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Sammanfattning 
 

I det här examensarbetet har jag undersökt hur pass medvetna lärare är om deras påverkan på 

elevernas utveckling. Metoden jag har använt är intervjuer med tre lärare och varsin elev om 

följande: 

 

Musikalitet - hur ser lärarna och eleverna på begreppet musikalitet i allmänhet och för sin 

egen personliga del? 

 

Påverkan I - tror lärarna att deras tänkande kring musikalitet påverkar elevernas självför-

troende och utveckling? 

 

Påverkan II - tror lärarna att andra pedagoger har påverkat dem i deras undervisning och 

tänkande?  

 

Mina huvudresultat visar att både lärarna och eleverna har liknande uppfattningar som sina 

lärare, vilket talar för att påverkan kan föreligga. Underlaget är dock för begränsat för att 

möjliggöra några långtgående generaliseringar.  

 

Slutsatsen av arbetet är att vi måste vara medvetna om hur vi påverkar våra elever. De tar ju 

med sig denna ”kunskap”, vare sig den är positiv eller negativ, hela livet. 

 

Nyckelord: kommunikation, medvetenhet, musikalitet, självförtroende, självreflektion. 

 

 

Abstract  
 

In this paper I have examined how aware teachers are of their influence on pupils 

development. The method I´ve used are interviews with three teachers and one pupil each 

about  

 

Musicality - how do the teachers and pupils look at the concept musicality generally and 

personally?  

 

Influence I- do the teachers believe that their thinking about musicality influence the pupils 

self-confidence and development?  

 

Influence II- do the teachers think that other pedagogues have influenced them in their 

teaching and thinking?  

 

My main results show that both the teachers and the pupils have similar apprehensions as 

their teachers, which points towards that influence can exist. The basis is however too limited 

to make any extensive generalizations. 

 

The conclusion of the paper is that we have to be aware of how we influence our pupils. They 

carry this ”knowledge”, whether it is positive or negative, all their life. 

 

Keywords: communication, consciousness, musicality, self-confidence, self-reflection. 
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Förord  

 

 
Jag vill tillägna detta arbete min bortgångna lärare och vän Lennart Winnberg.  

Du har varit en stor inspirationskälla och hjälpt mig stärka mitt musikaliska självförtroende! 

 

Tack alla lärare och elever som ställt upp på mina intervjuer! Utan er inget resultat. 

 

Mina två handledare Lars Lundström och Cathja Carlsson. Tack för ert stöd och alla goda råd! 
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Inledning 
 

 

Musikalitet, vad är det? Vem äger det? I ett uppslagsverk står att läsa:  

 

Musikalitet - begåvning för musik  

Musikalisk - någon som har begåvning för musik  

 

Hur tänker lärare om begreppet musikalitet och hur påverkas eleverna av lärarnas inställning?  

 

Dessa frågor fanns i mina tankar i början av detta arbete.  

 

Jag har haft lärare som trott på mig och uppmuntrat mig i mitt cellospel. De har skapat en 

trygg atmosfär där jag har utvecklats bra. Jag har även haft lärare som fått mig att känna mig 

så dålig på att spela, att jag börjat fundera över varför jag överhuvudtaget spelar.  

 

Mitt självförtroende har varit ganska dåligt och jag vet att jag lätt påverkas av lärare. Med 

självförtroende menar jag hur man tänker om sig själv och på sin egen förmåga att klara av 

saker. I det här fallet i förhållande till sitt instrument.  

 

Det var med denna bakgrund som jag blev intresserad av att undersöka ämnet. Är andra lika 

lättpåverkade som jag?   

 

Som blivande lärare anser jag det viktigt att man är medveten om vad man utstrålar till sina 

elever. De hör inte vad du säger, de ser på ditt kroppsspråk vad du egentligen tycker.  

 

Vad vill man förmedla till sina elever? Är det spelglädje och ett gott självförtroende till sitt 

instrument eller ett elittänkande där många sorteras ut? En gitarrpedagog vid namn Josef 

Holecek har skrivit så här angående undervisning i musikskolan: ”Ska man på nybörjarstadiet 

vid kommunala musikskolor odla små Segovior? (Segovia var en känd gitarrvirtuos) Eller ska 

man ersätta gitarrundervisning med en kortsiktig gitarrsysselsättning” där musikundervis-

ningen bara blir ett tidsfördriv? ”Nej, målet måste vara att lära dem spela, lyssna, uppleva, 

skapa. Ge dem en varaktig grund för både gitarrspel och musik.”  

 

Jag hoppas att mitt examensarbete kan bidra till att uppmärksamma lärare på hur viktigt det är 

med självreflektion, samt till att göra dem medvetna om vilken stor påverkan de har på sina 

elever. 
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Litteraturbakgrund  

 

 

Sture Brändström, pedagog och forskare vid Luleå Tekniska Universitet, har i sin avhandling 

”Vem är musikalisk?” använt sig av två begrepp för att beskriva synen på musikalitet. Det 

ena är en absolut syn och det andra en relativistisk.  

 

Det traditionella musikalitetsbegreppet, det absoluta, är tron på den unika gåvan. Antingen är 

man musikalisk eller inte. Alltså uttryck för en elitistisk syn på musikalitet, förbehållet ett 

fåtal individer.  

 

Ett annat synsätt som vuxit fram under de senaste decennierna är, en bredare och mer 

relativistisk syn på musikalitet, som betonar den personliga upplevelsen av att skapa. Alla har 

musik inom sig.  

 

Absolut syn på musikalitet  Relativistisk syn på musikalitet 

medfödd    förvärvad 

vissa utvalda   alla 

färdighet    upplevelse   

mätbar    ej mätbar 

reproduktion   kreativitet  

effektivitet   förståelse 

 

”Why are we in the West so concerned with musical ability? Few other cultures see musical 

ability as something specially endowed on a few.” (Robert Walker).  

(Brändström s. 12-16) 

 

Brändström gjorde intervjuer med 8 lärare, 4 från grundskolan och 4 från musikhögskolan. På 

frågan om musikalitet ”orsakas av” arv eller miljö var lärarna eniga om att det var en 

kombination. Större vikt lades vid uppväxtens betydelse än det biologiska arvet.  

Bland högskolelärarna var det dock fler som talade om arvets betydelse.  

 

Hos samma lärare kunde finnas både synen att alla människor är musikaliska och även att det 

krävs speciella förutsättningar för att syssla med musik. Samma person kan alltså ha drag av 

absolut och relativistisk syn på musikalitet. Inget av dessa synsätt var renodlade hos någon.  

 

De kan användas mest för att visa på två ytterligheter.   

 

Brändström menar att det är svårt att dra några generella slutsatser mellan de olika 

lärargrupperna, men att man kan ana att det relativistiska synsättet är mer utbrett i 

grundskolan och gymnasiet, medan det absoluta synsättet förekommer oftare på musiklärar- 

och musikerutbildningar. (Brändström s. 93-96) 

 

Hur tänker lärarna gentemot dessa föreställningar om absolut och relativistisk syn på 

musikalitet?  
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Stefan Söderblom (2006) skrev ett examensarbete som bygger vidare på Brändströms 

avhandling. ”Hur ser ni på musikalitet?” heter det och där har han intervjuat lärare i 

musikskolan och lärare på musikhögskolan om deras syn på musikalitet. Han har använt sig 

av Sture Brändströms absoluta och relativistiska synsätt på musikalitet. Inget av dessa synsätt 

framträder som dominerande hos hans informanter, snarare finns det inom varje individ en 

blandning av bägge, vilket är mycket likt Brändströms resultat. Vad han kunde se var att det 

absoluta synsättet var något mer framträdande hos de lärare som även arbetade som musiker. 

(s. 24) Han tycker dock inte att man kan säga att musiker generellt skulle ha en mer absolut 

syn på musikalitet. Det relativa synsättet finns hos båda grupperna lärare. Söderblom hade 

trott att det skulle vara en större skillnad i synsätt hos de olika grupperna lärare, och att man 

skulle se det absoluta synsättet i större utsträckning hos musikhögskolelärarna. Att det inte var 

så, hade kanske att göra med att alla lärarna från början var utbildade musiklärare. (s. 25) 

Söderblom ställer frågan: ”Hur mycket betyder elevens talang för den nivå han eller hon kan 

uppnå?” Ett svar: Mycket, en del blir bra musiker utan att arbeta och en del blir aldrig bra 

musiker trots att de arbetar. Det är väldigt orättvist. (s. 13) Söderblom skriver vidare (s. 24-

25) att det hade varit spännande att veta hur lärarna i undersökningen upplevde sina egna 

lärares syn på musikalitet.  

 

Denna sista fråga har jag tagit upp i mitt arbete. 

 

Frågan om arv och miljö behandlades i arbetet. Den kom som en naturlig fortsättning när han 

ställde frågan om talang och dess betydelse. Skillnaden mellan hur de olika lärarna tänker var 

inte stor. (s. 25)  

 

Även denna frågeställning tar jag med mig i mitt arbete. 

 

Sture Brändströms och Stefan Söderbloms arbeten är de som jag framförallt bygger vidare på. 

De har inspirerat mig till vidare forskning i detta område. 

 

 

Ett annat inspirerande examensarbete är Patrik Erikssons ”Bedömningen av elevers 

förutsättningar” (1996). Han menar att vi lärare påverkar elevernas självbild i hög grad. 

Eriksson bygger sina tolkningar på en hypotes av Edvard de Bono i boken ”Jag har rätt, du 

har fel”. De Bono vill göra oss medvetna om vårt tankesätt. Många av oss har invanda 

begrepp som gör att vi tänker kantigt t.ex. mycket kritiskt. Det är bättre att fokusera på 

möjligheter till förbättring. (s. 8)  

 

Är man som lärare medveten om elevers olika tankesätt? Det är viktigt att man är medveten 

om sitt eget reflekterande som lärare, för elever som får dåligt självförtroende lyckas inte lika 

bra i sin utveckling. (s. 22)  

 

 

I boken ”Musikalsk laering”, av de två danska pedagogerna och forskarna Kirsten Fredens 

och Elsebeth Kirk, står att läsa dels om människors musikaliska intelligens samt om de olika 

reformpedagogerna. Författarna menar att alla människor kan utveckla den musikaliska 

intelligensen lika bra som andra intelligenser. De rätta omständigheterna, en stor insats och en 

viss begåvning krävs för att utveckla den. Känslor är även en viktig ingrediens i allt lärande. 

(s. 155)  

”Den musikalske laering afhengigt av samspelet med den vuxne”(s. 94) Är barns utveckling 

deras eller den vuxnes ansvar? Den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotsky säger 
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både och. Han talar om ”zonen för närmaste utveckling”. Där finns dels saker som barnet 

klarar av själv och dels saker som barnet klarar av med hjälp av en vuxen. Vygotsky säger att 

människans mentala funktioner är ett resultat av sociala relationer. (s. 96) En elev påverkas 

med andra ord av lärare och övrig omgivning. 

 

Vidare skriver författarna att Suzuki- och Orffmetoden är mycket lika. Instrumentalspel 

förekommer t.ex. i båda metoderna redan i tidiga åldrar. Båda metoderna talar om likheter 

mellan språk och rytmer. Kodály-, Orff- och Suzukimetoden tillhör alla konservatoriestilen, 

d.v.s. att mästaren lär eleven.  

  

Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey myntade begreppet ”learning by 

doing” att man lär sig själv och i samspelet med andra.  

 

Det finns olika mål med olika läroprocesser. Antingen kan man visa barnet konsten eller se 

barnet som en konstnär. Man kan ha fokus på musiken eller fokus på barnet.  

 

Författarna Fredens och Kirk menar att många vuxna, i deras hemland Danmark, har låga 

förväntningar på barnen. Vuxna som har haft svårt med musiken tänker att barnen måste ha 

ännu svårare, men i verkligheten är det oftast omvänt. Förväntningar man har på barnet infrias 

ofta, det blir självuppfyllande profetior. (s. 227) Man får med andra ord vara på sin vakt mot 

fördomar man har om barnens möjligheter.  

 

 

I forskaren och pedagogen Bertil Sundins bok ”Barns musikaliska utveckling” står att läsa 

om de samtida fyra reformpedagogerna Dalcroze, Orff, Suzuki och Kodály. Suzuki sa bl.a. att 

”Barn har en högre musikalisk talang än vad man tidigare insett.” (s. 120)  

 

Sundin talar om samspelet mellan läraren och eleven. Han nämner tre olika slags arbetssätt. 

 

 Vuxencentrerat arbetssätt- läraren har kunskap, eleven tar emot, rätt eller fel. 

 Elevcentrerat arbetssätt- eleven ska söka kunskap och uttrycka sig själv, anpassning 

efter elevens mognadsnivå och intresse.  

 Dialogcentrerat arbetssätt- läraren och eleven diskuterar, respekt för individen 

betonas, både läraren och eleven måste lyssna på varandra. 

 

Det finns en risk i det elevcentrerade arbetssättet att det kan bli för slappt och innehållslöst.  

(s. 124) 

 

Läraren och eleven kan ha mycket olika uppfattningar av en lektion. Läraren kanske tänker 

”Vi lär oss blinka lilla stjärna” medan eleven tänker ”Är fröken arg idag?” (s. 128) Elevens 

uppmärksamhet är då inriktad på lärarens kroppsspråk och inte på vad läraren lär ut. 

 

Sundin ställer oss frågan ”Vilken typ av vuxen vill du att barnet ska bli? De påverkas ju 

oerhört mycket av hur vi uppfostrar och undervisar dem.” (s. 129) 
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Fyra reformpedagoger  

 

Emile Jaques Dalcroze (1865-1950)- österrikisk lärare i harmonilära och solmisation, metod 

för inlärning av melodier och träning av gehör, som uppfann Dalcroze-rytmiken. Han talade 

om kroppen som ett musikinstrument. För att kunna förstå musik måste man ha upplevt den 

med kropp och själ. Man upplever och lär sig om musik genom att röra sig till den. Kroppen 

är ursprunget till all musikalisk rytm. Rytmikens tre huvudmål:  

1. att utveckla rytmkänsla och gehör i hela kroppen  

2. att skapa känsla för ordning och balans, efter att ha uppövat alla de motoriska anlagen 

3. att utveckla kreativiteten  

Efter träning i rytmik kan man överföra sin förvärvade kunskap på ett instrument eller sång. 

 

Zóltan Kodály (1882-1967)- ungersk kompositör och pedagog utvecklade Kodálymetoden. 

Kodály ansåg att man tidigt skulle börja sjunga med barn och det var viktigt att glädje fanns 

med i bilden. Kodály sa att ”musik är en intellektuell föda som inte kan ersättas med något 

annat”. Sången var det viktigaste sättet att lära sig, alla har ju tillgång till sin sångröst. Det 

egna landets folksånger var ett bra material. Solmisation var ett verktyg han använde sig av i 

utlärningen och han menade att man först skulle lära sig att sjunga och sedan börja med ett 

instrument.  

 

Carl Orff (1895-1982)- tysk tonsättare, dirigent och pedagog, sa att musiken tillhör alla. 

Orffs tolkning av musik kom från det grekiska mousiké, som innefattar tal, språk, rörelse, 

dans, sång och instrumentala ljud. Barns språkutveckling börjar i rytmen och klangen, i barns 

egna namn, i ramsor och enkla barnsånger. Orff utgick ifrån barns rytmsinne och intresse för 

improvisation. Han undervisade i grupp på enkla instrument och slagverksinstrument.  

 

Shinichi Suzuki (1898-1998)- japansk violinist och pedagog, menade att alla barn föds med 

anlag. ”Alla barn talar japanska”, så varför skulle då inte alla barn kunna spela ett instrument? 

Detta var Suzukis ledmotiv. Bara barnen får rätt stimulering så kan de utvecklas mycket. Att 

tidigt lyssna på musik, lära sig stycken genom att härma och att ha med spelglädje är viktiga 

inslag i pedagogiken. Suzukis undervisning består av solo- och gruppundervisning på 

framförallt stråkinstrument. Barnen är i 3-5 års ålder när de börjar spela. En förutsättning för 

undervisningen är att föräldrarna övar med barnen dagligen.   
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Syfte  

 
Undersökningens huvudsyfte är min ambition att förstå vad som händer i mötet mellan lärare 

– elev, och att peka på betydelsen av den ”medvetne” lärarens roll och inflytande i elevens 

utveckling. 

 

Ett bakomliggande syfte är att jag vill uppmärksamma lärare på hur viktigt det är med 

självreflektion. Det är min övertygelse att man måste ha självkännedom som lärare, vara 

medveten om hur man kan påverka sina elever. 

 

 

Mina forskningsfrågor 
 

Jag har delat in intervjuerna i tre delar. Avseende de två första kommer lärarnas svar att 

jämföras med elevernas:  

 

Musikalitet - Hur ser lärare och elever på begreppet musikalitet i allmänhet och för sin egen 

personliga del? Vad anser man om genusskillnader kring musikalitet och självförtroende? 

 

Påverkan I- Vad kommunicerar läraren till eleven? Påverkar lärarens tänkande kring 

musikalitet elevens självförtroende och utveckling?  

 

Påverkan II- Tror lärarna att andra pedagoger har påverkat dem i deras undervisning och 

tänkande? 
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Metod 
 

 

Urval 
 

Jag har valt intervjuer som metod för att kunna få en djupare bild av mina informanters tankar 

kring mitt forskningsområde. Tre lärare med varsin elev har jag intervjuat, alltså sammanlagt 

sex personer. Två av lärarna, cello- och teoriläraren, är män och fiolläraren är en kvinna. 

Teori- och fioleleven är pojkar, 20 resp. 12 år gamla och celloeleven en 20-årig flicka. Jag har 

försökt hitta lärare att intervjua som skiljer sig åt i sina tanke- och undervisningssätt, med 

syftet att kunna få fram ett så intressant material som möjligt. Jag känner till alla lärarna sedan 

tidigare. Bland eleverna kände jag endast till celloeleven.  

 

Fiolläraren är mycket inspirerad av Suzuki-metoden; teoriläraren arbetar mycket med gehöret 

och med att eleverna ska ha ett gott självförtroende till sin egen musikalitet och celloläraren 

representerar en äldre skola inom pedagogiken med mer av principen mästare-lärling. Alla 

lärarna arbetar med studenter på musikhögskola, medan fiol- och teoriläraren även arbetar 

med elever i skolåldern.  

 

 
Datainsamlingsmetod 
 

Min intervju är indelad i tre delar: musikalitet, påverkan I som rör lärare-elev och påverkan II 

som rör lärare - deras förebilder. Nedan presenteras intervjufrågorna som konkretiserar de 

olika delarna. Jag har valt att indikera lärarnas frågor med siffror och elevernas med bokstäver 

för att lättare kunna studera resultatet. 
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Intervjufrågor till lärarna 

 

 
Musikalitet 
 

 

1. Hur ser du på begreppet musikalitet? Är det något man ärver eller något man lär 

sig? Kan du ge några exempel på olika elever du har haft? 

 

2. Kan du se någon skillnad mellan flickor och pojkar beträffande självförtroende när 

de musicerar? I vad består den i så fall? 

 

3. Kan du se någon skillnad mellan flickor och pojkar beträffande musikalitet? I vad 

består den i så fall? 

 

 

Påverkan I 
 

 

4. Hur tror du att dina elever tänker om musikalitet, i allmänhet och för personlig 

del? Är det någon skillnad på hur pojkar och flickor tänker? 

 

5. Har du pratat med dina elever om självförtroende och musikalitet? I så fall på 

vilket sätt? 

 

6. Hur påverkas dina elever av din inställning till musikalitet? 

 

7. Tror du att du ibland kan säga en sak och uttrycka en annan med ditt kroppsspråk?  

 

8. Brukar du vara självreflekterande i din undervisning? Beskriv gärna. 

 

 

Påverkan II 
 

 

9. Hur tänkte dina lärare om musikalitet? Hur har deras inställning påverkat dig som 

musiker och lärare? 

 

10. Har du influerats av någon av de fyra reformpedagogerna Suzuki, Orff, Kodály 

eller Dalcroze eller någon annan pedagog eller skola? 
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Intervjufrågor till eleverna 

 

 
Musikalitet 
 

 

A. Hur ser du på begreppet musikalitet? Är det något man ärver eller något man lär sig?  

 

B. Känner du dig trygg och självsäker när du spelar ditt instrument? Anser du att du är 

musikalisk? 

 

C. Kan du se någon skillnad mellan flickor och pojkar beträffande självförtroende när de 

musicerar? I vad består den i så fall? 

 

D. Kan du se någon skillnad mellan flickor och pojkar beträffande musikalitet? I vad 

består den i så fall? 

 

 

Påverkan I 
 

 

E. Har din lärare pratat med dig om självförtroende och musikalitet i din roll som 

musiker? I så fall på vilket sätt? 

 

F. Vad tror du att din lärare tänker om musikalitet, i allmänhet och om din förmåga? Tror 

du att du påverkas av din lärares inställning? 

 

G. Kan det ibland vara så att din lärare säger en sak men uttrycker en annan med sitt 

kroppsspråk? Kan du ge något exempel?  
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Procedur 
 

Jag har ringt till mina informanter och bestämt tid för intervjuerna. De har kunnat läsa 

frågorna i förväg via mail och jag har sedan träffat personerna och spelat in intervjuerna med 

minidisk. En intervju gjorde jag per telefon och spelade då in den på min mobiltelefon.  

 

En ursprunglig idé var att först intervjua läraren, sedan lyssna till en lektion med eleven och 

slutligen göra intervjun med eleven. Jag ville observera om lärarna verkligen gjorde det som 

de hävdade att de gjorde. Detta lyckades jag dock bara med ett lärar-elevpar nämligen 

fiolläraren med elev, så jag kan tyvärr inte spinna vidare så mycket på den tråden. Det betyder 

att jag enbart måste hålla mig till lärares och elevers uppfattningar. Jag intervjuade elev och 

lärare vid olika tillfällen. 

 

Då jag observerade fiollärarens lektion med fioleleven, satt jag i andra änden av rummet och 

antecknade. Jag spelade inte in den lektionen på minidisk. 

 

 

Tillförlitlighet 
 

Något som har påverkat resultatet är att jag råkade radera intervjun med teorieleven. Så 

svaren från denna intervju är väldigt kortfattade. Han har dock godkänt det jag skrev ned ur 

minnet. 

 

Fioleleven är endast 12 år gammal, så hans svar är heller inte särskilt utförliga. Flera gånger 

fick jag dra ur honom svaren och det var svårt att inte lägga orden i munnen på honom.  

 

Det faktum att jag kände till lärarna och celloeleven sedan tidigare har säkerligen påverkat 

resultatet. Informanterna kan ju ha svarat med en förkunskap om vem jag är och vad jag vill 

ha för svar. Se diskussionsavsnittet ”Bedömning av hållbarheten i resultatet” för en längre 

utläggning i ämnet.  
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Resultat med kommentarer 

  

 
Lärar- och elevfråga 

 

1 A. Hur ser du på begreppet musikalitet? Är det något man ärver eller något man lär sig? 

Kan du ge några exempel på olika elever du har haft? 

 

Sammanfattning: 

Fiolläraren tror inte att man ärver musikalitet utan att det är något man lär sig. Generna kan 

göra att det är lättare att lära sig spela, men musikaliteten kan alla träna upp. Omgivningen 

spelar en stor roll i hur bra man utvecklas. 

Fioleleven tänker också att alla kan lära sig, men att man kan ha med sig olika mycket från 

föräldrarna. 

 

Celloläraren säger att musikalitet ibland verkar gå i arv, men att omgivningen också spelar 

en stor roll. Han har stött på musikerfamiljer där vissa barn blivit musikaliska och andra inte. 

Familjer utan musikintresse kan även få mycket musikaliska barn som lyckas. Så det är svårt 

att säga en absolut sanning där.  

Celloeleven tror att alla föds med någon sorts musikalitet men att sedan uppväxtmiljön 

påverkar hur den utvecklas. Hon har en intressant tanke om musikalitet, att den ådran inte 

alltid behöver uttrycka sig genom musik utan snarare att den är en allmänt kreativ ådra.  

 

Teoriläraren pratar om att man ärver sin miljö, den miljö som man föds in i. Sen påverkar ju 

generna också till viss del, men miljön är den som påverkar mest. Vi lärare kan endast 

påverka lektionsmiljön.  

Teorieleven tror att man både ärver och lär sig. Alla har olika mycket musikalitet i sig och det 

beror på uppväxtmiljön hur den utvecklas. 

 

Kommentar:  

Alla intervjuade tänker att musikaliteten är en kombination av arv och miljö.  

Fiolläraren betonar dock att det framförallt är något man lär sig. Celloläraren i sin tur menar 

att musikalitet ibland verkar gå i arv. Teoriläraren ser det på det viset att man ärver sin miljö. 

 

Fioleleven tänker likt sin lärare att alla kan lära sig. 

Celloeleven tror att alla har en musikalitet till skillnad mot sin lärare. 

Teorieleven tror likt celloeleven att alla har musikalitet i sig. 

 

Teoriläraren säger att vi lärare endast kan påverka lektionsmiljön. Det sa även fiolläraren  

(i fråga 6). Hon talade om att vi endast kan påverka framtiden, inte vad som varit. 

 

 

Elevfråga  

 

B. Känner du dig trygg och självsäker när du spelar ditt instrument? Anser du att du är 

musikalisk? 

 

Fioleleven: Ja. Hyfsat.   



 16 

Celloeleven säger att om hon har övat och känner sig stabil psykiskt så är hon trygg. Ju mer 

man studerar, säger hon, desto lättare är det att bli hämmad och självkritisk för man ser 

tydligare sina brister. 

Teorieleven är trygg och har roligt när han spelar, anser även att han är musikalisk. 

 

Kommentar:  

Alla eleverna känner sig trygga och självsäkra när de spelar sina instrument, även om 

celloeleven säger att hon måste ha övat och vara stabil psykiskt för att känna så.  

 

 

 Lärar- och elevfråga 

 

2 C. Kan du se någon skillnad mellan flickor och pojkar beträffande självförtroende när de 

musicerar? I vad består den i så fall? 

 

Sammanfattning:  

Varken fiolläraren eller fioleleven ser någon skillnad mellan pojkar och flickors 

självförtroende när de musicerar. Fiolläraren ser dock skillnad mellan individer. 

Intressant är fiollärarens kommentar om skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. 

Musiker kan ha ett enormt självförtroende på scen samtidigt som de har en låg självkänsla, 

tycker sig vara obetydliga. (se ordlistan s. 30)  

 

I allmänhet tycker celloläraren att självförtroendet är lite bättre hos pojkar. Men han säger 

också att självförtroende ofta är ett resultat av att de känner att de vill göra något på 

instrumentet, att det ger resultat. Mängden energi och koncentration man har påverkar hur bra 

självförtroendet blir. 

Celloeleven tycker också att pojkar har starkare självförtroende. Killar har lättare att göra fel. 

 

Killar tar i allmänhet lättare på saker, anser teoriläraren. Kvinnor ställer högre krav på sig 

själva, godkänner sig inte lika lätt, och blir därmed bräckligare. Det här är ett jätteproblem 

som vi pedagoger måste vara medvetna om. Vi måste vara tydliga med var vi själva står. 

Uppmuntra tjejerna att släppa kraven och killarna till att vara lyhörda för tjejernas tankar. Att 

tjejer tar mindre plats än killar har dels med självförtroendet att göra, men det är även en 

social grej att ge plats åt andra. 

Teorieleven menar, som sin lärare, att tjejer ofta känner en större press än killar. 

Självförtroendet är annars olika från individ till individ. 

 

Kommentar:  

Fiolläraren och fioleleven ser inte någon skillnad på tjejer och killars självförtroende när de 

musicerar. Alla de andra säger dock att killar i allmänhet tar lättare på saker och verkar ha lite 

bättre självförtroende än tjejer. Teoriläraren påpekar att detta är ett allvarligt problem som vi 

som pedagoger måste göra någonting åt. 

 

 

Lärar- och elevfråga 

 

3 D. Kan du se någon skillnad mellan flickor och pojkar beträffande musikalitet när de 

musicerar? I vad består den i så fall? 
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Sammanfattning:  

Vad gäller musikalitet ser heller inte fiolläraren eller fioleleven någon skillnad mellan flickor 

och pojkar. De påpekar båda endast skillnaden mellan individer. Fiolläraren ser en skillnad i 

den motoriska utvecklingen att flickor lär sig snabbare i början, men att de sen blir lika bra. 

Killar kan ha större mod att göra saker. 

Intressant kommentar från eleven att man måste gilla musik för att kunna lära sig att bli 

musikalisk. 

 

Celloläraren ser ingen tydlig skillnad mellan flickor och pojkars musikalitet. På samma sätt 

som med självförtroendet så är viljan en viktig faktor i utvecklingen. Flickor är i allmänhet 

mer fokuserade än pojkar, tycker han. 

Celloeleven ser en tydlig skillnad säger hon, men då pratar hon mer om flickors 

utvecklingsmöjligheter i en undervisningssituation snarare än det biologiska arvet. Hon pratar 

om att manliga lärare, i allmänhet, inte har lika mycket tålamod med flickor som med pojkar. 

Flickor måste vara mycket bättre än pojkar för att få samma uppmärksamhet från läraren. 

Med pojkarna har lärarna dock mycket överseende.  

Flickor är dock mer tillåtna att vara känsliga och mer hänförda till musiken än pojkar. Pojkar 

kan dra sig för det för att det är så utelämnande. 

 

Teoriläraren kan inte yttra sig om någon skillnad vad gäller musikalitet som något medfött. 

Han pratar däremot om en skillnad i inriktning på killar och tjejer. Allmänt sätt är tjejer mer 

notbundna och killar mer gehörsmässiga. Han tror att det finns en koppling mellan ordentliga 

tjejer som vill ha kontroll, göra rätt, och det är lättare med noter. Där är det tydligt hur du ska 

göra. Killar, som lättare släpper loss, vågar sig in i improvisations- och gehörsvärlden. 

Teorieleven ser ingen skillnad på tjejer och killar vad gäller musikalitet. 

 

Kommentar: 

Fiolläraren, fioleleven, celloläraren och teorieleven säger alla att de inte ser någon skillnad 

på flickor och pojkars musikalitet. 

Celloeleven ser en tydlig skillnad vad gäller vad som krävs av framförallt manliga lärare. 

Flickor måste vara mycket bättre än pojkar för att få samma uppmärksamhet från läraren. 

Med pojkarna har lärarna dock mycket mer överseende. Flickor tillåts också vara mer 

känsliga i musikutövandet.  

Teoriläraren talar om en skillnad i inriktning hos flickor och pojkar. Flickor är allmänt sätt 

mer notbundna och killar mer gehörsmässiga.  

 

 

Lärarfråga 

 

4. Hur tror du att dina elever tänker om musikalitet, i allmänhet och för personlig del? Är det 

någon skillnad på hur pojkar och flickor tänker? 

 

Sammanfattning:  

Fiolläraren vet inte vad eleverna tänker, hon tror knappt att de vet vad musikalitet är. 

Däremot vet de att man spelar bättre om man övar.  

 

Celloläraren tycker inte det verkar som att hans elever reflekterar särskilt mycket. Han ser 

ingen skillnad på hur flickor och pojkar tänker. Det han har noterat är att de ibland tappar 

motivation, men det innebär ju inte att de plötsligt tänker annorlunda om musikalitet.  
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Vissa elever är väldigt unga och kommer direkt ifrån pushande föräldrar. De kan ibland 

ifrågasätta undervisningen mycket och det tycker han är jobbigt. 

 

Teoriläraren tror inte att eleverna reflekterar så mycket över det här självmant. Om man 

dock tar upp sådana frågor så är reflektionen lika öppen hos killar och tjejer. 

   

Kommentar:  

Ingen av lärarna tror att eleverna reflekterar särskilt mycket över musikalitet. Fiolläraren 

säger att hon knappt tror att de vet vad det är. De ser ingen skillnad på hur flickor och pojkar 

tänker om detta. Teoriläraren säger att om man tar upp det här ämnet så reflekterar flickor 

och pojkar lika öppet. 

 

 

Lärarfråga 

 

5. Har du pratat med dina elever om självförtroende och musikalitet? I så fall på vilket sätt? 

 

Elevfråga  

 

E. Har din lärare pratat med dig om självförtroende och musikalitet i din roll som musiker? I 

så fall på vilket sätt? 

 

Sammanfattning:  

Fiolläraren har inte pratat med sina barnelever om musikalitet för de är så unga. Däremot har 

hon gjort det med studenter på universitetet. Elevernas självförtroende bygger hon på hela 

tiden genom att uppmuntra och berömma. Hon har även pratat om det med alla eleverna. 

Fioleleven bekräftar att han får mycket beröm och att han aldrig hört något om musikalitet. 

 

Celloläraren hinner dels inte prata med eleverna p.g.a. tidsbrist, sedan är han rädd att om han 

tar upp det kommer det att feltolkas. Att eleverna tänker att han tycker att de är omusikaliska 

o.s.v. (från fråga 4) 

Celloeleven säger att läraren har kommenterat att hon har en väldigt stark musikalitet, men att 

det också betyder att hon måste jobba mer med tekniken. Han har dock inte pratat om det rent 

konkret. Vad gäller självförtroende har han inte heller pratat om det så tydligt. Han pratar om 

att man ska äta, sova, träna rätt och vara fokuserad i huvudet. Han kan säga ”spela som en 

drottning här” och det har ju med självförtroendet att göra.  

Celloeleven bekräftar att läraren inte har pratat så tydligt om dessa ämnen. Hon säger att hans 

jobb inte är att prata om det utan att hjälpa eleven att utveckla det. (från fråga 6) 

 

Teoriläraren pratar ständigt om självförtroende och musikalitet med sina studenter, med 

barneleverna pratar han dock inte om musikalitet. Till dem säger han ”alla kan om man vill, 

om man ger sig själv chansen”. Med högskolestudenter pratar han om att musikalitet är en sak 

man utvecklar.  

Teoriläraren gör studenter, med höga krav på sig själva, uppmärksamma på hur de kommer att 

påverka sina egna elever med den inställningen. Eleverna lär ju inte musicera av hjärtans lust 

med en sådan lärare. Då förstår studenterna orimligheten i att vara så hårda mot sig själva. 

Efter en lång tid kan studenterna släppa på det här.  

Det är vi lärare som har en möjlighet att skapa den situationen som blir utvecklande för 

barnen. Eller vi kan skapa en situation som faktiskt hindrar dem från att utvecklas. Det är vår 

professionella utmaning. 
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Teorieleven har uppfattat lärarens budskap. Han säger att läraren säger att alla kan bara man 

övar.  

 

Kommentar: 

Både fiolläraren och teoriläraren pratar om skillnaden mellan deras barnelever och 

studenter på musikhögskolan. Ingen av dem tar upp ämnet musikalitet med barneleverna. De 

är för små, tycker de. Självförtroendet bygger de dock på och även pratar om med alla sina 

elever. Med studenterna talar de om både självförtroende och musikalitet. 

Celloläraren säger att han inte har tid att tala om dessa saker då han undervisar. Han har så 

lite tid och så mycket att göra med studenterna. 

 

Fioleleven bekräftar att han får mycket beröm och att han aldrig hört något om musikalitet. 

Teorieleven har uppfattat lärarens budskap. Han säger att läraren säger att alla kan bara man 

övar.  

Celloeleven bekräftar att läraren inte har pratat så tydligt om dessa ämnen. Hon säger att hans 

jobb inte är att prata om det utan att hjälpa eleven att utveckla det.  

 

 

Lärarfråga 

 

6. Hur påverkas dina elever av din inställning till musikalitet? 

 

Elevfråga  

 

F. Vad tror du att din lärare tänker om musikalitet, i allmänhet och om din förmåga? Tror du 

att du påverkas av din lärares inställning? 

 

Sammanfattning:  

Fiolläraren tror att eleverna påverkas mycket positivt av hennes inställning till musikalitet. 

Hon förmedlar ju att allt är möjligt bara man vill. 

Fioleleven tror att läraren tänker att alla kan och han tror att han påverkas av hennes 

inställning om hon visar den. Han tror att läraren tänker att han är hyfsat musikalisk. Han har 

fått höra av sin lärare att han har lätt och lära sig och hör väldigt bra. Det har hon berömt 

honom för.  

 

Celloläraren tycker det är svårt att bedöma hur eleverna påverkas. Han pratar om att det är så 

mycket annat än musikaliteten som är viktigt för att lyckas som instrumentalist. Fokus, energi 

och riktning måste finnas. Eftersom musikerutbildningen är en yrkesutbildning är den ganska 

hård och ibland måste han ”ta allvarligt snack” med studenterna, om de inte har kommit upp i 

en ok nivå för sin årgång. Då vet han att flickorna ofta gråter och pojkarna blir förbannade. 

Det är väl inget roligt samtalsämne, men han är ofta den enda i utbildningen som sköter detta. 

I Ryssland och Kina finns strängheten tydligare i hela systemet.    

Celloeleven tror att hennes lärare tänker att det är en självklarhet med musikalitet. Den finns 

mer eller mindre hos olika personer. Hans jobb är inte att prata om det utan att hjälpa eleven 

att utveckla det. Talang är mindre än 10 % resten är hårt jobb. Man måste vara fokuserad och 

målmedveten.  

Celloeleven säger att läraren har kommenterat att hon har en väldigt stark musikalitet, 

Hon tror att hon påverkas mycket av lärarens inställning. Det är viktigt att inte tappa bort sig 

själv i sin utveckling. Om man bara lyssnar på olika lärare så vet man ju tillslut ingenting.  
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Celloeleven visar att hon förstått lärarens inställning till det hårda arbetet. Läraren säger sig 

ha svårt att bedöma hur eleverna påverkas av hans inställning till musikalitet, eleven säger att 

hon påverkas mycket. 

 

Teoriläraren säger att han märker att det han försöker förmedla såsmåningom sipprar in hos 

både elever och föräldrar. De tar ett större ansvar för att skapa positiva situationer och de 

vågar också mer.  

Teorieleven säger att läraren tänker att alla kan. Han vet inte vad läraren tänker om hans 

förmåga. Han påverkas av lärarens inställning. 

 

Kommentar: 

Både fiolläraren och teoriläraren säger att de märker att deras elever påverkas positivt av 

deras inställning. 

Celloläraren tycker det är svårt att bedöma hur eleverna påverkas. Ibland måste han ta 

allvarliga snack med studenterna om de inte kommit upp i en tillräcklig nivå. Då vet han att 

flickorna kan bli ledsna och pojkarna förbannade. 

 

Celloeleven visar att hon förstått lärarens inställning till det hårda arbetet. Hon säger att hon 

påverkas mycket av hans inställning. 

Både fioleleven och teorieleven tror att deras lärare tänker att alla kan och de säger att de 

påverkas av deras lärares inställning.   

 

 

Lärarfråga 

 

7. Tror du att du ibland kan säga en sak och uttrycka en annan med ditt kroppsspråk?  

 

Elevfråga 

 

G. Kan det ibland vara så att din lärare säger en sak men uttrycker en annan med sitt 

kroppsspråk? Kan du ge något exempel?  

 

Sammanfattning:  

Fiolläraren menar att hon alltid tar fram positiva saker att säga om elevens spel och därför 

kan hon alltid vara ärlig. Fioleleven bekräftar detta.  

 

Celloläraren tycker det är svårt att bedöma kroppsspråk. Det är möjligt att man kan visa att 

man är lite kort om man inte blir berörd av elevens spel, säger han.  

Celloeleven tycker att läraren är väldigt ärlig. Om han inte tycker om något blir han bara tyst. 

Han är sparsmakad med komplimanger. Han har respekt för sina elever och därför säger han 

inte till så tydligt om något är galet, utan han låter eleverna komma fram till själva hur det ska 

lösa situationen. Celloeleven skulle dock önska lite mer hjälp och stöttning.   

 

Teoriläraren säger att det måste finnas samstämmighet mellan vad kroppen och vad rösten 

säger, annars blir man inte trovärdig. Det ingår i det professionella lärarskapet att vara 

medveten om det här, säger han.  

Man måste vara ärlig mot sig själv och möta och hantera sina känslor och tankar. Ett nätverk 

av nära och kära är viktigt, för att få möjlighet att ventilera sig, men inför eleverna måste vi 

vara neutrala och samstämmiga. Teorieleven tycker att hans lärare är väldigt uppriktig och 

har inte sett att han skulle säga en sak och visa en annan. 



 21 

Kommentar: 

Fiolläraren säger att hon alltid är ärlig. Teoriläraren talar om hur viktigt det är att vara 

samstämmig med vad kroppen och rösten säger. Det ingår i det professionella lärarskapet att 

vara medveten om det här, säger han. Inför eleverna måste vi vara samstämmiga och neutrala 

känslomässigt. Detta pratade också fiolläraren om att man inte fick låta det gå ut över eleven 

om man t.ex. hade en dålig dag. (se intervjubilagan) 

Celloläraren tycker det är svårt att bedöma kroppsspråk. Det är möjligt att man är lite kort 

om man inte blir berörd av elevens spel, säger han. 

 

Alla eleverna tycker att deras lärare är uppriktiga.  

 

 

Lärarjämförelse fråga 8-10 
 

8. Brukar du vara självreflekterande i din undervisning? Beskriv gärna. 

 

Sammanfattning:  

Fiolläraren menar att hon självklart är självreflekterande, annars blir man ju inte bättre på det 

man gör. 

 

Celloläraren säger att han i början, när han var ny på att undervisa, var väldigt 

självreflekterande. Nu behövs det inte lika mycket. Han kan idag uppskatta väl hur långt 

eleverna kan ta sig.  

Han säger att han har sitt sätt att undervisa och det är inte alla som det passar för. Alla lärare 

kan inte passa ihop med alla elever.   

 

Teoriläraren säger att det är det viktigaste överhuvudtaget, att vara självreflekterande.  

”Om man går och tror att man själv har alla svar, ja då slutar jag att reflektera. Jag måste 

alltså vara väldigt öppen och ödmjuk. Utan att för den skull förminska mig själv. Jag ska inte 

blanda ihop de sakerna. Jag måste våga tro på vad jag själv observerar och vad jag själv ser. 

Men jag måste också vara öppen för att det jag ser och det jag förstår idag, det är bara en del 

av sanningen. Det är själva utgångspunkten för självreflektionen. Också lyssnandet, det finns 

ingenting som är viktigare.” 

 

Kommentar: 

Både fiol- och teoriläraren tycker att det är viktigt att vara självreflekterande och att de 

också är det. Celloläraren säger att han var det framförallt i början när han var ny lärare. 

Nuförtiden behöver han det inte på samma sätt. Han tycker han idag kan uppskatta hur långt 

eleverna kan ta sig. 

Skillnaden mellan celloläraren och teoriläraren är intressant. Teoriläraren poängterar 

nämligen att ”Om man går och tror att man själv har alla svar, ja då slutar jag att reflektera.” 

 

 

9. Hur tänkte dina lärare om musikalitet? Hur har deras inställning påverkat dig som musiker 

och lärare? 

 

Sammanfattning:  

Fiolläraren tror att hennes gamla lärare tänkte ungefär som hon själv gör. T.ex. att 

musikalitet är något man lär sig och om en elev inte kan någonting så beror det på att läraren 

inte lyckats lära eleven. 
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Celloläraren säger, att de enda gånger som hans lärare sa något om musikalitet så var det i 

negativa ordalag. Om han spelade omusikaliskt. De var dock musikaliska förebilder för 

honom och de förutsatte att han var musikaliskt begåvad. 

 

Teoriläraren har haft många bra lärare som uppmuntrat honom och tänkt att alla har 

möjligheter att utvecklas och är musikaliska. Han hade dock även en stramare lärare som nog 

tänkte att endast vissa var begåvade, men han gjorde även ett gott intryck efter som han 

trodde på honom. 

 

Kommentar: 

Både fiol- och teoriläraren hade lärare som tänkte att alla kan lära sig och de har båda blivit 

påverkade på så vis att de tänker väldigt lika sina lärare idag.  

Celloläraren säger att han endast hört sina lärare prata om musikalitet på negativa sätt, t.ex. 

om han spelade omusikaliskt. De var musikaliska förebilder för honom. 

 

10. Har du influerats av någon av de fyra reformpedagogerna Suzuki, Orff, Kodály eller 

Dalcroze eller någon annan pedagog eller skola? 

 

Sammanfattning:  

Fiolläraren tror att hon påverkats av alla pedagogerna. Speciellt Suzuki och Dalcroze. Hon 

undervisar ju enligt Suzukimetoden och rytmik, som Dalcroze utvecklade, använder hon 

mycket med sina små elever. Andra pedagoger som hon inspirerats av är t.ex. Gesa Szilvay, 

Paul Rolland och Barbara Barber.  

 

Celloläraren säger att ingen av dessa pedagoger har haft inflytande i hans undervisning. Han 

uppskattar till viss del Suzukiundervisningen. ”Det lekfulla och rytmiskt drivande är bra, men 

jag tycker inte alls om ringa focus på tonkvalitet och intonation. Även focus på imitation av 

dåliga förebilder på tape tyckte jag, är horribelt och enbart ekonomiskt föranlett. 

Avmystifiering av klassiska värderingar har inte enbart positiva effekter tror jag.” 

 

Teoriläraren har inspirerats av lyssnandet i Suzukiundervisningen. Den har dock vissa 

brister. Den fokuserar inte generellt på improvisation, notläsning och inte ett dugg på 

notskrivning. Teoriläraren använder sig av solmisation och det finns ju i 

Kodályundervisningen.  

Dalcroze rytmik har han också påverkats av. Han använder kroppen mycket, pratar om att 

man ska fokusera på att uppleva i fingrarna eller med hela kroppen.  

Orff har han inte blivit inspirerad av som pedagog, däremot hans musik.  

Andra pedagoger är Loriz Malaguzzi som uppfann Reggio Emilia-pedagogiken. Det var en 

reaktion mot att Hitler och Mussolini fick en sådan makt under 1900- talet. Denna pedagogik 

vill få fram individer med en stark integritet. Eleverna ska lära sig genom att utforska, 

uppleva och utveckla och det handlar hela teorilärarens pedagogik om.  

 

Kommentar: 

Fiolläraren säger att hon påverkats framförallt av Suzuki och Dalcroze. Hon nämner även 

flera andra pedagoger som inspirerat henne.  

Teoriläraren säger att hans pedagogik är påverkad av Suzuki, Kodály och Dalcroze och 

nämner särskilt att han blivit inspirerad av pedagogen Loriz Malaguzzi. 

Celloläraren säger att han inte påverkats av någon av dessa pedagoger.  

Både celloläraren och teoriläraren risade och rosade Suzuki-metoden.  
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Observation av en lektion med fiolläraren och fioleleven 
 

Jag lyckades som sagt bara få till en lektionsobservation, så det kan tyvärr inte bli någon 

jämförelse lärarna emellan i det avseendet. 

 

Fiolläraren är mycket effektiv. Det är ett högt tempo på lektionen med mycket spel. Läraren 

spelade med eleven nästan hela tiden. Hon stoppar ofta för att ge instruktioner, är mycket 

noggrann att kolla stråk- och instrumenthållning. Under den här lektionen jobbade hon med 

ett stycke som eleven kunde bra. De arbetade med den musikaliska tolkningen. Allt spel var 

utantill och det var ett avancerat stycke eleven spelade. Läraren instruerade samtidigt som de 

spelade. Hon uppmanade eleven att röra sig, använda sin fantasi. Hon gav honom mycket 

uppmuntran.  
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Diskussion  
 

 

Det har varit mycket intressant att jämföra alla intervjuerna med varandra. Jag har valt att 

lägga mest fokus på lärarna i diskussionen. Eleverna har jag velat ha med i undersökningen 

för att se om de delar uppfattningar med sina lärare, d.v.s. om läraren verkar ha påverkat dem, 

och även om de bekräftar det läraren påstår om sig själv och sin undervisning. Jag inriktar 

mig på lärarna för jag är mest intresserad av hur de tänker, med tanke på min framtida roll 

som lärare.   

 

Under arbetets gång har jag kommit fram till vilka delar av intervjuerna som jag tycker är 

mest intressanta för huvudsyftet. ”Undersökningens huvudsyfte är min ambition att förstå vad 

som händer i mötet mellan lärare – elev, och att peka på betydelsen av den ”medvetne” 

lärarens roll och inflytande i elevens utveckling.” Jag kommer t.ex. inte diskutera något kring 

skillnader mellan killar och tjejer, inte heller gå in något på lärarnas förhållande till 

reformpedagogerna. Det som jag däremot har inriktat mig på är hur lärarna tänker, vad lärarna 

kommunicerar till eleverna och om eleverna påverkas av lärarnas inställning till musikalitet. 

Framförallt undrar jag hur medvetna lärarna är om deras eventuella påverkan på eleverna? 

 

En viktig sak att tänka på i intervjustudierna är att skilja mellan hur lärarna tror att det är och 

hur det är i verkligheten. Vi kan ju hävda en sak i teorin men göra en helt annan i praktiken. 

Det är med anledning av detta som jag velat höra elevernas syn på undervisningen. 

 

 

Bedömning av hållbarheten i resultatet 
 

Jag har försökt göra alla intervjuer ganska lika. Hitta en lugn plats där man kan diskutera 

ostört och jag spelade in intervjuerna på minidisk. Med celloläraren satt jag dock på ett stökigt 

café, så där lyckades jag inte riktigt. Teorilärarens intervju gjorde jag per telefon, så vi sågs 

inte öga mot öga. Vi kände varandra dock sedan innan så vi kommunicerade bra ändå. Jag tror 

inte han skulle svarat så mycket annorlunda om vi setts i verkligheten, men det skulle ju ha 

kunnat påverka resultatet. Se stycke längre ned för vidare diskussion kring detta.  

 

Mina intervjufrågor fungerade bra för det mesta. Vid några tillfällen missförstod informanten, 

så att jag fick förklara tydligare. Vissa begrepp jag använde mig av, såsom t.ex. 

självförtroende och musikalitet, borde jag ha definierat innan intervjuerna så att vi säkert 

skulle prata om samma sak. Jag tänkte väl att det inte behövdes, men under intervjuerna fick 

jag nu diskutera fram olika tolkningar av orden. Om begreppet musikalitet ville jag diskutera 

om informanterna trodde att det kom av arv eller miljö. Teoriläraren fällde då den spännande 

kommentaren att ”man ärver sin miljö”. Fiolläraren och jag hamnade i en intressant 

diskussion om skillnaden mellan självförtroende och självbild. Se diskussionsavsnittet ”Har 

lärarna påverkats av sina lärare?” 

 

Jag tycker jag har lyckats få fram relevanta svar till mina frågor. Om någon först inte förstod 

min fråga, så förklarade jag tydligare. Resultatet täcker mer än det område jag tänkt 

undersöka, eftersom jag valde att skala bort vissa frågor till diskussionen. Naturligtvis kan jag 

inte göra så stora generaliseringar utifrån resultatet eftersom jag gjort en liten undersökning.  

 

Jag tycker att mina resultat överensstämmer med den tidigare forskning jag hittat. Inte så 

underligt i och för sig eftersom både Brändström och Söderblom intervjuade samma typ av 
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lärare och använde sig av samma begrepp. Den övriga litteratur jag hittat av Sundin, Eriksson, 

Fredens och Kirk stöder också mina resultat.  

 

Det faktum att jag kände till alla lärarna sedan tidigare har säkerligen påverkat resultatet i hög 

grad. Det är bl.a. genom min kännedom om lärarna som jag har kommit fram till det 

intressanta forskningsämnet, om lärares påverkan på elever.  

 

Jag har velat hitta lärare som skiljer sig åt i sina uppfattningar, så att jag skulle kunna peka på 

skillnader. Svaren på mina frågor blev därför inte så oväntade för mig. Intressant var dock att 

lärarna inte alltid skiljde sig åt så tydligt. Jag tänker främst på diskussionen kring absolut och 

relativistisk syn på musikalitet, se nästa del ”Hur tänker lärarna kring begreppet musikalitet?” 

 

Som jag nämnde i metodavsnittet om ”Tillförlitlighet” så kan det ju vara så att informanterna 

gärna svarar utifrån förkunskapen om vem jag är och kanske vad jag ville ha för svar. Det 

sistnämnda gäller väl i och för sig även om man inte känner sina informanter sedan tidigare. 

Informanterna vill väl alltid försöka besvara intervjuarens frågor. 

 

Det skedde vid något tillfälle att teoriläraren under intervjun refererade till en kurs jag gått för 

honom. Han talade då om den som att det var underförstått vad det handlade om. Det fick jag 

sedan förtydliga i utskiften av intervjun. På frågan om teoriläraren var självreflekterande i sin 

undervisning, så ställde han en motfråga till mig när han svarade. ”Vad tycker du själv?” Det 

inser jag att det inte hade förekommit om lärarna varit nya bekantskaper.  

 

I början av min undersökning kunde jag inte förstå komplikationen i detta, att man kände till 

informanterna sedan tidigare. Jag resonerade som så att jag kände till intressanta personer och 

ville gärna tala med dem om mina funderingar. Jag vill påpeka att jag endast kände till 

lärarna, inte kände dem väldigt nära.  

 
Celloeleven kände jag också till sedan tidigare. Hon är en tjej i min ålder, spelar samma 

instrument som jag på samma skola jag har gått. Därav känner jag igen mig mycket i det hon 

säger. Hon pratar bl.a. om självförtroendet och att hur man tänker har en enorm påverkan på 

prestationsförmågan. 
 

För att få en större bild av mina lärares agerande och tänkande skulle jag givetvis ha intervjuat 

fler av deras elever. Från början hade jag tänkt intervjua en flick- och en pojkelev per lärare 

för att kunna diskutera skillnader i genus, men arbetet fick en annan inriktning.  

 

Det skulle varit bra om jag hade observerat lärarnas undervisning i större utsträckning.  

 

Dessa insikter kan jag ha med mig i framtiden då jag läser andras undersökningar eller då jag 

forskar själv.  
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Hur tänker lärarna kring begreppet musikalitet? 

 

Jag hade mina fördomar i valet av lärarna att de skulle vara olika i tankesätt, men det är inte 

så lätt att generalisera och säga att den är si och den är så. Precis som tidigare forskare 

Brändström och Söderblom redan konstaterat så finns det en blandning av olika uppfattningar 

inom varje person. Här kommer återigen de olika musikalitetssynerna. 

 

Absolut syn på musikalitet  Relativistisk syn på musikalitet 

medfödd    förvärvad 

vissa utvalda   alla 

färdighet    upplevelse   

mätbar    ej mätbar 

reproduktion   kreativitet  

effektivitet   förståelse 

 

Både Brändström och Söderblom har intervjuat lärare om deras inställning till musikalitet 

utifrån begreppen absolut och relativistisk syn på musikalitet. De intervjuade lärare på 

musikskolor respektive musikhögskolor. Ingen av dessa synsätt var renodlade hos någon utan 

de kunde hitta en blandning av dessa synsätt hos alla.  

 

Jag har ju intervjuat lärare som både jobbar med barn och med unga vuxna. Bara en lärare 

jobbade enbart på musikhögskolan. Att det finns en blandning av synsätten hos lärarna har 

även jag fått fram i mitt resultat. Återigen som Brändström och Söderblom konstaterat kunde 

jag dock se att den absoluta synen fanns i större utsträckning hos musikhögskoleläraren. Det 

var även min fördom att det skulle förhålla sig så. Denna slutsats känns dock lite svag 

eftersom jag gjort en så pass liten undersökning. 

  

Jag presenterade inte begreppen absolut och relativistisk syn för mina informanter, utan 

istället ställde jag frågan om de tror att musikalitet är något ärftligt eller om det är något man 

kan lära sig. Om man tittar på åsikterna man skulle ha för respektive syn, så kan man ändå 

urskilja vilken av dessa synsätt som lärarna mest lutade åt. Teoriläraren och fiolläraren 

undervisade båda skolbarn och musikhögskolestudenter. De pratade om att alla kan lära sig,  

vilket lutar åt det relativistiska synsättet. Det var även vad jag trodde från början om dem. 

Celloläraren, som endast undervisar musikhögskolestudenter, sa att både arv och miljö 

påverkar en människas musikalitet. Enligt celloeleven har han sagt att 10 % är talang och 

resten är hårt jobb. Det lutar åt det relativistiska hållet.  

 

Senare under intervjun tyckte jag mig ändå kunna se det absoluta synsättet i större utsträck-

ning hos honom. Han berättade om en hårdare atmosfär på musikerutbildningen med höga 

krav och att han ibland behövde ta ett ”allvarligt snack” med elever som inte kom upp i 

tillräcklig nivå. Han sa även att han kan avgöra hur långt eleverna kan ta sig. När elever 

ifrågasätter undervisningen tycker han det är jobbigt. Det vittnar om en mer traditionell syn på 

undervisning med läraren som sändare av kunskap och eleven som mottagare. Ett 

vuxencentrerat arbetssätt enligt Sundin.  

 

Har lärarna påverkats av sina lärare? 
 

Söderblom skriver att han hade velat titta vidare på hur lärarna upplevt sina egna lärares syn 

på musikalitet. Det har jag nu undersökt. Det lärarna säger om hur deras lärare tänkt 

överensstämmer till stor del med hur de själva tänker. Teori- och fiolläraren hade båda lärare 
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som trodde på allas möjlighet till utveckling. Den synen verkar de föra vidare till sina elever, 

för eleverna bekräftar i sina intervjusvar att de blir uppmuntrade. Även jag kan intyga att det 

stämmer i fiollärarens fall, eftersom jag observerade en lektion med fioleleven.  

Celloläraren berättar att de enda gånger hans lärare sa något om musikalitet så var det på ett 

negativt sätt, om han spelade omusikaliskt. Lärarna trodde dock på honom, men de verkar inte 

ha slösat med beröm.  

 

Det har varit intressant att höra hur mina informanter tänker och hur lärarnas och elevernas 

tankar skiljer sig från eller överensstämmer med varandra. Utifrån dessa tre lärar-elevpar kan 

jag ju inte dra några generella slutsatser, men vad gäller dessa så tycker jag mig kunna se att  

lärarna har påverkat sina elever, och lärarna har i sin tur påverkats mycket av sina gamla 

lärare. Både lärarna och eleverna har sagt i intervjuerna att de påverkats av sina lärare och jag 

tycker mig även kunna se i intervjusvaren, att eleverna uttrycker liknande åsikter som deras 

lärare. I dessa intervjuer har jag inte studerat hur eleverna påverkas, utan mer i ett större 

perspektiv om de påverkas på något sätt, positivt eller negativt. Av detta drar jag slutsatsen att 

mina intervjuade lärare påverkats mycket av sina lärare. Det verkar som att man formas 

mycket av sin lärare och även för med sig deras ideal till sina egna elever.   

 

Angående uppmuntran på lektioner så skulle det kunna diskuteras om den blir rutin. ”Vill du 

ha osäkra barn - beröm dem” (Jesper Juul, Ditt kompetenta barn). ”Många föräldrar tror att 

barn känner sig värdefulla och utvecklar en god självkänsla om de ständigt får beröm, men det 

är en missuppfattning. Vi vet sedan länge att barn som ständigt utsätts för negativ kritik under 

uppväxten får dålig självkänsla, men det är lika destruktivt för självkänslan att hela tiden få 

beröm, konstaterar den danske familjeterapeuten Jesper Juul.” (Jesper Juul, artikel i SvD) Han 

menar att för att barnets självkänsla ska växa så måste barnet bli “sett” av minst en vuxen i 

omgivningen. Barnet måste få bli erkänt som det är. Det måste även känna sig värdefullt för 

andra personer. Man ska akta sig för att hela tiden bedöma barnet för vad de gör, utan istället 

uppskatta det för att det finns till.   

 
En intressant distinktion som uppstod under intervjuerna är fiollärarens kommentar om 

skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. ”Musiker kan ha ett enormt självförtroende 

på scen samtidigt som de har en låg självkänsla”, tycker sig vara obetydliga.  

I Lexikon 2000 står att läsa:  

 

självförtroende- stark tilltro till den egna förmågan och  

självkänsla - medvetenhet om den egna personlighetens värde 

 

Jag hade själv inte tänkt så mycket på denna skillnad innan jag diskuterade den med 

fiolläraren. Men jag tror mig ha sett att det är många unga musiker som identifierar sig väldigt 

mycket med sitt spel. Om man spelar dåligt så är man inte värd mycket som människa heller, 

tänker de. Även jag har tänkt i de banorna. Det är ju en fara om man går in så mycket i sitt 

spelande att man tappar bort sig själv, sitt eget människovärde. Precis som Jesper Juul säger 

så är det viktigt att man uppskattas för den man är och bara för att man finns till. På något sätt 

måste vi lärare också fokusera på detta i vår undervisning och inte bara tänka på vad som kan 

bli bättre rent tekniskt. Här kommer vikten av att vara en medveten lärare in igen. Om man 

märker att man har elever som identifierar sig alltför mycket med sitt spel, t.ex. tar det väldigt 

hårt om de spelar fel, så får man se till att ändra inriktning på deras tänkande. Det kan nog bli 

en tuff utmaning, men om man hela tiden ser till att ha en positiv, tillåtande atmosfär under 

lektionerna, så är det säkerligen en god förutsättning för att lyckas. 
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Påverkar lärare sina elever på något sätt? 
 

I både Erikssons arbete och boken Musikalsk læring uttrycks att vi lärare påverkar elevernas 

självbild och utveckling i hög grad. Edvard de Bono, som är citerad i Erikssons arbete, vill 

göra oss medvetna om vårt tankesätt. Många av oss har invanda begrepp som gör att vi tänker 

kantigt t.ex. mycket kritiskt. Här kommer jag att tänka på cellolärarens kommentar om att han 

på förhand kan avgöra hur långt elever kan ta sig. Det är bättre att fokusera på, fortsätter de 

Bono, möjligheter till förbättring. Fiolläraren gjorde ett starkt intryck på mig då hon talade om 

att det alltid finns något positivt att säga om en elevs spel och närvaro på lektionen. Efter att 

man har uppmuntrat eleven kan man jobba vidare, säger hon. 

  

Eriksson skriver: ”Är man medveten om elevers olika tankesätt?” Mina intervjuade lärare 

verkade inte veta vad eleverna tänkte angående musikalitet. Eriksson igen: ”Det är viktigt att 

man är medveten om sitt eget reflekterande som lärare, för elever som får dåligt 

självförtroende lyckas inte lika bra i sin utveckling.” Här håller jag med honom fullständigt. 

En annan som håller med oss är teoriläraren. Han säger att ”det är det viktigaste 

överhuvudtaget att vara självreflekterande. Om man går och tror att man har alla svar, ja då 

slutar man att reflektera”. Vygotsky sa att människans mentala funktioner är ett resultat av 

sociala relationer. (Musikalsk læring s. 96) En elev påverkas med andra ord mycket av sin 

lärare. Man får akta sig för vad man tänker, står det vidare i Musikalsk læring, för tankar och 

föreställningar går i uppfyllelse. 

  

Både fiol- och teoriläraren säger att de märker att eleverna påverkas positivt av deras 

inställning till musikalitet. Celloläraren tycker det är svårt att bedöma hur de påverkas. 

Eleverna i mina intervjuer säger alla att de påverkas av sina lärare. Det är även min slutsats 

angående detta spår, att elever påverkas av sina lärares tankar. Om en lärare t.ex. tänker att en 

elev inte har några förutsättningar, hur går det då för den eleven? Det är ju inte så svårt att 

föreställa sig att det kan bli tungt för eleven att utvecklas. För att knyta an till inledningen av 

arbetet, så var det ju detta som fick mig intresserad av ämnet. Nämligen att jag har påverkats 

mycket av mina lärare, både på positiva och negativa sätt.  

 

I Sundins bok ges exempel på hur olika en elev och en lärare kan uppfatta en lektion. Läraren 

kanske tänker ”Vi lär oss blinka lilla stjärna” medan eleven tänker ”Är fröken arg idag?” 

Elevens uppmärksamhet är då inriktad på lärarens kroppsspråk och inte på vad läraren lär ut. 

 

Teoriläraren påpekar att det måste finnas samstämmighet med vad kroppen och rösten säger, 

annars blir vi inte trovärdiga. De elever jag har intervjuat uppger glädjande nog att deras 

lärare är uppriktiga i sitt kroppsspråk.  

 

Sundin ställer frågan ”Vilken typ av vuxen vill du att barnet ska bli? De påverkas ju oerhört 

mycket av hur vi uppfostrar och undervisar dem.” (s. 129)  

 

Teoriläraren menar att det handlar om lärarrollens professionella utmaning. ”Det är vi lärare 

som har en möjlighet att skapa den situation som blir utvecklande för barnen. Eller vi kan 

skapa en situation som faktiskt hindrar dem från att utvecklas.” 
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Slutord 
 
Med de tänkvärda orden vill jag avrunda diskussionsdelen. Det är oerhört viktigt att vara 

självreflekterande och medveten om hur man kan påverka sina elever. Genom att intervjua 

lärarna kring dessa frågor har jag förhoppningsvis uppmärksammat hur viktigt detta är.  

 

Huvudsyftet var ”att förstå vad som händer i mötet mellan lärare – elev, och att peka på 

betydelsen av den ”medvetne” lärarens roll och inflytande i elevens utveckling”.  

 

Jag kan som sagt inte göra några generaliseringar utifrån dessa få intervjuer. Det enda jag kan 

konstatera är, att bland mina informanter så verkade de lärarna som arbetar med barn tänka 

mer på sin påverkan på elevernas utveckling av självförtroendet och vara mer 

självreflekterande än musikhögskoleläraren.  

 

Det här examensarbetet hoppas jag har kunnat visa på att lärare kan påverka sina elever på 

många olika sätt. Den insikten önskar jag att både läsarna och jag kan ta med in i framtiden. 

 

 

Vidare forskning 

 
Förslag till vidare forskning inom området skulle ju kunna vara att försöka motbevisa att 

läraren påverkar eleverna. Det finns redan forskning som visar att människan är mycket 

motståndskraftig mot inlärning, särskilt i vissa avseenden. 

  

Om man vill fortsätta på mitt spår så skulle man kunna utveckla detta påstående, att lärare 

påverkar sina elever i hög grad. Hur sker denna påverkan? Det finns forskning som visar att 

man lär sig i första hand av vad lärarna gör, inte så mycket av vad de säger. 

  

Man kan även forska i hur man undervisar på det bästa och mest ärliga sättet. Att lära känna 

sig själv tror jag är mycket viktigt för att lyckas med detta. Då kan litteratur behövas till hjälp, 

men framförallt får man forska inom sig själv.  
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Ordlista 
 

Ur Lexikon 2000:s ordbok  

 

kommunikation- överföring av (intellektuellt) innehåll med hjälp av viss typ av 

meddelelsemedel 

musikalitet- begåvning för musik  

musikalisk- någon som har begåvning för musik.  

självförtroende- stark tilltro till den egna förmågan 

självkänsla- medvetenhet om den egna personlighetens värde 
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