 de-
finierar en bra relation på följande vis: 
 

Jag tror det är när eleven är tydlig med vad den behöver, eller när jag som pedagog 
förstår vad eleven behöver och när man både kan ha liksom, inte piska, men kan 
ställa krav på eleven samtidigt som man har kul, att det är lustfyllt, man har roligt 
man skrattar ihop och sådär. (Lärare D2 ur fokusgrupp 2) 
 

Lärare B2 menar att goda relationer är viktiga för att kunna ställa krav i undervisningen. Lära-
rens syn är att det behövs bra relationer för att det skall vara möjligt att sätta upp välfungerande 
mål för undervisningen. Lärare B2 säger:  
 

Man kan liksom inte ställa höga krav på någon som man inte har en väldigt god 
grundrelation till. Så man måste ju ha skapat det där och sen, kan man gå in och 
liksom, ah, jobba lite mer på ett annat sätt. (Lärare B2 ur fokusgrupp 2) 
 

De resterande lärarna i fokusgrupp 2 instämmer med lärare B2:s syn på vikten av välfungerande 
relationer genom jakande men uttrycker ingen egen åsikt om att de också uppfattar relationer 
som viktiga med anledningen att kunna ställa krav. 

5.1.3 Att få eleven att känna sig trygg  
Samtliga lärare i fokusgrupp 1 och 2 uttrycker vid flera tillfällen att det är viktigt med en bra 
relation. De menar att en bra relation är grunden för att eleven skall kunna utvecklas. Lärare B2 
säger ”finns inte den basen händer ingenting, det händer i alla fall inte alls lika mycket” (Lärare 
B2 ur fokusgrupp 2). Det framkommer i analysen att samtliga lärarna anser att det är viktigt att 
få eleven att känna sig trygg. Tryggheten är viktig för att eleverna ska våga, dels våga säga till 
om någonting inte känns bra och dels våga sjunga ut, pröva och göra fel. Exempelvis berättar 
lärare A2 om att hen i början av sin sånglärarkarriär tyckte det var jobbigt när elever visade 
eller uttryckte att de inte gillade de sånger som hen föreslog till eleven, men nu anser läraren 
att det är ett tecken på att eleven är trygg i deras relation och vågar säga till. Lärare B2 nämner 
även att det är viktigt att eleven känner tillit till läraren. En gemensam utgångspunkt för lärarna 
i fokusgrupp 1 och 2 är att de anser att det blir extra tydligt om relationen inte fungerar under 
individuella lektioner eftersom att det endast är en elev i rummet. Merparten av lärarna uppger 
att undervisningssituationen är extra känslig och att det är ännu viktigare med den personliga 
relationen under individuella lektioner i jämförelse med annan gruppundervisning. Förutom att 
eleven känner sig trygg anser lärare B1 att det är viktigt att läraren själv är trygg och profess-
ionell i undervisningen. Lärarens åsikt är att läraren måste vara trygg i sin lärarroll för att kunna 
skapa en god relation och för att göra eleven trygg. Lärarna i fokusgrupp 2 har en gemensam 
syn på att det är viktigt att ge eleven tid att prata och öppna upp sig. De menar att detta under-
lättar byggandet av en stark relation. Enligt lärarna är det särskilt viktigt att försöka skapa en 
relation till de elever som det inte fungerar lika bra med. Varför det inte fungerar bra beror på 
vem eleven är som person men oavsett anser läraren att det hjälper att ge de eleverna extra 
utrymme att prata. 

5.2 Lärarnas syn på svårigheter i relationerna  
Under detta tema redovisas lärarnas syn på hur eleverna mår och hur de tror att deras välmående 
påverkar undervisningen. Vidare skildras lärarnas tankar om det speciella med att undervisa i 
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ämnet sång. Därefter redovisas lärarnas uppfattningar om brister i förståelse och kommunikat-
ion, brist på respekt hos eleven och att inte kunna läsa av eleven.  

5.2.1 Hur eleverna mår 
Elevens välmående är enligt lärarna i de båda grupperna något som påverkar relationen. I ana-
lysen framkommer det att när eleverna in mår bra yttrar sig detta på olika sätt och kan vara ett 
hinder i undervisningen. Lärare B2 skildrar sina tankar om att det svåra i undervisningen kan 
bero på hur eleverna mår. En långsam progression kan bero på att det finns någon mental lås-
ning hos eleven. Enligt läraren beror det ofta på en låg självkänsla och dåligt självförtroende 
hos eleven. Läraren tror att alla människor i grund och botten ofta är för självkritiska, vilket är 
en föreställning som de resterande lärarna i fokusgrupp 2 är ense om. Lärare A1 berättar om en 
relation med en elev där läraren anser att det finns svårigheter i relationen. Läraren upplever att 
den här eleven aldrig är särskilt glad på sånglektionerna. Läraren säger att eleven aldrig får 
någon positiv upplevelse på lektionerna eller någon härlig känsla av att sjunga. Eleven har svårt 
att vara nöjd över sin prestation och läraren upplever att det inte spelar någon roll vilken sång 
som väljs. De sånger som läraren väljer uppskattas inte och enligt läraren är det aldrig någon 
sång som eleven tycker är bra. Om läraren väljer en sång som är relativt enkel uttrycker eleven 
att det inte finns någon mening med att sjunga sången eftersom eleven anser att den är för enkel. 
Läraren tycker sig ha försökt att bemöta elevens glädje och försökt hitta elevens glädje i musik 
överlag, men anser att det är svårt och lägger numera över ansvaret på eleven. Till skillnad från 
denna lärares uppfattning om att det nästintill är en hopplös situation anser lärare B2 ur den 
andra gruppen att det är det som gör undervisningen spännande ur en metodisk och pedagogisk 
synvinkel. Läraren ser det som en utmaning att hitta på olika övningar och sånger för att utmana 
de elever som inte har det så enkelt i sångundervisning.  

5.2.3 Att undervisa i sång 
Lärarna är överens om att det är speciellt att undervisa i ämnet sång av flera olika anledningar. 
Det som huvudsakligen gör undervisningen speciell är för att sång ofta kan upplevas som ute-
lämnande för eleven. Lärarna anser också att individuell undervisning är en speciell undervis-
ningsform. Enligt lärarna själva anser de att de har en ganska intim relation till sina elever i 
jämförelse med vad de tror att lärare som undervisar i stora grupper eller klasser har. Samtliga 
lärare har dessutom erfarenhet av att undervisa i större grupper eller klasser och kan därmed 
urskilja en annan typ av relation som skapas i individuell undervisning.  
 
Enligt lärarna ställer sångundervisning krav på att det finns ett starkt förtroende sinsemellan 
läraren och elev. De menar att de ofta kommer väldigt nära inpå eleven på grund av att de i 
ämnet sång arbetar mycket med känslor och uttryck. Lärarna menar att sång i sig är ganska 
känsligt och att ”man öppnar upp sig väldigt via sången” (Lärare B2 ur fokusgrupp 2). I under-
visningen behöver eleverna reflektera över vad sångtexterna handlar om och hur de ska uttrycka 
sig. Enligt lärare A1 gränsar detta till elevens eget känslospektrum eftersom det ofta innebär att 
de drar paralleller till sig själva, hur de mår och känner för att uttrycka sig i sången. Att som 
elev ge sin lärare en möjlighet till inblick i sitt eget känslospektrum och berätta hur de på ett 
personligt plan relaterar till sångerna kan leda till att eleven känner ett starkt förtroende för 
läraren. Enligt lärarna gör det att eleverna anförtror sig till läraren genom att de utelämnar 
mycket av sig själva. Lärare C1 säger att: ”för att sjunga så måste man blotta sig själv. Sång-
rösten är ju på något sätt ens innersta väsen” (Lärare C1 ur fokusgrupp 1). Lärare E1 uttrycker 
en särskild åsikt om ett förhållningssätt som enligt den läraren fungerar bra. Läraren uttrycker 
att hen försöker avdramatisera sångundervisningen på flera sätt. Det kan exempelvis vara ge-
nom att arbeta mer sångtekniskt eller att säga ”rösten den i dig, inte du, utan den i dig” i syfte 
mot att göra eleven mer neutral i sitt förhållande till rösten.  
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I analysen framkommer det att åtskilliga lärares syn är att sångundervisningen kan få en tera-
peutisk karaktär i och med att eleverna gärna anför tror sig och har ett starkt förtroende till sin 
sånglärare. Lärarna vittnar om att flera elever kan brista ut i gråt bara de börjar sjunga. Lärare 
B1 säger att ”det är många lektioner som har gått åt till att trösta elever. De ser det liksom som 
ett ställe att få utlopp för sina känslor” (Lärare B1 ur fokusgrupp 1). Lärarna menar att det 
gränsar till terapi på grund av att sångämnet ligger nära ens inre känslor. 

5.2.4 Brister i förståelse och kommunikation  
Samtliga lärare nämner återkommande ordet svårt gällande relationer i sångundervisning och 
anser att relationer kan vara svårt på flera sätt. I analysen framkommer det att en av orsakerna 
till att det är svårt grundar sig i en upplevelse av att de inte förstår eleven. De kan bero på att 
det är svårt att kommunicera med eleven, att de har olika uppfattningar om ämnet sång eller att 
deras förväntningar är av skilda slag. Lärare A2 tror att många elever har slutat ta sånglektioner 
på grund av att de inte har fungerat men poängterar att det inte är helt säkert eftersom eleverna 
inte har sagt detta rakt ut. Läraren tycker att det är svårt att sätta fingret på vad som inte fungerar 
men tror att det huvudsakligen beror på skiljaktiga uppfattningar om vad sångundervisning in-
nebär. Läraren exemplifierar vad en sådan olik uppfattning kan innebära och menar att det kan 
vara en skillnad i lärarens och elevens uppfattning om prestation eller om eleven har väldigt 
höga förväntningar på sig själv. Det kan även bero på att eleven inte känner sig tillräckligt 
duktig på grund av att läraren har utmanat eleven att göra sångövningar eller sjunga sånger som 
eleven måste öva på för att kunna utföra på ett sätt som motsvarar elevens egen förväntning på 
sin prestation.  
 
Under diskussionen när det är svårt med relationer uttrycker flera lärare att det är brister i den 
ömsesidiga förståelsen och kommunikationen som gör att det är svårt. Lärare C1 yttrar sina 
tankar genom att säga:  
 

Jag tänker att det är när man inte vet hur man ska kommunicera med den eleven, 
alltså som lärare då, att man inte hittar något sätt att nå ut till den. Alltså något 
undervisningssätt som fungerar. (Lärare C1 ur fokusgrupp 1) 
 

Vidare ger lärare C1 ett exempel på en svår elevrelation på grund av att hen tycker att det är 
svårt att kommunicera med eleven eftersom att eleven är extremt blyg. Läraren upplever att hen 
inte får någon respons från eleven. Det gör läraren osäker på hur undervisningen bör läggas upp 
och på vilket sätt eleven föredrar att undervisningen ser ut. Läraren uttrycker att det är svårt att 
veta om de ens har en relation.  

5.2.5 Brist på respekt hos eleven 
I diskussionen kring svårigheter i relationer tar lärare B1 upp att en dålig relation beror på brist 
på respekt hos eleven. Två av lärarna i fokusgrupp 2 tar upp en liknande anledning till när det 
är svårt. Lärare A2 och lärare C2 är överens om att det är svårast att skapa en god relation till 
de elever som inte dyker upp på lektionerna eller till de som inte övar alls emellan lektionerna. 
Lärare C2 berättar att hen kan bli irriterad på dessa elever på grund av att de behöver börja om 
på en ny kula vid varje sånglektion om de ses med flera veckors mellanrum. Att ses sällan gör 
det, enligt denna läraren, mycket svårare att skapa en god relation. Den andra läraren, lärare A2 
uttrycker mer att hen tappar tålamodet när en elev inte kommer vidare inom sång på väldigt 
lång tid. Läraren känner att det gör henne till en dålig lärare som inte har tålamodet att hitta nya 
saker att öva på eller nya sånger som fungerar bra. Lärare A2 förklarar att hen känner att de 
tragglar med samma saker och att det inte blir särskilt lustfyllt för varken eleven eller för henne 
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själv som lärare. Lärare D2 fyller i diskussionen genom att beskriva det som en negativ spiral 
på grund av att en som lärare får lite energi av eleven och därmed inte blir lika positiv som 
vanligt.  

5.2.6 Inte kunna läsa av eleven 
För att flytta fokus till ett elevperspektiv går lärare B1 tillbaka till sin tid som elev själv. Lära-
rens syn på en dålig relation bottnar i att läraren inte kan läsa av eleven. Läraren säger: 
 

Om jag försöker fundera på lärare som jag har haft genom åren där jag har känt att 
vi inte hade en god relation eller kommunikation så tror jag det är det som det 
handlar om, att man känner att läraren inte har trott på en och inte märker att de sä-
ger saker som landar fel. (Lärare B1 ur fokusgrupp 1) 
 

Läraren förklarar att hen syftar på lärare som inte lyckats läsa av vad man är för typ av person 
eller kan plocka upp signaler. Lärare A1 reflekterar över hur hen jobbar i situationer när relat-
ionen inte är bra och kommer fram till att hen ”bara kör över”. Lärarens sätt att hantera dessa 
relationer får medhåll från lärare B1 som menar att hen också hanterar sämre relationer genom 
att hålla ett högt undervisningstempo och ständigt arbeta med nya sånger. I de fallen menar 
lärarna att de i större utsträckning struntar i att fråga eleven om vad den vill, vad den tycker 
eller vad den känner. De arbetar inte heller med sånger en längre tid eftersom det, enligt dem, 
ställer krav på en bra kommunikation som i dessa relationer inte finns. 

5.3 Lärarna som relationskapare  
Under denna rubrik presenteras lärarnas arbetssätt gällande relationer. Det visar sig genom tre 
teman som handlar om hur de strävar efter att hitta en god balans i relationen, hur de ställer 
frågor till sina elever, hur de pratar om förväntningar och hur de strävar efter att känna in eleven 
som person.  

5.3.1 Att hitta en balans 
Det framkommer av analysen att lärarna genomgående är sökande efter att hitta en god balans 
i deras relation till sina elever. Lärarna problematiserar händelser, tankar och väger fördelar 
mot nackdelar. En aspekt som diskuteras är att som lärare kunna sätta gränser för vad som bör 
diskuteras och pratas om på sånglektioner. Lärare D1 exemplifierar att hen arbetar med att sätta 
gränser när det gäller svåra, tunga och komplicerade problem som en elev ventilerar under sin 
sånglektion. I sådana fall anser läraren att det är viktigt att lämna vidare informationen till sko-
lans kurator. Enligt läraren kan hen ta det första och det översta, men sedan behövs det att 
problemen tas om hand av annan mer lämplig personal. Lärare A1 ur samma grupp beskriver 
gränsdragningen på följande vis:  
 

Man kommer dem väldigt nära. Så nära så att man till slut också få börja såhära 
fundera på, jag har inte hamnat i att alla elever som kommer till mig gråter, men 
risken är ju så ibland att de finner kanske ett utlopp för, den här tiden kan jag an-
förtro mig och här kan jag få prata om saker och så, att man får dra gränsen där nå-
gonstans också att nu jobbar vi med det här, med sången, för att det inte ska trigga 
igång för mycket hela tiden också. (Lärare A1 ur fokusgrupp 1) 
 

Läraren menar att det kan trigga igång mycket känslor och bara bli en reflektion om 
hur eleven mår om det ges för mycket utrymme för detta under lektionstiden. Enligt 
läraren behövs det en gränsdragning mellan att arbeta för mycket med känslor och att 
fokusera på att bara sjunga.  
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I de båda grupperna resoneras det om att hitta en bra balans i mötet med eleven. De 
pratar om att läsa av elevens dagsform. Två lärare i fokusgrupp 1 diskuterar förmågan 
att läsa av eleven: 
 

Lärare C1: men att man har de där känselspröten, vad blir det för egenskap? Att 
man kan känna av en stämning, att man kan känna av… 
Lärare D1: Läsa av ett rum? 
Lärare C1: Läsa av ett rum, ja. Eller en person. Att man ser när den tycker att det 
inte fungerar eller när det gör det. (Lärare ur fokusgrupp 1) 

 
Lärarna i fokusgrupp 2 beskriver att de försöker möta elevens energinivå. De säger att om en 
elev är väldigt försiktig försöker de prata och möta eleven på hans/hennes nivå. Enligt lärare 
A2 märks det direkt när eleven öppnar dörren till lektionssalen vilket läge eleven befinner sig 
på. Utefter det läget menar läraren att hen anpassar sitt sätt att vara på. Lärare C2 pratar om att 
möta elevens tempo. En kontrasterande uppfattning kommer från lärare D2 som menar att lä-
raren ibland måste bemöta eleven med motsatt energi för att något ska hända.  
 
Lärarna i fokusgrupp 1 diskuterar även en strävan efter att hitta en bra balans mellan att vara 
mjuk och rak mot eleven. Lärare C1 säger att ”man kanske måste vara lite dominant” (Lärare 
C1 ur fokusgrupp 1) som ett förslag på när det inte fungerar att vara för mjuk och inkännande. 
Lärare E1 påstår att ”man ska vara lite ledarhund” (Lärare E1 ur fokusgrupp 1). Lärarna sam-
manfattar att de i sin undervisning prövar med ”raka rör” om de känner att det inte fungerar 
med en elev.  

5.3.2 Att ställa frågor 
Gemensamt för alla lärare är att de är noga med att ställa frågor till eleven. Flera lärare berättar 
att de har en uppsättning färdiga frågor de brukar ställa i början av ett möte med en elev för att 
bygga en relation. Dessa frågor syftar även till att skapa en grund för vad undervisning skall 
komma att innehålla. Frågorna som framkommer är: Har du sjungit innan? Har du sjungit i 
någon kör tidigare? Vem är du? Vad är ditt mål med sång? Vad tycker du om att sjunga? Har 
du någon speciell stil? Lärare C1 förklarar att elevens tidigare erfarenheter och bagage är viktigt 
att känna till för att kunna lägga upp undervisningen och göra en lektionsplanering. 
 
Några av lärarna anser att det första mötet med eleven är viktigt. Lärarna arbetar för att det 
mötet ska bli så bra som möjligt. Lärare B1 delar med sig av två olika sätt som hen har testat 
för att skapa ett bra första möte. Det ena sättet är att, som läraren själv uttrycker det, ”smeka 
med mjuka handen” och säga till eleven: ”Välkommen till sångundervisningen, här är det väl-
kommet att göra fel och det är viktigt att du säger ifrån” (Lärare B1 ur fokusgrupp 1). Det andra 
sättet som läraren testat är att med mindre mjukhet i rösten säga: ”Det här är första sånglekt-
ionen och den här låten ska vi klara idag”. Därefter har läraren kört igång med att sjunga. Lä-
raren uppger att hen har grubblat mycket över detta med anledning av att läraren anser att re-
lationen skapas direkt vid första ögonblicket. Enligt denna läraren är det sistnämnda sättet det 
som fungerar bäst för de allra flesta eleverna eftersom eleverna tenderar att bli hämmade, fega 
och rädda om läraren bemöter eleven på ett alltför mjukt sätt.   
 
Förutom under första mötet uppger lärarna att de fortsätter att använda frågor som ett verktyg i 
sin undervisning för att skapa goda relationer till sina elever. Lärare B2 säger: 
 

Jag tänker på att ställa mycket frågor. Att vara nyfiken inför den som jag har fram-
för mig och säga såhär ”nu tänker jag att din röst funkar såhär. Kan du hålla med 
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om det? Och att hela tiden vara nyfiken på hur eleverna upplever det vi gör. (Lä-
rare B2 ur fokusgrupp 2) 

5.3.3 Att prata om förväntningar 
En gemensam utgångspunkt för lärarna i fokusgrupp 2 är att de alla pratar med sina elever om 
förväntningar och uppfattningar om sångrösten. De anser att flera elever kan ha en verklighets-
frånvänd och underlig bild av att de ska kunna sjunga väldigt bra med en gång. Samtliga lärare 
pratar med sina elever om deras erfarenheter och berättar för eleverna att deras egen röst också 
har styrkor och svagheter. Enligt lärarna ger detta en mänsklig bild av sånglärarna vilket kan 
vara förtroendegivande om eleverna känner att alla har styrkor och svagheter. Genom att berätta 
hur de upplever sin röst och berätta för eleven att det har krävts mycket övning för att uppnå 
den nivå de befinner sig på idag är deras förhoppning att eleverna blir medvetna om att alla är 
olika, ser olika ut och att allas röster låter olika.  
 
För att stärka eleverna som individer berättar lärare B2 att hen arbetar med att peppa alla sina 
elever genom att ge positiv kritik och uppmuntrande kommentarer. Läraren anser att det är 
väldigt viktigt för relationen och tycker att eleverna alltid ska gå ifrån lektionen och känna sig 
bra. Enligt läraren är det ett av lärarens ansvar att se till att stärka eleven. Att inte vara upp-
märksam och noggrann med kommentarer och kritik gällande rösten kan ge svåra komplex och 
problem som eleven senare kan behöva arbeta mycket med för att komma över. Läraren säger:  
 

Det är ett väldigt stort ansvar tycker jag när man har hand om en hel människas 
kropp, man kan ju inte rå för hur man blev född och med vilka förutsättningar lik-
som. Där känner jag att det är viktigt, jag ser också resultatet efter att ha jobbat 
ganska många år att det här med att man peppar dem hela tiden gör alltid folk 
mycket bättre. (Lärare B2 ur fokusgrupp 2) 
 

Lärare B2 har som åsikt att det inte leder till någonting bra att ständigt påpeka fel och brister 
hos eleven. Det är viktigare att eleven får gå ifrån lektionen och känna att den är bra eftersom 
det, enligt denne läraren, gör att eleven utvecklas mer och mår bättre. 
 
Ur analysen framkommer det att fokusgrupp 1 är överens om att det är en del av lärarens ansvar 
att se till att eleverna mår bra. Framförallt är det lärare E1 som beskriver sitt arbetssätt gällande 
ansvar men får medhåll från de resterande i gruppen. Lärare E1 förklarar att det vid vissa till-
fällen behövs att läraren säger till eleven att den ska våga prova och inte bekymra sig för resul-
tatet. Läraren exemplifierar hur hen brukar uttrycka det: ”Sjung på du, om det blir fel så är det 
mitt problem” (Lärare E1 ur fokusgrupp 1). Vidare säger läraren att ”man måste lasta av dem 
så att de inte lastar sig själva”, vilket är ett påstående som får medhåll av de resterande i grup-
pen.  

5.3.4 Att känna in eleven 
Lärarna beskriver att de i början av terminen och i mötet med eleven är extra sociala och för-
söker bygga upp en god relation till eleven. Lärare D1 uppger att hen tror att det handlar om att 
försöka hitta en god personkemi. Läraren försöker skapa detta genom att göra olika typer av 
övningar tillsammans med flera elever. Det kan exempelvis vara teaterövningar, dansuppvärm-
ningar eller andra sociala saker som fika tillsammans i syfte att få eleverna att bli mer bekväma 
och slappna av.  
 
Lärarna i fokusgrupp 2 diskuterar förmågan att känna in och inkänning. De anser att det är 
väldigt viktigt att eleven känner att läraren är genuint intresserad och att allt fokus är på eleven. 
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Lärare B2 flyttar till ett elevperspektiv och säger ”det är jag som elev som är viktig här, det är 
min utveckling som står i fokus” (Lärare B2 ur fokusgrupp 2).  
 
Vid ett tillfälle under diskussionen berättar lärare B2 om sitt sätt att förhålla sig till eleven. 
Läraren vill att eleven ska bli självständig och säger: ”Vi ska ju inte behöva finnas så att säga”. 
(Lärare B2 ur fokusgrupp 2). Vidare diskuterar lärarna att genom att ställa frågor om vad eleven 
tänker, vad den känner och vad den vill med sin röst är förhoppningen att eleven skall uppleva 
att den har kontroll över sin egen röst. De pratar om att de är en typ av mentor som stöttar upp 
och att det är eleven själv som skall styra över sitt eget instrument.  

5.4 Sammanfattning 
I resultatet framkommer sånglärarnas syn på relationer och hur de anser att de skapar goda 
relationer. De teman som delar upp resultatet är lärarnas syn på välfungerande relationer, lärar-
nas syn på svårigheter i relationerna och lärarna som relationsskapare. I det första temat pre-
senteras en gemensam uppfattning om att ömsesidig förståelse och att när lärare och elever kan 
ha roligt på lektionerna är ett tecken på en välfungerande relation. För att skapa välfungerande 
relationer lyfter lärarna fram att de försöker vara tydliga och raka i sitt bemötande till eleven. 
Det framkommer också två aspekter på varför relationer är viktiga. Det är dels viktigt att eleven 
känner sig trygg i undervisningssituationen för att våga och dels att relationer är viktiga för att 
kunna ställa krav. I det andra temat redovisas lärarnas uppfattning att elevernas välmående är 
något som påverkar undervisningen. Dålig självkänsla är något som visar sig genom att ele-
verna är för självkritiska. I resultatet visar det sig att lärarna av olika anledningar tycker att 
relationer kan vara svårt. Det framkommer att det svåra grundar sig i en upplevelse av att de 
inte förstår sin elev, har svårt att kommunicera med eleven eller att det finns en skillnad i lära-
rens och elevens uppfattning om prestation. Svåra relationer hanterar lärarna genom att hålla 
ett högt undervisningstempo och inte ge utrymme för reflektion. Det framkommer även en ge-
nerell uppfattning att det är speciellt att undervisa i sång och att det ibland kan gränsa till terapi 
på grund av att sång är utelämnande för eleven, att de har en ganska intim relation till sina 
elever och att de kommer nära inpå sina elever. Enligt lärarna beror det på att eleverna anförtror 
sig till läraren genom att de utelämnar mycket av sig själva genom sången. Under det sista temat 
redogörs för hur lärarna anser att de skapar goda relationer till sina elever. Lärarna försöker 
hitta en god balans i relationen till sina elever genom att sätta gränser och möta eleven på ele-
vens nivå, antingen genom liknande energinivå eller med motsatt energi. De strävar efter att 
känna in eleven som person och anpassa sitt bemötande. För att förhindra att det blir för stor 
belastning hos eleven försöker lärarna ibland avdramatisera sångundervisningen. I resultatet 
framkommer även att samtliga lärare är noga med att ställa frågor till eleven. Genom att ställa 
frågor anser lärarna att de visar ett genuint intresse för eleven och att eleven får kontroll över 
sin egen röst. Lärarna arbetar även med att prata med sina elever om förväntningar på rösten. 
Enligt lärarna är det deras ansvar att stärka eleverna vilket de gör genom att uppmuntra och 
peppa.  
 
En slutledning av det som framkommer i resultatet är att det finns välfungerande relationer och 
att de är viktiga men att det kan vara svårt med relationer. Svårigheterna uppkommer när lärare 
och elev inte förstår varandra eller när eleverna inte mår bra. Den välfungerande relationen 
präglas av ömsesidig förståelse och att de har roligt tillsammans. En annan slutledning är att 
lärarna försöker hitta en bra balans i relationen till sina elever i den speciella undervisningsform 
som enskilda sånglektioner innebär och att de ställer frågor till sina elever för att visa ett genuint 
intresse.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som lyfts 
fram berör de förutsättningar som krävs för att skapa relationer och relationers betydelse. Där-
efter förs en diskussion över studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och 
värde för yrkesområdet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  

6.1 Resultatdiskussion  
De teman som lyfts fram i resultatdiskussionen är relationers betydelse och förutsättningar för 
relationer.  

6.1.1 Relationers betydelse 
Föreliggande studie har som syfte att studera hur sånglärare samtalar om relationer i sin sång-
undervisning. I fokusgruppsintervjuerna som ligger till grund för studien visar sånglärarna en 
gemensam uppfattning om att relationer är viktiga. I resultatet finns en stark antydan om att 
goda relationer är avgörande för att eleverna skall kunna utvecklas. Denna antydan är jämförbar 
med Klinges (2016) resultat som visar att kvaliteten på relationen är avgörande för elevens 
trivsel och utveckling. Även Lilja (2013) redovisar att relationen verkar nödvändig för att ele-
ven ska kunna lära sig och Cornelius White (2007) stärker i sin metaanalys att en stödjande 
relation har positiva effekter på elevers resultat. Det framkommer i resultatet att tryggheten är 
viktig, dels för att eleverna ska våga vara ärliga gentemot sin lärare och dels för att de ska våga 
sjunga ut, pröva och göra fel. Denna trygghet som lärarna i föreliggande studie anser är viktig 
kan jämföras med den uppfattning om att relationer bör präglas av trygghet som Nordenbo et 
al. (2008) presenterar och Hatties (2012) uppfattning om att det är viktigt att skapa ett klimat 
där läraren välkomnar misstag och ser det som möjligheter till utveckling.  
 
När en konkretisering efterfrågas om vad lärarna anser att bra relationer innebär blir förklaring-
arna mer tveksamma. Det blir tydligt i resultatet eftersom lärarna vid upprepade tillfällen ut-
trycker en osäkerhet i att definiera och beskriva vad det är som gör att mötet med eleven känns 
bra. Detta kan jämföras med det som Von Wright (2000) skriver om att undervisningen inte 
kan bestämmas i enlighet med lärarens intentioner utan att båda deltagarna, det vill säga lärare 
och elev bidrar till hur mötet blir. Lärarna uttrycker att det är svårt att sätta fingret på vad det 
är som gör relationer bra. Framförallt har lärarna svårt att förklara den relation som finns mellan 
dem som lärare och sina elever. Lärarna prövar olika begrepp för att definiera upplevelsen av 
välfungerande relationer, exempelvis framkommer ordet samtycke som ett förslag på den väl-
fungerande känslan. Den relation som finns mellan lärare och elev betecknas av Aspelin och 
Persson (2011) som sam-varo och innebär ett personligt, genuint och dynamiskt möte mellan 
två personer. I resultatet beskriver lärarna dessa relationer som välfungerande med förklaringen 
att det i dessa relationer kan ha roligt tillsammans och att det finns en känsla av att det fungerade 
bra. Resultatet visar även på en uppfattning om att en ömsesidig förståelse är ett kvitto på en 
bra relation. Välfungerande relationer som kännetecknas av ömsesidig förståelse är jämförbart 
med Juul och Jensens (2003) användning av begreppet ömsesidighet för att beskriva den avgö-
rande relationella kvaliteten.  
 
I resultatet blir det tydligt att den mest beprövade metoden och strategin för att skapa goda 
relationer är att läraren försöker vara tydlig och rak i sitt bemötande. Resultatet visar på att detta 
bemötande skapar välfungerande relationer eftersom det medför att eleven blir trygg. Genom 
att vara tydlig och rak i bemötandet blir eleven säker på vad som förväntas. Lärarnas strategi 
för att skapa välfungerande relationer visar sig genom en strävan efter att nå ömsesidigt sam-
förstånd genom överenskommelser och regler. Tillvägagångssättet som visar sig i föreliggande 
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studies resultat kan översättas till Aspelin och Perssons (2011) begrepp sam-verkan. Tillväga-
gångssättet, med andra ord sam-verkandet, kan koordineras och innefattar inslag av planering 
och beräkning, vilket är precis det lärarna i föreliggande studie strävar efter genom att vara 
tydliga och raka i sitt bemötande. Resultatet visar även att lärarna anser att det är viktigt att vara 
tydlig med sina förväntningar på eleven och raka i sitt bemötande när någonting inte fungerar. 
Det genererar respekt enligt lärarna, vilket enligt Nordenbo et al. (2008) är något som en väl-
fungerande relation baseras på.  
 
Det blir synligt i föreliggande studies resultat att samtliga lärare är noga med att ställa frågor 
till sina elever. Lärarna uppger att de visar ett genuint intresse för eleven genom att ställa frågor, 
vilket har likheter med den forskning Nordenbo et al. (2008) har gjort där en god relation kän-
netecknas av bland annat ett intresse för eleven. I resultatet visar det sig även att dessa frågor 
är till för att eleven skall uppleva att den har kontroll över sin egen röst och för att den ska 
kunna bli självständig. Utifrån detta resonemang kan paralleller dras till det Deci och Ryan 
(2000) skriver om självbestämmande motivation. Resultatet antyder att lärarnas frågor till ele-
ven syftar till att eleverna skall uppleva att de har kontroll över sin egen röst och på så sätt 
uppleva en självbestämmande, inre motivation. Lärarnas strategi gällande att ställa frågor kan 
även jämföras med att försöka tillfredsställa elevens behov av autonomi, vilket är ett grundläg-
gande psykologiskt behov som enligt Deci och Ryan i sin tur mest sannolikt leder till att elevens 
motivation når den mest integrerade nivån. I resultatet framkommer det att lärarna vill att eleven 
ska blir så pass självständiga att läraren mestadels kan fungera som en typ av mentor, vilket 
tyder på att lärarna är medvetna om att extern reglering kan medföra mindre inre motivation 
hos eleven. I förhållandet till det resultat som Gaunt (2009) visar gällande att lärare har en viktig 
roll för att eleverna ska känna motivation i enskild undervisning, är det fördelaktigt att lärarna 
i föreliggande studie strävar efter att göra eleverna självständiga. Att visa ett genuint intresse 
för eleven genom att ställa frågor ökar chanserna, enligt Deci och Ryan (2000), till att eleven 
känner sig autonom och respekterad av läraren. Genom att ställa frågor aktiveras eleven och 
således blir både läraren och eleven mer delaktiga i relationen, vilket Buber (1923/1990) be-
skriver som ett krav för en mellanmänsklig relation.  

6.1.2 Förutsättningar för relationer 
I resultatet visar lärarna på en gemensam uppfattning om att elevernas välmående är något som 
påverkar deras relation. Lärarna vittnar om elever som varken känner eller visar någon form av 
glädje under sånglektionerna och elever som har en mycket långsam progression på grund av 
mentala låsningar. Deci och Ryans (2008) teori om att tillfredställande av människans psyko-
logiska behov avgör om individen kommer att uppleva välmående eller inte går att problema-
tiseras i förhållande till sånglärarnas uppfattning om hur elevers välmående påverkar relationen. 
Den uppfattning som lärarna skildrar kan jämföras med uppfyllandet av behovet kompetens. 
Om detta uppfylls borde eleven uppleva en känsla av välmående. Således kan föreliggande 
studies resultat gällande elever som inte mår bra härledas till att det grundläggande behovet 
kompetens inte uppfyllts. I resultatet framkommer det att elevernas dåliga självkänsla ofta kan 
komma till uttryck genom att eleverna är självkritiska till sin egen förmåga och prestation. En-
ligt Sullivan (1953/2011) leder ångest till icke-produktiva handlingar, vilket skulle kunna vara 
förklaringen till att elever som inte mår bra har en koppling till långsam progression. 
 
I resultatet framgår det att lärarna söker efter att hitta en bra balans i relationen till sina elever. 
Det visar sig att lärarna anser att de ofta kommer nära inpå sina elever och att det ofta i deras 
undervisning skapas en nära och intim relation. Aspelin (2016) problematiserar denna närhet 
och menar att det finns en risk att lärare kommer för nära sina elever och därmed inte uppmärk-
sammar den gränsdragning som behövs för att upprätthålla att relationen förblir pedagogisk. 
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Det visar sig i föreliggande studies resultatet att lärarna strävar efter att vara noga med att sätta 
gränser, särskilt om eleven vill ventilera och diskutera personliga problem som enligt lärarna 
är för komplexa för att hanteras under sånglektionerna. Att vara noga med den gränsdragningen 
och en förmåga att vara nära sina elever och samtidigt ha distans till dem är något som Birnik 
(1998) menar ingår i lärarens professionella förhållningssätt. I resultatet framkommer det att 
lärarna menar att den intima relation som ofta skapas i relation till sångelever beror på att ele-
verna öppnar upp sig mycket genom att sjunga. Sullivan (1953/2011) skriver att det konjuktiva 
beteendet innefattar goda beteendemönster som intimitet och kommer från behovet av ömhet. 
Sullivan menar att det tenderar kärleksfulla relationer, vilket eventuellt är anledningen till att 
lärarna i föreliggande studie är noga med att hitta en balans i en alltför nära relation för att, som 
Aspelin (2016) skriver, upprätthålla att relationen förblir pedagogisk. Enligt lärarna gränsar 
sången ofta till elevens eget känslospektrum och kräver därmed ett starkt förtroende för läraren, 
vilket är jämförbart med Liljas (2013) resultat som visar på att förtroendefulla relationer är 
avgörande för elevers lärande. I resultatet framgår det att lärarna anser att det är deras ansvar 
att se till att skapa goda relationer till sina elever. Den uppfattningen delas även med Klinge 
(2016) och kan liknas med den uppfattning som Juul och Jensen (2003) presenterar gällande att 
det är läraren som ansvarar för relationens kvalitet på grund av sin auktoritet. Vidare framkom-
mer det i resultatet att lärarna anser att en dålig relation beror på att läraren inte kan läsa av 
eleven. Resultatet visar att lärarna anser att det handlar om att kunna plocka upp signaler hos 
eleven och kunna känna in vad för typ av person eleven är. Det blir tydligt i resultatet att lärarna 
anser att det är svårt att definiera någon egenskap som beskriver den förmåga som innebär att 
kunna läsa av en person. Det blir tydligt eftersom lärarna prövar ord som empati, personkemi, 
inkänning och förmåga att använda ”känselspröten”. Trots att lärarna tycker det är svårt att 
definiera någon egenskap är det möjligt att dra paralleller till den goda relation som baseras på 
att läraren visar respekt, tolerans, empati och intresse för eleven, något som Nordenbo et al. 
(2008) presenterar. Även Hattie (2012) skriver att läraren har användning av vissa färdigheter 
som till exempel att kunna lyssna, känna empati och omtanke, vilket kan liknas med det som 
denna studies resultat visar på. Den inkännande förmågan som resultatet lyfter fram som en 
viktig egenskap går att koppla till förmågan att byta perspektiv till att se det från elevens sida. 
Att se lärandet ur elevens synvinkel anser Hattie är det som skapar en effektiv utveckling. Även 
Jensen et al. (2015) anser att ändring av perspektiv är ett delelement i begreppet relationskom-
petens. 
 
Trots att lärarna i föreliggande studie visar på en svårighet att definiera någon egenskap som de 
anser att lärare behöver för att kunna känna in och läsa av en elev blir det synligt i resultatet att 
lärarna i studien har reflekterat över sitt bemötande gentemot eleven. Resultatet visar att lärarna 
anpassar sitt bemötande och framförallt sin energinivå till elevens behov och energinivå. Lä-
rarna anser att de kan känna av elevens sätt att vara på och därmed anpassa sitt bemötande. 
Enligt den interpersonella circumplexen (Keisler 1983) bjuder en persons beteende i en inter-
aktion in till ett visst beteende hos den andre. Hur den andre svarar på denna inbjudan avgör 
sedan hur mönstret i deras samspel kommer att se ut. Circumplexen syftar till att visa hur hand-
lingar och känslor i förhållande till andra kan definieras utifrån sin grad av kärlek eller hat och 
utifrån grad av dominans eller underkastelse. I föreliggande studie visar resultatet att lärarna 
anpassar sitt bemötande i interaktionen med sina elever genom att de svarar an på elevens be-
teende. Enligt den interpersonella circumplexen kan även ett beteende bjuda in till en motsatt 
respons hos motparten, vilket är precis det som föreliggande studies resultat visar gällande att 
bemöta eleven med liknande eller med motsatt energi. 
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Utifrån ett större perspektiv visar resultatet att lärarna i föreliggande studie har reflekterat över 
relationers betydelse och vilka förutsättningar som krävs för att skapa goda relationer. De prö-
var begrepp och definitioner för att konkretisera de relationer som de har till sina sångelever. 
Oavsett definitioner går det att utläsa att lärarna i studien anser att relationer är grunden för ett 
välfungerande möte mellan lärare och elev, vilket stämmer överens med det som Gergen (2009) 
skriver om att människan har sin huvudsakliga grund i relationer och existerar i en samkon-
struktion med varandra. Generellt är lärarna överens med varandra och har liknande uppfatt-
ningar, även om det i fokusgruppsintervjuerna ofta framkommer nya infallsvinklar. Tillsam-
mans diskuterar de och sammantaget visar resultatet på en samsyn som stämmer överens med 
ovanstående presenterad forskning. Även om lärarna i föreliggande studie inte benämner med 
exakt samma definitioner och kan beskriva relationer på liknande sätt som forskningen gör, 
använder de återkommande vissa begrepp som även forskningen presenterar. Det kan bero på 
att forskningen visar på vedertagna begrepp som är allmängiltiga eller att samtliga lärare i fö-
religgande studie möjligtvis besitter en relationskompetens som exempelvis Klinge (2016) be-
skriver. Det faktum att det inte framkommer exakta och precisa begrepp och formuleringar 
gällande relationer och hur goda relationer skapas pekar mot, precis som Jensen et al. (2015) 
skriver, att det behövs mera adekvata och preciserade definitioner gällande pedagogiska relat-
ioner.  

6.2 Metoddiskussion 
Föreliggande studie har flera för- och nackdelar. Bryman (2011) räknar upp några nackdelar 
med fokusgruppintervjuer och menar att det kan vara svårt att administrera fokusgrupper och 
få tillräckligt många personer att vara med på intervjun. Det var en stor utmaning att organisera 
fokusgruppsintervjuer med anledning av att det var svårt att hitta många sånglärare som var 
tillgängliga under samma dag och tid. På grund av detta var det inte möjligt att genomföra fler 
än två fokusgruppsintervjuer. Studiens allmängiltighet blir mindre i och med deltagarantalet 
men däremot skulle en likartad studie kunna påvisa ett liknande, jämförbart resultat som med 
föreliggande. Fördelarna med fokusgruppsintervjuer vägde över eftersom föreliggande studies 
syfte är att undersöka hur sånglärare samtalar om relationer. Metoden, som innebär att intervju-
personerna samtalar, diskuterar och tillsammans reflekterar över relationer i sångundervisning 
är därför passande. Wibeck (2000) skriver att en fördel är att forskaren kan undvika alltför aktiv 
delaktighet och på det sättet undvika att styra hur lärarna samtalar om det givna ämnet. Genom 
att lärarna själva styr samtalet och att forskaren endast fungerar som moderator gör intervju-
materialet trovärdigt. I de båda fokusgruppintervjuerna flöt samtalet och diskussionerna på väl. 
De fördelar som metoden innebär där interaktionen mellan gruppdeltagarna står i fokus passade 
bra eftersom studien ämnade att studera uppfattningar och handlande. I fokusgrupperna jäm-
förde och utmanade deltagarna varandra, vilket gav större möjligheter till realistiska beskriv-
ningar. Möjligtvis hade mer preciserade och utformade frågor gett ett mer konkret resultat, dock 
hade ovan presenterade fördelar gällande forskarens roll gått förlorad. Gällande urval av infor-
manter finns det fördelar med att välja ut specifika personer eftersom de kan ge rikligt med 
information till studien (Patton, 2002). I föreliggande studie har personer som arbetar med en-
skild sångundervisning valts ut, dock utan att veta någonting om deras uppfattningar och syn 
på relationer. Eventuellt hade ett mer preciserat urval av informanter som tidigare uttryckt åsik-
ter och uppfattningar om pedagogiska relationer gett föreliggande studie ett mer konkret resul-
tat. Valet av tematiskt analyssätt som gjorts enligt de faser som presenteras av Braun och Clarke 
(2006) och med beaktning av de frågor som Bryman menar att forskaren bör utgå från har 
tydliga koder, subteman och huvudteman frambringat föreliggande studies resultat. Om studi-
ens storlek hade varit större hade eventuellt en observationsmetod kunnat komplettera fokus-
gruppsintervjuerna väl. Genom att forskaren själv observerar de deltagandes interaktion med 
sina sångelever hade en mer djupgående analys av relationer mellan lärare och elev kunnat 
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göras. Observationer kan ge en mer realistisk verklighetsbild eftersom observationen som fors-
karen gör kan komplettera lärarnas egen uppfattning.  

6.3 Arbetets betydelse  
Resultatet i föreliggande studie har gett mig en större insikt i hur andra sånglärare samtalar om 
och anser att de gör för att skapa goda relationer till sina elever. Deras diskussioner och tankar 
har berikat min syn på relationer och gett mig nya infallsvinklar på hur relationer mellan lärare 
och elev i sångundervisning kan se ut. Föreliggande studie kan vara intressant för både sånglä-
rare och andra instrumentallärare som undervisar enskilda elever och som vill reflektera över 
relationer mellan lärare och elev eller få nya perspektiv genom andra lärares definitioner. 
 
Förhoppningsvis kan denna studie ge ett bidrag till forskningen beträffande relationer inom 
skolvärlden. Denna studie uppmärksammar problematiken kring att kunna definiera vad relat-
ioner innebär. Föreliggande studie lyfter även betydelsen och vikten av goda relationer för ele-
vers utveckling. Min förhoppning är således att detta arbete kan användas som en inspiration 
till att fortsätta uppmärksamma relationer i sångundervisning och inom utbildningsväsendet 
överlag. Att placera relationer i centrum kan ge ett annat sätt att tänka kring och förstå under-
visning, vilket kan ses som en kontrast till de senaste decenniernas fokus på kunskapsmätningar 
av olika slag. Med det implicerar jag inte att lärarens uppdrag i huvudsak är socialt. Jag ifråga-
sätter inte heller att det primära syftet är att läraren ägnar sig åt mål som rör elevernas kun-
skapsutveckling eller att sånglärarens hantverkskunnande är av obefintligt slag. Däremot är min 
uppfattning efter genomförandet av denna studie att lärandet kommer att försvåras om läraren 
försöker utföra skolans kunskapsuppdrag och bedriva en sångundervisning där relationens be-
tydelse negligeras. 

6.4 Fortsatt forskning 
För fortsatt forskning inom området hade det varit intressant med en liknande forskning som 
uppmärksammar relationer mellan lärare och elev i sångundervisning men där antalet lärare är 
fler. Fler informanter och mer data kan ge större möjligheter till ett mer utvecklat och gediget 
resultat. Det hade även varit intressant med forskning som kombinerar fler metoder som exem-
pelvis videoobservation och intervjuer, antingen individuella eller gruppintervjuer. En kombi-
nation av fler metoder kan medföra ett bredare perspektiv och djupgående resultat. För att bidra 
till en mer konkretiserad terminologi gällande relationer mellan lärare och elev i sångundervis-
ning hade en större kvantitativ forskning varit intressant. Med en kvantitativ metod, som enligt 
Bryman (2011) kan generera mycket mer data än vad kvalitativa metoder kan göra, kan resul-
tatet generaliseras i större utsträckning. Eventuellt hade ett mer omfattande resultat som är möj-
ligt att generalisera gett ett stort bidrag till forskningen om relationer mellan lärare och elev i 
sångundervisning. Vidare skulle forskning som inkluderar elevernas perspektiv kunna vara in-
tressant. Genom att få med elevperspektivet kan en helt annan dimension av vad som är mest 
betydelsefullt i pedagogiska relationer tillföras.  
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Bilagor 
 
Bilaga	  1	  
Mejl utskickat till lärare med förfrågan om deltagande i studien samt information kring fokus-
gruppsintervjuer.  
 
 
 
Hej! 

Mitt namn är Christina Hasselqvist och jag läser femte och sista året på musikhögskolan Inge-
sund. Denna termin skriver jag mitt examensarbete som ska handla om relationer mellan lä-
rare och elever i sångundervisning. För att kunna genomföra min tänkta studie behöver jag 
sånglärare som vill delta i fokusgruppsintervjuer där vi diskuterar om relationer mellan lärare 
och elever. 

Upplägget ser ut så att jag genomför två fokusgruppsintervjuer med fyra-fem lärare i gruppen. 
Intervjuerna kommer vara runt en timme lång och alltså ske i grupp, och jag kommer fungera 
som en diskussionsledare. Intervjuerna kommer endast att användas för det aktuella examens-
arbetet och de kommer att förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem. Du som deltar 
garanteras att bli avidentifierad i det arbete som skrivs. Deltagande är frivilligt och du kan om 
så önskas avbryta ditt deltagande i studien när du vill. Om du väljer att delta i studien vill jag 
att du ger ditt samtycke till att bli intervjuad samt att du ger tillåtelse till att avidentifierade ut-
talanden och händelser i intervjuerna får presenteras i mitt arbete. 

Skulle du kunna tänka dig att delta i min studie? Det innebär alltså deltagande i en fokus-
gruppsintervju på en timme. Jag listar nedan förslag på datum och tider. 

Tack för din tid!  

Med vänliga hälsningar,  

Christina Hasselqvist  
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Bilaga 2: Samtycke till medverkan i forskningsstudie 

Genom din namnteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad samt att avidentifierade 
uttalanden från intervjun får presenteras i det självständiga arbetet. Vidare medger Du att Du 
har fått information om studien, att Du har haft möjlighet att ställa frågor och att Du har fått 
eventuella frågor besvarade. 

Jag samtycker till att delta i studien   ☐ JA  
 

 

Namn: __________________________________________________________________ 

 

Lärare på (skola): 
_______________________________________________________________________ 

 

Ålder: __________________ 

 

Antal år som verksam lärare: _________________________________ 

 

Datum, ort och namnunderskrift: 
__________________________________________________________ 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

• Vilken syn har sånglärare på relationer mellan lärare och elev i sångundervisning? 
• Hur anser sånglärare att de arbetar för att skapa goda relationer till sina elever?  

 
Hjälpande uppföljningsfrågor: 
Kan du berätta mer om det? 
Vad menar du med det? 
Vad tänker ni andra om det *xx* sa? Har ni andra en annan uppfattning om…? 
  
Inledning 

• Tack för att ni är här! 
• Eftersom detta kanske är första gången ni är med i en gruppintervju så vill jag börja 

med att påpeka att målet med intervjun är att få fram allas olika meningar. Det finns 
inte heller något svar eller någon kommentar som är mer eller mindre korrekt än nå-
gon annan.  
 

• Vill ni presentera er kort för varandra. Om de inte vet vad de ska säga kan jag säga 
att de kan berätta om vilket ämne de undervisar i, vid vilket universitet de är utbildade, 
antal år på arbetsplatsen. ”Kallprat” med öppningsfrågor- exempelvis undervisar du i 
något mer än enskilda elever, jobbar du 80 %, När tog du examen etc.  

 
• Mål och syftet med undersökningen: Syftet med den här studien är att jag vill under-

söka vad för olika slags syn lärare har på relationer mellan lärare och elever. Jag vill få 
en insikt i vad ni tänker.  

 
• Skälet till varför det spelas in: Detta videofilmas för att jag i transkriberingen av 

materialet lättare skall kunna urskilja vem det är som pratar. Filmen kommer endast 
användas till denna studien och bara ses av mig när jag analyserar materialet. Jag vill 
också säga en viktig regel innan vi startar och det är att vi försöker prata en i taget, an-
nars kommer det bli väldigt svårt att höra vad som sägs på inspelningen. Vi har en 
timme på oss nu. Har ni några frågor innan vi börjar?  

 
Introduktionsfrågor 

-‐ Har ni reflekterat över relationens betydelse till era elever i er sångundervisning? 
-‐ Vad är det första ni tänker på när det gäller lärare- elev relation? Både positivt och 

negativt?  
-‐ Vad för slags betydelse har detta? 
-‐ Om ni tar utgångspunkt i er egen undervisning, vad upplever ni som en god relation? 

Har ni något exempel? 
-‐ Vad upplever ni som en dålig relation? Har ni något exempel från er egen undervis-

ning?  
 
Nyckelfrågor 

-‐ Ta utgångspunkt i de goda relationerna som ni har till era elever. Vad blir effekten av 
detta? Något konkret exempel? 

-‐ Tänker ni aktivt att ni ska skapa en bra relation till era elever? Och isåfall, hur tänker 
ni att ni gör det? Ge något exempel från er undervisning? (kommunikation, bemö-
tande)  
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-‐ Går det att definiera några mer specifika egenskaper hos lärare som skapar goda re-
lationer till sina elever? (Relationskompetens, Social förmåga, inkännande, empati, 
värme.)  

 
Avslutande frågor 

-‐ Nu ska vi börja avrunda den här diskussionen. Jag vill gärna få en kort reflektion om 
innehållet i den här diskussionen från varje deltagare. Berätta något som ni bär med 
er och som ni tycker har varit extra intressant.  

-‐ Är det något ni anser saknas i diskussionen och som ni vill tillägga?  
 


