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Sammanfattning	  
Examensarbete inom lärarutbildningen 
Titel: Elever mår bra av att bli lyssnade på. En studie i musiklärares syn på bemötandet av 
elever i kulturskolan 
Författare: Eva Nilzon 
Termin och år: VT14 
Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet 
Handledare: Ann-Sofie Paulander 
Examinator: Ragnhild Sandberg Jurström 
 
I denna kvalitativa intervjustudie belyses lärares syn på bemötande av elever inom musik- och 
kulturskolor. Syftet är att visa hur tre lärare resonerar om fenomenet bemötandet av enskilda 
elever inom musik- och kulturskolan samt på vilka sätt de ser något samband mellan bemö-
tande och elevers musikaliska kunskapsutveckling. Datamaterialet består av intervjuer med 
tre musiklärare från olika musikskolor i Sverige. Studien utgår från hermeneutiskt perspektiv 
såsom förståelse och tolkning, och resultaten visar följande tre temata: Faktorer som påverkar 
bemötandet i undervisningssituationen, samband mellan lärarens bemötande och elevens ut-
veckling samt musiklärares samtal om bemötande. I sista kapitlet diskuteras bland annat lä-
rarnas upplevelse av att inte frågan om bemötande har vidrörts under musiklärarutbildningen.   
 
Nyckelord: bemötande, musikundervisning, intervjuer, hermeneutiskt perspektiv 
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Abstract	  
Degree in teacher training 
Title: Students feel good when listened to. A study of music teachers view on treatment of 
students in music education 
Author: Eva Nilzon 
Semester and year: VT 2014 
Course coordinator institution: Ingesund school of Music, Karlstad University  
Supervisor: Ann-Sofie Paulander 
Examiner: Ragnhild Sandberg Jurström 
 
This interview study describes music teachers’ views on treatment of pupils in music educa-
tion in Swedish music and arts schools. The purpose of the study is to show how three music 
teachers talk about treatment of pupils in music education, and its impact upon student musi-
cal learning. Data consists of interviews with three music teachers from different music 
schools in Sweden. The study is based on hermeneutic perspective such as understanding and 
interpretation, and the result show the following five themes: Factors that impact the treat-
ment in the classroom situation, connections between teacher treatment and student progres-
sion, and music teachers’ dialogue on treatment. In the last chapter, among other things, the 
teachers’ experiences of not having learnt about treatment during their teacher training are 
discussed. 
 
Keywords: treatment, music education, interviews, hermeneutic perspective 
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1 Inledning       

1.1 Inledande text                                                                                                     
Under mina 20 år som fiolelev har jag hunnit med ca 840 enskilda fiollektioner med 7 olika 
lärare. Det har rört sig om sju lärare med varierad utbildningsbakgrund då några av dem har 
antingen pedagog- eller musikerutbildning medan andra har både och. Även om jag är säker 
på att alla sju tillfört mig mycket gott, så har jag upplevt dem olika som personer med olika 
sätt att bemöta mig på. Mina erfarenheter av deras varierade bemötandesätt säger mig att be-
mötandet mellan lärare och elev kan ha stor betydelse för en elevs kunskapsutveckling. Detta 
är därför ett ämne som jag tycker är både intressant och viktigt att studera, varför jag här i 
denna studie valt att utforska vad tre musiklärare tänker om bemötande i musik- och kulturs-
kola och vilken inverkan de tänker att bemötande kan ha på elevers musikaliska lärande.  
	  
Musiklärarens bemötande har i mitt fall, varit det som gjort skillnad i prestation och i motivat-
ion, detta inte sagt att den lärare som varit ”snällast” varit den som motiverat mig mest. Det 
beror på att instrumental- och musikläraren enligt mig, kan komma att vara en förebild i större 
utsträckning än vad läraren i grundskolan kanske är, då eleven i musik- och kulturskolan kan 
komma att se upp till, och till och med imitera sin lärare.    
	  
Lärares och elevers roller liknar det gamla systemet mästare- lärling för utlärning av ett hant-
verk där eleven enskilt tränas för att på sikt nå till att bli mästare. Även elevens kanske många 
gånger höga motivation och längtan efter att excellera och det faktum att det är fråga om indi-
viduell undervisning visar på en mycket spännande och idag ganska unik situation menar jag. 
Oavsett vilken relation en musiklärare har till fenomenet bemötande i sig, så kvarstår det fak-
tum att hon eller han måste bemöta sin elev på något sätt. Bemötandet utgör på så sätt en cen-
tral del i en undervisningssituation vilket därmed gör ämnet till ett väsentligt studium. 
	  

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
De problemområden som jag under studiegången har sett kan finnas inom ämnesområdet är 
att ämnet bemötande inte i någon hög grad samtalas kring bland musiklärare. Detta är ett pro-
blem eftersom att det kan leda till en brist på kunskap och insikt i bemötandets inverkan och 
betydelse i undervisningssituationen. Samtalas det inte kring ämnesområdet är det troligt att 
det inte heller utvecklas ett gemensamt språk att tala om det på. I en sådan situation tror jag 
också att det är svårt att börja ett samtal.  
 
Med en kvalitativ intervjustudie vill jag belysa musiklärares syn på bemötande av elever inom 
musik- och kulturskolor. Syftet är att visa hur lärare resonerar om fenomenet bemötandet av 
enskilda elever inom musik- och kulturskolan samt om och på vilka sätt de ser något samband 
mellan bemötande och elevers musikaliska kunskapsutveckling. Studiens frågeställningar är: 

	  
1. Hur samtalar musiklärare kring ämnet bemötande?  
2. Vilka faktorer påverkar lärares bemötande av elever i undervisningen? 
3. På vilka sätt kan lärarens bemötande sättas i samband med elevers lärande och ut-

veckling? 
	  
Genom att belysa detta ämne hoppas jag att studien bidrar till en diskussion om lärares för-
hållningsätt till elever generellt inom kulturskolans mål och funktion såväl som till främjandet 
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av dessa elevers musikaliska kunskapsutveckling. Förhoppningsvis bidrar även studien till 
vidare forskning i ämnet.   
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2 Bakgrund  
I detta kapitel definieras fenomenet bemötande med stöd av kursplaner och målbeskrivningar 
i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt syftes- och målbeskrivningar från musik- 
och kulturskolor. Därefter presenteras litteratur och tidigare forskning inom området samt 
studiens hermeneutiska utgångspunkter.   

                                                                                                                                                                                                                         
2.1 Bemötande i skolans styrdokument   
Enligt Svenska akademins ordboks (2010) hemsida, innebär bemötande detsamma som be-
handling, dvs. på vilket sätt någon agerar, hur och vad denne säger samt hur denne rör vid 
andra människor och varför. Dessa och liknande skeenden innebär således möten människor 
emellan med varierat innehåll.  
 
För att skapa förståelse för synen på bemötande inom skolans värld, har jag studerat hur sko-
lans värdegrund beskrivs i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Skolverket, 2011). I fortsättningen benämns denna plan som Lpo11. Utöver detta har jag 
också studerat hur tre musik- och kulturskolor beskriver sin undervisning i syfte att förstå på 
vilka sätt ämnet berörs inom dessa skolmiljöer. Det som beskrivs här nedan är hämtat från 
Danderyds Kulturskola och Kulturskolan Stockholm samt musik- och kulturskolan Sandels 
(MoKS). Dessa har valts ut då jag anser att deras beskrivna synsätt kompletterar varandra på 
ett intressant sätt. Jag vill dock påpeka att nedanstående information inte säger något om 
huruvida undervisningen i dessa skolor lever upp till de krav de uttrycker. 
 

2.1.1 Skolans uppdrag - trygghet, vilja och lust att lära 
I kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag i Lpo11 (Skolverket, 2011) står följande att läsa: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Skolverket, 2011, sid. 7) 

 
Bemötande i skolan grundas alltså bl. a på detta uttalande. Här sätts individen i fokus, varje 
elevs värde och individuella uttryck ska tas hänsyn till, men skolan ska också vara en plats där 
eleven lär sig att bemöta andra på ett bra sätt. De värden som beskrivs här ska också uppnås 
genom att eleven fostras till en ansvarsfull, tolerant och generös medborgare: ”Skolan ska 
främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 
välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten” (Skolverket, 2011 sid. 7). För att 
återknyta till att bemötande är detsamma som behandling ska skolan alltså vara en plats där 
elever själva blir behandlade med respekt och lär sig behandla andra med samma respekt. 
 
Skolan ska vara en plats av trygghet där var och en som arbetar ska främja aktning för elevens 
egenvärde: ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära” (Skolverket, 2011, sid. 10). I dokumenten förklaras att trygghet och 
självkänsla grundläggs i hemmet men att skolan också har ett ansvar för att främja detta hos 
eleverna. Varje elev har rätt till att utvecklas i skolan och känna glädje över att växa och 
övervinna svårigheter. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förmåga och syftar till 
att hjälpa varje elev framåt med hänsyn till tidigare erfarenheter och kunskap.  
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Om vi använder undervisning i ämnet musik som ett exempel för att se hur värdegrunden be-
skrivs i förhållande till kursplanen kan vi läsa följande i Lpo11 (Skolverket, 2011): 
 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhörd-
het som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra 
musik i olika former. Undervisningen ska både ge eleverna möjlighet att utveckla 
en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin 
musikaliska kreativitet. (Skolverket, 2011, sid. 100) 

 
Det som här beskrivs, handlar enligt mig om bemötande i allra högsta grad och det beskrivs 
alltså som ett syfte för musikundervisningen i grundskolan. Eleverna ska här få möjlighet att 
lära sig att samarbeta med varandra, och lära känna och värdesätta olika typer av musik. Målet 
är att de vid slutet av sin skolgång ska kunna spela, sjunga och gestalta olika genrer, spela och 
gestalta egna musikaliska idéer och kunna samtala om, och analysera musik utifrån sitt sociala 
och kulturella sammanhang. I målbeskrivningen står det däremot ingenstans beskrivet hur 
dessa mål ska uppnås. Det finns inget uttryckt samband mellan de kursmål som sätts upp för 
eleverna och skolans sagda ansvar. Om skolan anser att de värden de beskriver i bemötandet 
av elever har en inverkan på elevens prestationer framgår inte. Kopplingen mellan värdegrund 
och undervisning verkar således läraren själv få finna ut. 
 
För att sammanfatta innebär skolans syn på bemötande att elevers individuella behov ska mö-
tas, deras intressen ska främjas och de ska få möjlighet att uppnå sin egen potential. De ska 
också få hjälp att utveckla värden och visa respekt för sina medmänniskor av olika kulturell 
bakgrund och förutsättning. Verksamheten ska alltså i sin helhet präglas av denna värdegrund.  
 

2.1.2 Kulturskolans uppdrag – respekt, gemenskap och individuella behov 
Enligt Danderyds kulturskolas (2014) Mål och uppdrag beskrivs att målsättningen med 
undervisningen är att bidra till att eleven ska utveckla en allsidig personlighet med grunden i 
att kultur engagerar elevens emotionella, intellektuella och estetiska sinne. I uppdraget ingår 
att eleven ska utveckla sin förmåga till skapande enskilt och i grupp. Eleven ska även få möj-
lighet att spela inför publik samt ges möjlighet att vara med och påverka undervisningens in-
nehåll. Denna målbeskrivning förmedlar enligt mig ingen tydlig värdegrund och den ger dess-
sutom endast en vag bild av vad undervisningen förväntas innehålla. Det står här inte heller 
någonting om lärarens relation eller ansvar för elevens välbefinnande, och det framkommer 
inte heller tydligt hur elevens valfrihet och fria skapande ska se ut.  
 
På Kulturskolan Stockholms (2014) hemsida finns inte heller någon tydligt beskriven värde-
grund eller målbeskrivning för undervisningen. Det som beskrivs på sidan Mer om kultursko-
lan sker med hjälp av nyckelorden ”lust, delaktighet och utveckling”. I Ämnesplan - Stråk på 
samma hemsida beskrivs vidare ”lärandet som en process som utgår från individens och 
gruppens behov och förutsättningar”. Det ger en bild av vad som förväntas av lärarna och vad 
eleven har för rättigheter. Tyvärr är denna information lätt att missa då den endast finns pre-
senterad i en liten ruta skriven med litet typsnitt längst ner i dokumentet. Undervisningen som 
sådan, presenteras i övrigt utifrån fokus på att eleven kan lära sig mer, än hur den lär sig det. 
På sidan Resurscentret, en del av Kulturskolan Stockholm som tillhandahåller musikunder-
visning för personer med särskilda behov, presenteras undervisningen däremot mer ur ett be-
mötandeperspektiv. Där beskrivs undervisningen som mer anpassad efter elevens önskemål 
och förutsättningar samt fokuserad på elevens individuella skapande förmåga. Elevernas be-
hov står här helt i centrum för läroplanen.  
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I Musik- och kulturskolan Sandels (2008) Läroplan och pedagogiska målsättningar 2008-
2012, står att läsa att de vill ha en målinriktad undervisning som strävar efter att tillgodose de 
behov som finns i samhället, hjälpa elever att utveckla ett personligt uttryck och ”skapa en 
kreativ, positiv atmosfär som främjar konstnärlig tillväxt”. De ord som står i centrum för 
undervisningen här är respekt, gemenskap och individuella behov. Skolans syfte är att hjälpa 
elever till ett livslångt intresse eller en yrkesrelation till sitt instrument. Det som beskrivs 
prägla gemenskapen är elevernas och lärarnas gemensamma kärlek till musik och konst. När 
det gäller individuella behov nämns hänsynstagande till elevens ålder och att de elever som 
har särskild talang bör få möjlighet att förädla och utveckla den. De beskriver även utförligt 
vilken värdegrund undervisningen står på. Det framkommer här tydligt att elevens behov och 
individuella musikalitet står i fokus utan att det för den sakens skull görs avkall på den musi-
kaliska kvaliteten.  
 
Dessa tre musik- och kulturskolor beskriver alla tre en individuell anpassning av undervis-
ningen som stämmer överens med beskrivningen av värdegrund och musikundervisningen i 
Lpo11 (Skolverket, 2011). Gemensamt har de även att lusten till att spela beskrivs som en 
drivkraft till utveckling. Även om ordet bemötande inte brukas så ser jag att deras syn på god 
kvalité på undervisningen innefattar individens frihet, skapande, individens behov i fokus, 
som en slags grund till en god behandling av eleverna. Även detta kan återkopplas till hur 
skolans värdegrund beskrivs i Lpo11. 
 
På kulturskolorna i Stockholm och Danderyd beskrivs en verksamhet med fokus främst på 
undervisningens musikaliska innehåll samt vad eleven och föräldern kan förvänta sig, mer än 
vilken värdegrund de står för eller på vilka sätt de förväntas uppnå sina mål. Om det finns mer 
utförlig information så presenteras den i alla fall inte offentligt på deras respektive hemsida.   
 

2.2 Bemötande i skolans värld 
När det gäller litteratur inom ämnet har jag inte funnit någon som handlar om bemötande 
inom det musikpedagogiska området, utan den litteratur som presenteras här nedan handlar 
om bemötande och lärande i förskola, grundskola och gymnasium. Jag har valt dessa texter 
för att de gemensamt speglar bilden av att bemötande i klassrummet är viktigt och har en stor 
inverkan på eleverna.  
 

2.2.1 Relationen lärare – elev       
Relationen mellan lärare och elev kan betraktas som ett maktförhållande. Läraren besitter 
kunskap och kompetens överlägsen eleven och därför är det läraren som ska undervisa och 
eleven som ska ta emot.  Så har relationen i klassrummet alltid sett ut och kommer alltid att se 
ut, det är så att säga en förutsättning för undervisningen menar Jensen och Løw (2009). Men 
läraren kan förvalta sin maktposition på ett sätt som är ”mer eller mindre främjande för ele-
vens lärande och självkänsla” (a.a. sid. 53-55) och därför är det viktigt att läraren förvaltar det 
ansvar som kommer med denna maktposition väl. Att mötas med och se elevens personliga 
resa är saker som definierar en god ledare. 
 
Relationen mellan lärare och elev ska vara inlärningsfrämjande säger Ogden (2005, refererad i 
Gíslason & Löwenborg, 2013). Det betyder att läraren har ett ansvar för att skapa en inlär-
ningsfrämjande atmosfär i klassrummet. Några av de saker som benämns vara inlärningsfräm-
jande är att läraren är tillgänglig, vänlig och hjälpsam och använder sig av elevens namn, att 
läraren möter varje elev enskilt och behandlar alla rättvist. Barn som blir personligt speglade 
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uppges få bättre kontakt med sig själva, och om eleven blir personligt bemött, t.ex. med sitt 
namn, blir den trygg och bekräftelse skapar en öppenhet som är särskilt viktig vid lärandet 
menar Jensen och Løw (2009). Om läraren är varm och tillmötesgående lär sig eleverna bättre 
menar också Laursen (2004, refererad i Dahlkwist 2012). Läraren kan medvetet använda sig 
av uppmärksamhet, uppmuntran och beröm för att hjälpa eleven framåt enligt Gíslason och 
Löwenborg (2013).                                                                                                                                                                                                                   
 
Det är också viktigt att kunna begränsa den känslomässiga relationen till eleverna. Vikten av 
att skilja på att vara lärare och att vara förälder betonas och det är lärarens ansvar att begränsa 
den känslomässiga relationen till eleven. Det är alltså viktigt att vara vänlig, uppmuntrande 
och stöttande, men inte för privat eller känslomässigt engagerad (Ståhle & Bronäs, 2013). Här 
finns naturligtvis en paradox som kan vara svår att balansera som lärare. Ståhle och Bronäs 
menar att professionalitet innebär att kunna balansera närhet och distans till eleven, men 
också att ha en förmåga att se och urskilja sitt eget handlande och sina egna känslor i sam-
manhanget. Det är i själva närheten vi fångar upp elevers känslor, men distansen behövs för 
att vetenskapligt kunna reflektera över undervisningen.  
 

2.2.2 Kommunikationen lärare – elev 
Läraren bör använda ”konstruktiv kommunikation” (Gíslason & Löwenborg, 2013 sid. 47) i 
klassrummet. Att vara språkligt tydlig, att ge kärnfulla instruktioner och undvika ironi och 
andra språkliga färgningar kan hjälpa att skapa tydlighet för eleven, menar Gíslason och 
Löwenborg. Det är också viktigt att tänka på hur man talar om saker, eftersom hur man talar 
om en situation påverkar utfallet. Vidare bör läraren tänka på vilka beteenden som uppmunt-
ras och på vilket sätt, samt i vilka sammanhang beröm används som motivationshöjare. Stu-
dier visar t ex. att lärare femton gånger oftare ger negativ än positiv uppmärksamhet. I ett ex-
periment genomfört av Rosenthal: Pygmalion in the classroom (Dahlkwist, 2012) fick en del 
elever i en grupp mer uppmuntran än andra, och resultatet blev att de elever som fick mer 
uppmuntran både var mer aktiva och lärde sig mer än de andra. Lärarens förväntningar på 
eleverna satte helt enkelt ribban för deras egna förväntningar på sig själva. Även kroppssprå-
ket är viktigt att tänka på, vilka signaler som signaleras med kroppen, och att kroppsspråket 
överensstämmer med det som sägs. Slutligen lyfts lärarens lyssnande fram. Det är bra om 
läraren tar till vara de korta mötena med eleven, då de små samtalen kan vara de som betyder 
mest i längden (Gíslason & Löwenborg, 2013).  
 
Den litteratur jag läst visar alltså, att relationer och bemötande i klassrummet är av vikt: ”Vår 
erfarenhet visar att lärare med goda relationer till eleverna kan påverka eleverna mer effektivt 
än de som har dåliga relationer” säger Måhlberg och Sjöblom (2001 sid. 46). ”Vi vet att barn 
kan bli lugna genom att de blir sedda och bekräftade. Det lugn och den öppenhet för att ta 
emot impulser utifrån som bekräftelsen ger är särskilt viktig när det handlar om lärande”, me-
nar Jensen och Løw (2009, sid. 100). Om läraren bryr sig om eleverna och har ett kärleksfullt 
bemötande kommer eleverna känna sig trygga och det gör att de slappnar av och kan ta in mer 
kunskap.  
 

2.3 Tidigare forskning inom området 
Den forskning som presenteras här gäller den obligatoriska skolformen med anledning av att 
jag inte funnit någon tidigare forskning gällande just bemötandet i musikundervisning på mu-
sik- och kulturskolor. De studier som presenteras bekräftar dock den bild av bemötandets 
goda inverkan på elever som beskrivits ovan.    
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Enligt Skolverkets (2004) rapport Att lära för livet -Elevers inställningar till lärande – resul-
tat från PISA 2000 hör elevers självuppfattning och prestation samman med vilken typ av 
uppmuntran de får i klassrummet. Rapporten visar att elever som vet med sig att de är duktiga 
i ett ämne generellt har bättre provresultat, än de elever som har dåligt självförtroende i ett 
ämne. Resultatet visar två sidor, dels att elever som vet med sig att de är duktiga på ett ämne 
känner självförtroende och dels att elever får ökat självförtroende av att prestera bra på ett 
prov. Resultaten visar också att de elever som har gott självförtroende blir mer motiverade 
och väljer lämpligare inlärningsstrategier. Positiva effekter uppnås alltså då elever blir upp-
muntrade och känner att de klarar av uppgifter, de utvecklas då ständigt och blir bättre. 
 
I studien Gymnasielärarens uppdrag som mentor – En etnografisk studie av relationens bety-
delse för elevens lärande och delaktighet (Nordevall, 2011), undersöks vad mentorns roll är 
på skol-, klass och individnivå, vad mentorerna själva tänker om sin uppgift och vad några 
elever tycker om sin mentor. De egenskaper som eleverna lyfter fram som positiva hos en 
mentor är ”empatisk, omhändertagande, social, kunnig, bestämd”	  (a.a. sid. 50). Eleverna lyf-
ter också här fram att mentorn ska vara en person som de kan komma till, som bryr sig om 
dem på ett större plan än andra lärare. Mentorn ska också kunna hjälpa dem framåt och hjälpa 
dem att ha kontroll på hur de presterar. Det är tydligt att samarbetet mellan elev och mentor är 
viktigt här; mentorerna betonar vikten av att se eleven och vara lyhörd för elevens behov me-
dan eleverna betonar vikten av att kunna komma till sin mentor, att den känner den bättre än 
övriga lärare och att de kan känna större förtroende för sin mentor. Det betonas även att det 
pågående samtalet mellan elev och mentor är viktigt. I samtalet skapar sig mentorn en större 
bild av vem eleven är och dess behov. Det är viktigt för eleven att mentorn är ”schysst” men 
för mentorn är det viktigt att kunna föra ett tydligt ledarskap. Mentorn vill lära sig så mycket 
som möjligt om sina elevers inlärningssätt. Flera elever beskriver hur mentorn har hjälpt dem 
och trott på dem när ingen annan gjort det, hur mentorns stöd har gjort hela skillnaden för 
deras resultat och välmående i flera ämnen, vilket också beskriver att eleverna värdesätter 
förtroendet för sina mentorer just för att de vet att mentorerna känner dem och deras behov. 
De vågar anförtro sig till mentorn mer än till övriga lärare.  
 
I uppsatsen Vilken betydelse har bemötandet av eleven i skolan - en intervjustudie ur ett spe-
cialpedagogiskt perspektiv (Lindvall & Sandberg 2009) beskriver författarna hur elever i hög-
stadiet och gymnasiet uppfattar sina lärares bemötande. Det är tydligt att bemötandet är vik-
tigt, och att lärarens bemötande är lika viktigt som klasskompisarnas. För vissa elever är det 
mer viktigt än för andra. Några elever på högstadiet beskriver också hur det vill bemötas av 
lärare utanför klassrummet. En elev vill att läraren ska stanna och prata när de möts i korrido-
ren, att läraren ska bry sig. En annan vill bara att läraren ska vara vanlig, inte överdrivet glad 
men inte heller sur eller tillgjord. Lindvall och Sandberg (2009) säger att det är tydligt att lä-
raryrket är mycket socialt, och att det är relationer som står i fokus. Studien visar att elever 
som upplever sig ha fått ett bra bemötande överlag har en mer positiv syn på skolan jämfört 
med de elever som upplevt sig få ett dåligt bemötande: 
 

Eleverna har uttryckt att lärarna spelar en stor roll för trivseln på skolan. De flesta 
elever tycker sig ha blivit väl bemötta av lärarna unders in skolgång och de ut-
trycker en klar och tydlig åsikt för hur en lärare bör vara mot sina elever. Vi fann 
också att lärare kan vara på olika sätt beroende på vilken miljö de möter sina elever 
och hur länge de känt varandra. Ett positivt bemötande enligt eleverna gör att ar-
betsprestationer samt välmående ökar. De elever som inte blivit bemötta på ett bra 
sätt har en väldigt negativ syn på sin skolgång. (Lindvall & Sandberg, 2009 sid. 2) 
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Som lärare är det alltså viktigt att iaktta elevernas olika behov, och som tydligt framgår i 
Lindvall och Sandbergs (2009) uppsats, så har eleverna ganska olika uppfattning om hur de 
vill bli bemötta.  
 
Ett gott bemötande gör alltså att eleven lättare anförtror sig till och litar på läraren. Detta är 
också något som framkommer i Nordevalls (2009) studie där elever beskriver den goda men-
torn som empatisk, social och kunnig. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det är viktigt att 
som lärare lyssna in sina elevers behov.  
 

2.4 Hermeneutiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs de hermeneutiska utgångspunkter jag använt mig av i detta arbete.  
 

2.4 1 Att skapa förståelse 
Inom hermeneutik finns en strävan efter förståelse av människor och sociala fenomen (Selan-
der & Ödman 2004). Perspektivet används då en forskare inte bara vill veta hur något ser ut 
på utsidan, utan då hon eller han önskar utforska insidan eller djupet, av ett fenomen, ett ske-
ende eller ett socialt sammanhang. I detta fall rör det sig om hur musiklärare tänker om feno-
menet bemötande och på vilka sätt de sätter detta i samband med elevers musikaliska lärande 
i musik- och kulturskola. Det hermeneutiska perspektivet har härmed kommit till användning 
på två sätt: dels som perspektiv för att förstå att bemötandet mellan lärare och elev utgör en 
tolkningssituation där de båda har att tolka signaler, språk och instruktioner, och dels som 
tolkningsperspektiv under mina analyser då jag har studerat och lyssnat på det som mina re-
spondenter sagt för att skapa mig en bild av, och förstå hur de tänker. Svaret på en fråga under 
en sådan intervju, är således varken rätt eller fel utan det handlar om hur de intervjuade och 
jag själv som intervjuare, förstår fenomenet bemötande. Enligt Kvale (2011) är det en fråga 
om kunskap som uppstår när jag som intervjuare genom att studera, lyssna och sätta mig in i 
den andres värld, lär mig något om den världen som jag inte skulle lärt mig på annat sätt. Un-
der intervjuerna har det alltså skett tolkningar; i själva lyssnandet genom uppföljande frågor, 
och i besvarandet genom att respondenten har tolkat frågan mot den situation hon eller han 
befinner sig i. 
 

2.4.2 Samtalande och sanningssökande 
Selander och Ödman (2004) menar att den moderna hermeneutiken är både samtalande och 
sanningssökande till sin karaktär. Samtalande för att den alltid måste brytas mot nya tolkning-
ar, och sanningssökande för att man måste bygga upp en sanningsfond mot vilken nya tolk-
ningar kan göras. Ödman (2004) menar att vi hela tiden tolkar utifrån de erfarenheter vi har. 
De slutsatser som dras måste därför ses utifrån sammanhanget dessa sägs i, samt den världs-
bild och den kunskap uttolkaren har. De förutfattade meningar tolkaren har kan naturligtvis 
påverka. I analysen måste därför uttolkaren vara beredd på att sätta sin förförståelse, dvs. sin 
kunskap och erfarenhet på spel för att det ska bli en rättvis tolkning av det utforskade i sam-
manhanget.  
 
Dessa hermeneutiska resonemang är även relevanta för förståelsen av fenomenet bemötande i 
en undervisningssituation. Hur en elev uppfattar undervisningssituationen påverkas, sett i re-
lation till Ödman (2004), av elevens tidigare erfarenheter, detsamma gäller naturligtvis lära-
ren.  
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2.4.3 Tolkning – möjlighet eller begränsning 
Ödman (2004) menar att vår bild av världen ibland kan verka begränsande. Eftersom denna 
begränsning egentligen utgörs av vår världsbilds referensramar, kan den också erbjuda nya 
tolkningsmöjligheter. Detta beror på att våra referensramar hjälper oss att också utvärdera 
våra tolkningars rimlighet. Ödman hänvisar till den franske filosofen Ricœur som hävdar att 
det inte räcker med att en tolkning är sannolik, utan den måste också vara mer sannolik än den 
tidigare tolkningen. För att få fram en valid tolkning måste vi alltså tolka mot våra tidigare 
vedertagna kunskaper eller teorier i ämnet. Ödman lyfter härmed fram problematiken kring 
det hermeneutiska perspektivets validitet, dvs. hur en tolkning kan sägas vara mer sann än en 
annan. En text måste därför enligt Ödman tolkas utifrån sitt eget sammanhang; ett ords inne-
börd måste tolkas utifrån dess mening och dess mening utifrån dess sammanhang. Vilken den 
vedertagna sanningen var vid den tidpunkt ett uttalande gjordes, kan därefter också påverka 
förståelse och tolkning av text och sammanhang. 
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3 Metodologi och metod 
I detta kapitel presenteras den metod med vilken datainsamlingen har skett. En diskussion förs 
kring olika metodologiska perspektiv samt kring den valda metodens lämplighet för studien. 
Vidare presenteras studiens genomförande, etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet. 
 

3.1 Intervju som metod  
Att använda sig av intervjuer som metod för att samla information har inte alltid varit accepte-
rat. Så sent som på 1880-talet ansågs intervjuer vara farliga, omoraliska och tröttsamma för 
läsaren. Den kvalitativa intervjun växte fram som metod i samtalsterapi och sjukvård och bör-
jade användas mer som en godkänd form av forskningsmetod under 1900-talet, inte minst 
med hjälp av Freuds och Piagets intervjustudier (Kvale, 2009). 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun lämpar sig bra för den typ av studie som mitt arbete inne-
bär, vilket innebär utforskandet av lärares tankar om bemötande av elever i musik- och kultur-
skolan samt hur de sätter detta i samband med elevers musikaliska lärande. Intervjuer möjlig-
gör en insikt i en persons eller organisations värld på ett sätt som inte görs på samma sätt med 
andra metoder. Den kvalitativa intervjun ger möjlighet till ett öppet samtal om ett ämne där 
den kvalitativa delen består i att jag som forskare får reda på andra personers tankar. Den 
halvstrukturerade intervjuform jag använt mig av skapar möjlighet för att nå nya djup ef-
tersom jag inte använder mig av fasta frågor utan av teman på vilka jag fritt kan ställa frågor 
efter de svar jag får av respondenterna. Intervjuteman möjliggör att respondenten själv kan 
välja spår och det uppstår ett samtal mer än en utfrågning. Intervjuns samtalskaraktär gör det 
också möjligt för den intervjuade att resonera och fundera under tiden intervjun pågår, varför 
svaren därmed kan ge upphov till nya frågor och aspekter hos intervjuaren vilket i sin tur gör 
det möjligt att ställa mer specificerade frågor och på så sätt närma sig en kärna (Kvale, 2009). 
Eftersom jag är intresserad av att verkligen veta vad musiklärarna tänker var denna metod 
lämplig för studien.  
 
Ett alternativ för den här studien hade varit att använda en kvantitativ enkätundersökning. En 
sådan belyser fler personers åsikter och redovisar därmed en mer generell sanning (Johansson 
& Svedner, 2010). Ett annat alternativ i detta fall hade varit observation. Under en observat-
ion ges möjlighet att faktiskt se vad som händer vilket gör skeendena också mer bevisbara ur 
en synvinkel, men svårigheten är att man bara får se ur det perspektivet och kanske då missar 
andra viktiga aspekter (Johansson & Svedner, 2010).  
 

3.2 Metod och design av studien 

3.2.1 Val av metod 
I denna studie använder jag mig av en halvstrukturerad intervjuform med intervjuteman istäl-
let för fasta intervjufrågor. Genom att använda mig av intervjuteman kan jag närma mig kär-
nan av hur musiklärarna tänker eftersom jag låter deras svar vara det som leder fram till nya 
frågor. Respondenten utformar intervjun tillsammans med mig. En helt strukturerad intervju-
form dvs. där man enbart använder sig av fasta intervjufrågor kan vara begränsande eftersom 
den inte ger samma möjlighet för respondenten att dela sina egna tankar (Kvale, 2009) Ef-
tersom syftet med den här studien är att jag ska ta reda på vad musiklärarna tänker ansåg jag 
den halvstrukturerade intervjuformen med intervjuteman vara mer lämplig.  
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3.2.2 Urval 
För att kunna skapa ett bra underlag och en så klar bild som möjligt för att kunna besvara 
forskningsfrågan valde jag respondenter som tillsammans skulle uppvisa en bredd som på 
något vis skulle kunna vara representativ för en större grupp musiklärare. Därför valde jag att 
intervjua en musikterapeut, en instrumental- och rytmikpedagog samt en instrumentalpeda-
gog. Tillsammans representerar de en bredd av musiklärare som arbetar både med grupper, 
enskilda elever, och elever med särskilda behov. De representerar också en åldersbredd vilket 
är väsentligt för studien eftersom yrkesgruppen består av ett stort åldersspann.  Det var dock 
inte en helt lätt att få tag på sådana respondenter, så istället fick jag lov att använda mig av en 
musikpedagog/musikterapeut samt två musiklärare. De sistnämnda kom från samma kulturs-
kola, men de arbetade inte i samma arbetslag och tillhörde inte heller samma ålderskategori, 
vilket gör att jag känner att svaren ändå till viss del representerar den bredd jag eftersökte. 
Kontakten med respondenterna skedde via mejl och telefon som jag sökte och fann via olika 
kulturskolors hemsidor. Efter överenskommelse är respondenterna avidentifierade och jag har 
därför valt att ge dem fingerade namn. Här följer en kortfattad och avidentifierad beskrivning 
av var och en av respondenterna:  
                                                                                                                                                                                
Elisabeth är utbildad musikpedagog och musikterapeut och tog examen 1969. Hon har varit 
yrkesverksam sedan 1970 och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats som musiklärare för 
barn med funktionsnedsättning sedan 1998.  
 
Bengt är utbildad fiolpedagog och tog examen 1980. Han har varit yrkesverksam som fiollä-
rare på samma kulturskola sedan 1979. 
 
Hanna är utbildad flöjt- och rytmikpedagog och tog examen och har varit yrkesverksam sedan 
2012. Just nu arbetar hon som keyboard- och rytmiklärare i kulturskolan. Det är Hanna och 
Bengt som arbetar på samma kulturskola. 
 

3.2.3 Datainsamling 
De intervjuteman jag använde mig av var 6 till antalet och löd enligt följande:  
 

• Tankar om fenomenet bemötande 
• Det ideala bemötandet 
• Bemötande och elevers musikaliska utveckling 
• Grund till syn på bemötande 
• Ämnets aktualisering inom musiklärarkåren 
• Vill du lägga till något på ämnet  

 
De frågor jag ställde på dessa teman blev lite olika under intervjuerna på grund av musiklä-
rarnas svar vägledde frågorna. Under själva intervjuerna försökte jag ändå förhålla mig öppen 
till vad musiklärarna tänkte och tyckte, jag försökte inte korrigera dem eller hindra dem i de-
ras ”flöde” utan de fick därför själva välja vilket spår de tog i frågan så att säga. De spår de 
valde var naturligtvis påverkat av den miljö de befann sig i och deras personliga åsikter och 
erfarenheter.  
 
Det första intervjutillfället var med Elisabeth på hennes arbetsplats. Vi fick ett gott möte där 
hon visade mig runt och berättade om deras lokaler och verksamhet. Intervjun gick fint, frå-
gorna mottogs på ett bra sätt och hon gav uttömmande svar. Intervjun blev dock endast 16.58 
minuter lång, vilket var lite kortare än väntat för att Elisabeths svar ibland täckte upp eller 
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uteslöt flera frågor. Hon var positiv till mötet och ämnet, men uttryckte flertalet gånger att 
frågorna var svåra för henne att svara på för att det helt enkelt var för självklara saker. Vid det 
andra intervjutillfället mötte jag Bengt på en av de skolor han arbetar på. Bengt var glad och 
bemötte mig och besvarade frågorna med stor entusiasm. Tyvärr stängdes inspelningen av 
någon gång mot slutet så jag kan ha missat något svar, men vi gjorde en kort omtagning av 
den sista frågan och i efterhand tycker jag att jag fått med de svar jag behövde. Denna intervju 
blev 27.56 minuter lång. Vid det sista intervjutillfället träffade jag Hanna i hennes hem av den 
anledningen att det passade henne bäst. Intervjun gick mycket bra och frågorna bemöttes med 
entusiasm.  Intervjun blev 23.14 minuter lång. 
 

3.2.4 Bearbetning och analys 
Efter intervjuerna transkriberade jag dem och skrev ned ord för ord vad som sades. Därefter 
renskrev jag varje intervju var för sig för sig för att skapa tydligare meningar och ta bort över-
flödiga ord som upprepningar eller ”ehm”. Efter att jag hade renskrivit dem kunde jag lättare 
urskilja en mer koncentrerad mening i svaren. Då kunde jag urskilja återkommande teman 
som jag placerade in texten under. När jag gick igenom materialet mindes jag hur intervjusi-
tuationen hade sett ut och jag försökte därmed också fånga in annat som kunde vara intressant 
och specifikt för de åsikter och tankar som musiklärarna förmedlade under intervjuerna. Jag 
tog alltså hänsyn till det intryck jag fick av respondenterna under intervjutillfällena för att 
bättre kunna förstå vad just han eller hon menade. Jag lyssnade efter vad de sa men också hur 
de sade något för att skapa förståelse för deras tankar. I analyserna har jag också tagit sam-
manhanget i akt, sättet på vilket vi samtalade om ämnet och vilken sinnesstämning som präg-
lade intervjutillfällena för att få med ett större spektra av förståelse av vad musiklärarna tän-
ker om bemötandet och dess inverkan. Slutligen fördelade jag svaren under teman som jag 
uppfattade som betydelsefulla och starka i relation till mina forskningsfrågor. Temana är 
döpta efter de ståndpunkter musiklärarna uttryckt, och presenteras i kapitel 4. 
  

3.2.5 Etiska överväganden 
Enligt gängse föreskrifter som finns gällande krav på informerat samtycke och tystnadsplikt 
samt anonymitet och konfidentialitet i Informerat samtycke (Codex, 2014) har jag alltså dolt 
musiklärarnas identitet genom att använda mig av fingerade namn. Det innebär även att re-
spondenterna bl. a har rätt att veta vad som publiceras i studien, syftet med studien samt hur 
deras uppgifter och uttalanden kommer att användas. Jag har informerat respondenterna om 
studien, hur deras uttalanden kommer användas och att jag använder mig av fingerade namn. 
 

3.2.6 Giltighet och tillförlitlighet  
Mitt mål har varit att genomföra intervjuer och analyser både noggrant och med varsamhet i 
syfte att belysa och besvara studiens frågeställning. Trots intervjuernas korta omfång anser 
jag att jag har fått svar på studiens frågeställning, att jag har gett de medverkande möjlighet 
att uttrycka sina åsikter och erfarenheter fritt, och att jag har lyssnat till deras uttalanden och 
sökt utröna deras åsikter utan att försöka styra deras svar eller påverka dem med egna åsikter. 
I resultatanalyserna får texten tala för sig själv med hänsyn till att det inte finns någon helt 
korrekt omvandling från muntlig till skriftlig form. Det är helt enkelt två olika uttryckssätt 
som gör att det är omöjligt för mig att säga exakt vilken som är den mest korrekt valida ut-
skriften (Kvale, 2009).  
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Eftersom intervjuerna var ganska korta fick jag kanske inte med det fulla djupet av vad lärar-
na tänkte. Men som jag tidigare nämnt så fick jag inte alltid så långa och uttömmande svar 
vilket var anledningen till att intervjun blev kort. Jag hoppas dock att jag har kunnat belysa 
ämnesområdet tillräckligt för att få fram intressanta poänger. I en framtida studie kunde jag 
lägga upp det annorlunda och planera intervjuerna ytterligare för att kunna få fram mer 
material.  
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4 Resultat  
I detta kapitel presenteras analysresultaten av genomförda intervjuer. Intervjusvaren har inde-
lats i olika teman vilka tillsammans utgör en bild av intervjumaterialet som helhet. Resultatets 
tre övergripande temata är: a) Faktorer som påverkar bemötandet i undervisningssituationen, 
b) Samband mellan lärarens bemötande och elevens utveckling samt c) Musiklärares samtal 
om bemötande. I slutet av kapitlet sammanfattas de iakttagelser jag gjort under bearbetningen 
av dessa teman.  
 

4.1 Faktorer som påverkar bemötandet i undervisningssituationen 

4.1.1 Elevens personlighet styr bemötandet  
Det första temat lyfts fram av alla tre musiklärarna, och det är att elevens personlighet eller 
sätt att vara styr hur de bemöter dem:  

 
Bemötande i klassrummet tänker jag direkt på hur jag hur jag tar emot en elev i 
rytmikundervisningen, vad jag tänker och ser när jag ser personen, hur jag tänker 
och ser på mina elever. På vilket sätt på olika dagar hur jag bemöter dem, Beroende 
på vilka de är naturligtvis, vilken pondus jag måste ha mot olika elever. (Hanna) 

 
Hanna påpekar här att bemötandet varierar mellan olika dagar och elevernas personlighet, 
viljestarka elever behöver läraren ha mer pondus mot, blyga elever behöver man vara mer 
försiktig med. Även Bengt menar att man måste läsa av eleven som kommer in i rummet, och 
han betonar att det är elevens mottaglighet som styr hur lektionen blir. Om eleven t ex. är trött 
eller hungrig kanske man inte kan göra så mycket som man hade tänkt, och det kan ju variera 
mycket från vecka till vecka. Elisabeth bekräftar också att hon inte bemöter sina elever på 
samma sätt: ”jag har 31 elever här och jag tror inte jag bemöter dem på samma sätt utan det är 
ju utifrån hur den personen är” säger hon.  
 
Det är viktigt att ha elever enskilt tycker Hanna, det är det första hon säger när hon ska besk-
riva ett gott bemötande. Ska man ha dem två och två ska man veta att de fungerar bra ihop, 
det är viktigt. I en grupp är det är viktigt att se varje elev, att tilltala dem vid namn varje lekt-
ion och att bemöta varje elev på det sätt hon eller han behöver för dagen säger Hanna.  För det 
är lätt att bemötandet, mötet med varje elev, försvinner i en grupp med många elever. 
 
 Vid det första mötet med en ny elev säger alla tre musiklärarna att de först ser till vem eleven 
är genom att låta elevens personlighet vara det som styr över hur de bemöter dem. Om eleven 
är blyg så talar jag med lugn röst och är lugn, är eleven pigg och glad och redo att spela så blir 
jag också det, berättar Bengt.  
 
Elisabeth säger att hon vill förmedla tydlighet och öppenhet vid ett möte med en ny elev.  
Hon talar om för eleven att det är okej att man har med sig en förälder första gången om man 
vill, samt att det är eleven som får välja vilket instrument eller vilken sång hon eller han vill 
hålla på med. Elisabeth fungerar mer som en guide som leder, uppmuntrar och visar vilka 
möjligheter som finns, än en lärare som följer en förutbestämd plan. Här finns stor frihet, och 
det är glädjen för musiken och samvaron som hon betonar mest.  
 
Hanna berättar att hon haft väldigt mycket nya elever det här året. Om eleverna är trygga och 
känner varandra i gruppen så blir också hon mer öppen. Men i en grupp där ingen känner 
varandra eller henne så får hon ta det mer lugnt och försöka vara tydlig och trygg. Det leder 
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dock inte alltid någonstans, men då måste man som lärare driva på mer, även i bemötandet 
säger Hanna.  
 
Ett gott bemötande kan alltså innebära att läraren kan hjälpa eleven framåt i sin utveckling 
genom att se eleven och möta elevens behov. Det individuella mötet med eleven är fokus för 
hur läraren bemöter eleven.  
 

4.1.2 Elevens bemötande av läraren 
Det är inte bara läraren som bemöter eleven, eleven bemöter också läraren. Bengt tog upp 
detta som ett oväntat spår när vi samtalar om vad ett gott bemötande är då han säger att han 
själv ”vill bli mött med en pigg och glad unge”. Av det framgår att han anser att även eleven 
har ett ansvar i mötet och bemötandet. Om eleven inte är motiverad när hon eller han kommer 
till lektionen, så blir inte heller läraren motiverad. Men kommer eleven på gott humör, i tid 
och redo att spela, så blir också läraren motiverad att ge allt. Detta tyder på att bemötandet är 
ett fenomen som händer, mellan två människor med ansvar och som påverkas av yttre faktorer 
som tid, humör, trötthet samt att det skapas beroende av en rad olika faktorer. Annars är be-
mötandet bara något som händer och inte något som kan planeras och styras. Det är ett gi-
vande och tagande, säger Bengt, man vill ju ha ”medhjälp” av eleven. 
 
Musiklärarna anser alltså att ett gott bemötande är av stor vikt för att eleverna ska trivas och 
må bra och även för utvecklingen. Men också att ett gott bemötande från eleven är en viktig 
motivator för läraren själv.  
 

4.1.3 Lärarens redskap för bemötande 
Hanna och jag funderade över vilka komponenter ett bemötande består av. Det som kom upp 
var kroppsspråk, röst, vad man säger, vad man gör, det finns säkert jättemycket som kan ses 
som bemötande säger Hanna. Jag frågade henne vilken av dessa komponenter hon ansåg vara 
viktigast och svaret kom utan tvekan; kroppsspråket, för att det är tydligast, men hon betonar 
att kombinationen av de olika naturligtvis är viktig.  
 
I samtalen med respondenterna uppkom även olika teman som beskrevs som redskap för ett 
gott bemötande. Dessa ord var elevens kunskap, motivation, tålamod, lust och glädje och äkt-
het. Hanna lyfter fram vikten av att vara ”äkta” som lärare:  
 

Det är jätteviktigt att vara omtänksam och bry sig om sina elever för de känner 
verkligen av det jättefort hur man hur man är, så att vara rak och tydlig och om-
tänksam, lärorik… det skulle väl kanske vara ett bra bemötande... (Hanna) 

 
Hanna betonar här vikten av att vara ärlig, att vara sig själv för att annars kommer det märkas. 
Hon menar att man som lärare ska kunna sina saker, vara tydlig och rak och att det viktigaste 
är att bry sig om sina elever.   
 
Tålamodet lyfts fram som ett redskap i ett gott bemötande. Och Elisabeth betonar vikten av att 
orka vänta in sina elever. Det är inte alltid resultaten märks av direkt. Lärandet är en process 
och lärarens tålamod verkar vara en aktiv del i den processen. Elisabeth betonar särskilt detta i 
sitt arbete med funktionsnedsatta barn. Även Bengt lyfter fram tålamodet när han talar om att 
kunna vänta in elevens läroprocess. Bengt säger att en del elever bara klarar av ett eller två 
moment per lektion, och då får man ju göra det eleven klarar av. 
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Elisabeth talar också om motivation som en viktig faktor, det är vanligt för vissa personer 
med funktionsnedsättning att de har svårt att komma igång eller svårt att motivera sig själva. 
Elisabeth vill jobba med den motorn, att hjälpa eleven att både bli motiverad i stunden och att 
kunna motivera sig själva. 
 
Hur mycket eleverna kan, påverkar också bemötandet säger Hanna. Hon menar att hon bemö-
ter eleverna olika baserat på deras kunskap. Det indikerar att lärare på något sätt värderar ele-
ven efter den nivå av inlärningsförmåga och kunskap den har. Även att elevens kunskap är ett 
redskap som läraren använder för att bygga mer kunskap och hjälpa eleven att själv se vad 
den kan.  
 
Elisabeth framhåller att det finns andra ord som är viktigare än bemötande, som glädje och 
lust, men att det naturligtvis alltid är viktigt med bemötandet och alltid ett aktuellt ämne, sär-
skilt när man arbetar med personer med funktionsnedsättning.  
 

4.1.4  Tidsaspekt och stress  
Det är tydligt att musiklärarna tycker att de har för lite tid på lektionerna: 
 

Ja, det är ju alltid lite stress… jag menar man hinner ju inte med så mycket på 20 
minuter. Kommer ungen lite sent eller en sträng har gått av, då får man pyssla med 
det en stund. En unge som är lite pigg och alert när den kommer genom dörren, då 
hinner man ju göra lite mer, men en som är trött och seg och sådär… då får man 
göra en punkt. En del ungar klarar ju bara av ett moment per lektion… (Bengt) 

 
Det är stressigt säger Bengt, man hinner ju inte med mycket på 20 minuter vilket i sin tur på-
verkar bemötandet. Omständigheter runt omkring påverkar också tiden på lektionen, kommer 
en elev sent så hinner man inte, konstaterar Bengt. 
 
Hanna menar att tidsaspekten påverkar hur hon bemöter eleverna. Är det en större klass så 
hinner hon inte med varje elev lika mycket som i en mindre grupp. Hon säger att hon försöker 
bemöta eleverna på samma sätt om hon har dem i grupp eller enskilt men att det är svårt med 
tanke på tiden. Uppmärksamheten man kan ge varje elev blir mindre. För Elisabeth ser det 
annorlunda ut. På hennes arbetsplats har de valt att själva bestämma hur långa lektioner de ska 
ha och de låter därför elevens individuella behov vara det som styr. För en del elever fungerar 
det inte att komma bara en 20 minuter eller en halvtimme, så en del elever får 60 minuter 
andra 30 minuter. Det är lite upp till läraren och hur omständigheterna ser ut. Men även Elisa-
beth betonar att tidsbristen är ett stort problem inom kommunala musik- och kulturskolor. Det 
är för lite tid per elev och det går ut över hela undervisningen. Man får hushålla med tiden 
man har menar Bengt, men han säger också att han skulle vilja ha mer tid. 
 
Även i lärarrummet är tidsbristen påtaglig menar respondenterna, konferenstiden går t.ex. åt 
till planering och administrativt arbete. Bengt och Hanna tycker att man borde ta upp ämnet 
bemötande oftare och uttrycker att det är synd att det inte finns tid. Läraren får alltmer admi-
nistrativa uppgifter och tiden går åt till att lägga scheman och göra affischer, saker som en 
studierektor brukade göra tidigare. Men nu finns det inte längre någon studierektor och an-
svarsuppgifterna fördelas över lärarnas planeringstid. Detta tycker Bengt är tråkigt. Han säger 
att han hellre skulle velat att tiden gick till utbildning eller till att samtala kring pedagogiska 
frågor som t.ex. elevbemötande, medan Hanna uttrycker att det nog finns tid men att den alltid 
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går åt till andra saker. I Elisabeths fall är rena motsatsen, här finns tid att samtala tillsammans 
och tid att träffa en handledare en gång i månaden för att enbart tala om sådana här frågor. 
 
Bengt lyfter fram svårigheterna med att behålla sina elever. I dagens samhälle där eleverna 
bombarderas med saker att göra, och där allting ska gå fort är det tufft att konkurrera med 
övriga fritidsaktiviteter. Om man inte som lärare kan marknadsföra sig och instrumentet, så 
kommer inte eleverna vilja lära sig. Många av hans kollegor känner stress efter som de på 
hans arbetsplats mäter tjänsterna i elevantal. Om flera elever slutar kan det alltså vara förrö-
rande för lärarna. Denna stress kan leda till att bemötande påverkas på flera olika sätt. Det kan 
leda till att läraren känner sådan press att vara rolig att man lägger mer fokus på att underhålla 
eleven än på vad eleven ska lära sig. Det kan också leda till att läraren tappar självförtroendet 
om flera elever slutar och har i det fallet säkert svårt att genomföra en god undervisning. 
 

4.2 Samband mellan lärarens bemötande och elevens utveckling 
 
Alla tre musiklärarna är övertygade att ett gott bemötande påverkar eleven mycket, både mu-
sikaliskt och på andra områden: 
 

Jättemycket, jag tror att det får dem att slappna av, utveckla sig själva mer än om 
man har på ett dåligt bemötande, lärare och vuxna förebilder överlag. Jättemycket 
ja, det tror jag absolut! (Hanna)   

 
Hanna tycker att bemötandet har en stor vikt för elevernas prestation och utveckling, 
om man bemöter eleverna väl och på ett positivt sätt, slappnar de av. En tolkning här är att 
eleverna mår bra av att slappna av, och då lär sig mer.  Elisabeth betonar också att elever mår 
bra när de känner att de blir ”lyssnade på”. För vissa elever betyder det allt att en vuxen per-
son tar sig tid med dem och ”ser” dem. Mötet i klassrummet synes alltså vara så mycket mer 
än bara lära sig spela – vilket också gör skillnad för vissa elever. I vissa sammanhang handlar 
musiklektionen bara om att ta fram en spelbok och lära sig en låt och nästa vecka, nästa låt. 
Hanna önskar att det ändrades så att lektionens fokus skulle handla mer om elevens välmå-
ende. Hon tycker att det är synd att en del av detta har tappats bort i dagens musikundervis-
ning. 
  
Bengt lyfter fram att bemötandet är viktigt både för det musikaliska och mänskliga utveckl-
ingen. Han menar att om man i mötet är positiv, glad och framåt så betyder det mycket för 
eleven och betonar att det i sig är jätteviktigt. Detta är viktigt att tänka på och ha med sig, sär-
skilt med elever som kanske är trötta eller behöver uppmuntras lite extra säger Bengt.   
 
Elisabeth tycker att frågan om bemötandets inverkan på elevernas musikaliska utveckling är 
svår att besvara. För henne är det så självklart att det ska vara ett gott bemötande. Hon berät-
tar om en elev som hon haft i flera år som hon nu kan se har lärt sig:  
 

Jag kan se nu efter många år efter att ha gjort samma, samma, samma, samma, 
samma… det sägs ju att autister1 ofta måste höra det tusen gånger innan det fastnar. 
Så det... då kan man se lite resultat. Och de handlar ju om bemötande tycker jag. 
(Elisabeth) 

                                                
1 Autism: En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med ett brett spektrum, med symptom som yttrar 
sig i bl.a. koncentrationssvårigheter, svårigheter att läsa av sociala sammanhang och koder (Hjärnfon-
den, https://www.hjarnfonden.se/diagnoser/autism__25) 
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4.3	  Musiklärares	  samtal	  om	  bemötande                                                                                     

4.3.1 För lite samtal om ämnet bemötande bland musiklärare 
Ingen av musiklärarna anser sig har fått någon undervisning i ämnet under sin musiklärarut-
bildning, trots att ämnet verkar vara populärt i tiden:  
 

Nej, det kan jag inte påstå, vi pratade bara metodik och pedagogik, inte vad som 
hände mänskligt vid sidan om, det, det nej, det gör de kanske nu det vet jag inte, 
för nu har de lite fler ämnen och sådär. Vi körde vad man gör med fiolen uteslu-
tande. (Bengt) 

 
Utbildningen handlade enligt Bengt om hur man själv spelade eller hur man lärde någon an-
nan att spela. Bengt tänker att det låg i tiden på 80-talet att man var väldigt fokuserad på att 
man skulle spela och att det var väldigt specialinriktat på den tiden. De hade färre ämnen än 
nu. Bengt nämner att de hade psykologi under hans utbildning, men att det aldrig samman-
kopplades med instrumentet eller eleverna. Elisabeth har däremot stött på ämnet ofta under 
musikterapeututbildningen, men inte alls under musiklärarutbildningen. Hanna som också läst 
rytmikpedagogik har stött på ämnet mer i praktisk form under dessa lektioner, exempelvis hur 
läraren praktiskt bemöter och ser alla barn samtidigt som man ska hålla i en lektion och följa 
en planering. Men hon kan inte minnas att de samtalat konkret kring ämnet där heller. Alla tre 
påpekar att det borde förekommit mer av det under utbildningen.                                                                                                                                          
 
Jag ställde frågan om de samtalade kring ämnet i kollegiet. Elisabeth säger att de har haft äm-
net som ett tema under ett år på hennes kulturskola så att ordet bemötande för henne känns 
lite utslitet. Hon säger att de i hennes kollegium talar om ämnet hela tiden, men inte just uti-
från ordet bemötande.  De samtalar kring ämnet i förhållande till hur de ska hantera svåra si-
tuationer. De har också en handledare som kommer med jämna mellanrum som de talar med. 
Hon beskriver också att hon lärt sig mycket genom dessa handledningstillfällen hur hon ska 
hantera svåra situationer exempelvis gällande elevers tvångsbeteenden, konflikter.    
 
Hanna i sin tur nämner att de har kompetensutveckling i form av auskultation av varandra. De 
ska då gå minst två gånger per år och titta på varandras undervisning och därefter samtala om 
lektionen och utvärdera den tillsammans så att båda får ut något av det. I sådana samtal kan 
det hända att de talar om bemötande. Hanna säger att hon har några kollegor hon brukar prata 
med ibland om hur de ska hantera vissa situationer eller elever. Även Bengt säger att det kan 
komma upp samtal om elever ibland på planeringsmötena ifall det uppkommit något problem 
med en elev, att den behöver förflyttas eller liknande, men att samtala om ämnet ur en kompe-
tensutvecklande synpunkt har inte förekommit. Det är för mycket annat som tar upp tid som 
planering och administrativt arbete. Det förekommer inte heller någon fortbildning på arbets-
platserna utan vill man så får man ordna det själv och gå på föreläsningar på sin egen tid. Mu-
siklärarna tror inte heller att ämnet diskuteras särskilt mycket bland andra musiklärare, och 
det framkommer att de tycker att det är synd att det inte funnits med i utbildningen eller att 
det fortlöpande diskuteras i lärarkollegiet: 
 

… den här biten med bemötande den behöver man ju alltid ta upp och det är ju alla 
medvetna om att det pratas för lite om. Men tiden räcker inte till och det är jätte-
synd, men det är tyvärr så. Man får klara det på annat håll med att som sagt var åka 
på kurser själv. (Bengt) 
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Det är inte bara Bengt som anser att ämnet diskuteras för lite inom musiklärarkåren, utan alla 
tre respondenterna är av den åsikten.  
 

4.3.2 Att lära sig om bemötande genom erfarenhet 
När det gäller frågan om hur musiklärarna förvärvat sin syn på ämnet bemötande, talar alla tre 
om att man lär sig genom erfarenhet, framförallt den de förvärvat genom sitt arbete som lä-
rare. De lär sig genom sina misstag och genom att titta på andras undervisning samt samtal 
med andra lärare. Hanna beskriver hur hon förvärvat sin erfarenhet av bemötande: 
 

Man ser på sina kollegor och plockar det bästa man ser då man vart med på varand-
ras lektioner. Man har lektioner tillsammans med andra t ex. orkestrar och grupp-
lektioner och plockar det man känner att det ger eleverna någonting. Och sen går 
man på föreläsningar. Och så har man sina egna erfarenheter av lärare, det är väl en 
jätteblandning tror jag. (Hanna) 

 
Hanna säger här att hon tänker mycket mer på bemötande nu än förut, delvis för att hon varit 
på en föreläsning så det finns definitivt med som en faktor i planeringen. Hon säger också att 
det är lätt att tankarna på bemötandet försvinner på lektionen om man inte har det i fokus, 
särskilt om man har många elever samtidigt.  
 
Elisabeth säger att hon nog alltid har tänkt på bemötandet, både när hon lärde sig om det på 
musikterapeututbildningen samt under de 15 år hon arbetat inom kultur- och musikskolan. 
Sedan vill hon också betona att hon lärt sig massor av eleverna. Hanna menar också att hon 
lär sig av arbetet. Hon har gått på en föreläsning i ämnet men betonar att man lär sig mycket 
av att också lyssna på sina kollegor, auskultera på deras lektioner och plocka det bästa man 
ser.  Hon menar att: ”ta från sina kolleger är jätteviktigt också, det har jag verkligen lärt mig 
nu, jag har bara jobbat 1,5 år men man plockar det bästa, det är som en lösgodisaffär.” Bengt 
säger att han lärt sig mycket av sina misstag under åren, det som inte fungerade det gör han 
helt enkelt inte om. 
 
Bengt berättar också om sina första lärares olikheter, hur han präglades av deras sätt att vara 
och hur det påverkade hans motivation. En lärare som var mer strikt och hade mycket regler 
tyckte han var lite tråkig, medan den andra läraren som var mer inriktad mot folkmusik och 
annat gjorde honom mer fri. Men han betonar vikten av båda och att de båda präglat honom 
på bra sätt. Hanna berättar att hon hade många vikarier i rad och att det skapade en viss 
otrygghet hos henne. Hon funderade över vad de egentligen ville med undervisningen. Hon 
beskriver tillfällen då lärare har varit hårda mot henne och gjort henne ledsen. Hon säger att 
de tillfällena gjorde henne både starkare och samtidigt som hon ställde frågan ”vad är det här 
för någonting?”. Hanna tycker själv att det är viktigt att eleverna ska känna sig sedda och att 
man som lärare har någonting att komma med. Detta visar att respondenterna ser en koppling 
mellan vad de själva upplevt när de var elever, och vad de nu värderar som lärare. 
 

4.6 Sammanfattande tolkning 
Sammanfattningsvis anser musiklärarna gemensamt att ett gott bemötande innefattar att de i 
bemötandet ser till elevens personlighet. De elever som är osäkra bemöter de med lugn och 
med de elever som är mer framåt kan läraren också vara mer framåt. Det framgår att det är 
viktigt att se varje elev och bemöta dem individuellt även i en grupp.  
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Musiklärarna anser att ett gott bemötande har en god inverkan på elevens välmående och att 
det i sin tur kan leda till en snabbare utveckling. Även elevernas bemötande har en inverkan 
på läraren, om eleven är motiverad och glad så blir också läraren motiverad. Det framgår att 
respondenterna i den här studien tycker att bemötande är ett viktigt ämne att diskutera och att 
det är något som diskuteras för lite bland annat på grund av tidsbrist. Det finns inte tillräcklig 
tid på sammanträdena. Tiden går åt till administrativt arbete och planering.  
 
De faktorer som framgår påverka i bemötandet är framförallt tiden, att lärarna har för korta 
lektionstimmar. Även att lärarna måste konkurrera med så många andra fritidsaktiviteter på-
verkar bemötandet. Lärarna upplever mycket stress över att eleverna kanske vill sluta. 
 
Ingen av musiklärarna har upplevt sig få någon utbildning i ämnet under sin musiklärarutbild-
ning. Detta trots att de är utbildade vid olika institutioner och fram till senast 2012. Det fram-
går att de tycker detta är synd. Den kunskap de har förvärvat i ämnet kommer istället ifrån 
arbetserfarenhet, att auskultera och lära av kollegor, och från sina egna erfarenheter av att 
vara elev. För en av respondenterna ser det annorlunda ut, för henne är ämnet mycket omdis-
kuterat och ständigt på tapeten även om det är med andra ord än just bemötande.  
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5 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion där analysresultaten ställs mot de synsätt och 
den tidigare forskning som presenterats under kapitlet bakgrund. Vidare delar jag med mig av 
mina egna reflektioner och min syn på detta arbetes betydelse innan jag avslutar kapitlet med 
förslag till fortsatt forskning inom området. 
 

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Lärarens bemötande påverkar elevers lärande  
Musiklärarna lyfter gemensamt fram att lyhördhet och känslighet för elevens behov i stunden 
står i centrum för undervisningen. Det framgår att det är i mötet med eleverna som undervis-
ningens förutsättningar bestäms och det är efter hur eleven mår eller är som man genomför 
och planerar sin undervisning. Läraren beskrivs som något av en ”kameleont” som speglar 
elevernas behov i sitt eget agerande; är eleven blyg blir läraren lugn och metodisk, är eleven 
framåt blir läraren entusiastisk och livlig. Som beskrivs i Lindvall och Sandbergs (2009) upp-
sats så vill eleverna ha väldigt olika typer av bemötande ifrån läraren. Att läraren utvecklar en 
känslighet för elevernas personlighet är således viktig för relationen till eleven, och har en 
påverkan på hur eleverna uppfattar hela skolsituationen.  
 
Det framgår att musiklärarna anser att eleverna mår bra och lättare utvecklas när de känner sig 
trygga och bekräftade. Detta synes stämma väl överens med den uppfattning som Jensen och 
Løw (2009) presenterar, dvs. att elever mår bra när de känner sig bekräftade eftersom de då 
blir både tryggare och lugnare och mer öppna för lärande. Att elever mår bra när de blir per-
sonligt bemötta och sedda framgår även i Nordevalls (2011) och Lindvall och Sandbergs 
(2009) studier. Där berättar elever själva hur viktigt det personliga mötet med läraren är.  Vet-
skapen om att mentorn är insatt i elevens studiesituation och den personliga relationen till 
mentorn betonas som positivt där andra lärare inte innehar samma förtroende hos eleven. Det 
personliga mötet och att mentorn känner eleven betyder således mycket för eleven. Detta kan 
sättas i relation till musikläraren och eleven, där musikläraren kan utveckla en särskild relat-
ion till eleven eftersom de ofta möts enskilt och jobbar med den enskilda elevens utveckling. 
 
Respondenterna uppger också att de blir mer motiverade av en elev som är framåt. En av re-
spondenterna tog ett oväntat spår och talade om hur eleverna bemöter läraren. Kanske är det 
så att elevens initiala bemötande av läraren många gånger är det som styr hur läraren möter 
eleven, att det är ett givande och tagande som samma respondent också poängterar att det är. 
Enligt Gíslason och Löwenborg (2013) är det läraren som ska styra relationen med eleven. 
Även Ståhle och Bronäs (2013) poängterar att det är det viktigt att läraren lär sig särskilja sina 
egna känslor i relation till eleven. Även om elevens attityd kan påverka läraren så ska det vara 
läraren som är den störste influensen av de två. Då kan läraren kanske lyckas vända en omoti-
verad elev på sikt till att bli motiverad. Lärarens motivation och bekräftelse av eleven är en 
viktig anledning till att en elev utvecklas (Skolverket, 2004; Dahlkwist 2012). Om läraren 
alltså skulle ge så mycket energi till de elever som inte var lika motiverade kanske man också 
skulle kunna åstadkomma en stor förändring.  
 

5.1.2 Samtalet kring bemötande bland musiklärare 
Det finns hos respondenterna tydliga uppfattningar om bemötandets betydelse och inverkan 
på elever. Trots det är det ingen av dem som har stött på ämnet överdrivet mycket eller ens 
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alls under sina musiklärarutbildningar, och flera av dem ställer frågan om varför det är så. 
Bara under musikterapiutbildningen har ämnet förekommit. Och det är också bland musikte-
rapeuterna som samtalet kring bemötandet förekommer, enligt de uppgifter mina respondenter 
lämnat.  
 
Trots att ämnet är så vidkommande för musiklärares vardag så verkar det alltså inte finnas 
någon förberedande undervisning om det. Det framgår i resultatet att det är stor skillnad i hur 
man hanterar ämnet även inom yrkesgruppen där några av respondenterna uppger att de inte 
pratar om det alls, medan en annan säger att de talar om ämnet hela tiden. Ingen av de här 
respondenterna använder sig av begreppet bemötande i sina diskussioner med kollegor. Det 
bekräftas också av respondenterna att ämnet är svårt att tala om, ibland dröjde svaren och 
ibland fick jag ta om frågan. Inte heller i de styrdokument jag studerat från kulturskolorna 
eller från Skolverket (2011) används begreppet bemötande. Det talas mycket omkring bemö-
tandet men inte med några begrepp som enkelt kan överföras i praktisk handling. Förståelsen 
verkar vara för den enskilda skolan och läraren att själv avgöra. Ett tydligt, gemensamt be-
greppsförråd hade kunnat förenkla för själva förståelsen av uppdraget och hjälpt till att hålla 
ett tydligt samtal kring bemötandet i undervisningen.  
 
När jag jämför styrdokumenten från Skolverket med de jag läst från kulturskolan ser jag 
samma brist på tydlighet i förväntan på lärarna även där. Det står om att möta elevers behov, 
att eleven ska få delta i undervisningens utformning och att lust och glädje ska vara i fokus. 
Men ingenstans finns tydliga anvisningar till hur det ska gå till.  Det verkar som att frågan om 
bemötande i kulturskolan helt enkelt skyms undan av bristen på fortgående utbildning, dis-
kussioner och samtal på mötestid och de korta, ospecificerade målbeskrivningarna att döma. 
Det styrdokument som presenteras från Skolverket (2011) presenterar inte heller någon tydlig 
information om hur målen förväntas genomföras eller uppnås. Det blir ett problem om inte det 
finns några riktlinjer för hur man ska kunna ge ett gott bemötande, och någon utbildning om 
vad det goda bemötandet har för inverkan på eleverna. Har inte samtalet förts på de högre 
instanserna kommer det troligtvis inte heller föras på lägre instanser. Har ämnet inte behand-
lats under utbildningen så kommer det kanske heller inte fortsätta behandlas i arbetslivet. Vil-
ket jag tycker också märks av i hur tiden planeras och arbetet prioriteras på kulturskolorna.  
   

5.1.3 Yttre faktorer som påverkar bemötandet i undervisningen  
Det som framförallt nämns av respondenterna är tiden. Tidsbristen på lektionerna. Och tids-
bristen i lärarrummet. Tiden prioriteras inte för att lärarna ska utveckla sitt hantverk eller sin 
kunskap. Tiden går till planering och administrativt arbete. Flera av respondenterna uppger att 
de inte har någon direkt kompentensutveckling. Det förekommer sällan föreläsningar på ar-
betstid och inte kring ämnet bemötande. Vill lärarna lära sig mer får de själva söka sig till 
föreläsningar på sin egen tid. För stråklärarna finns ju stråkpedagogdagarna2 men responden-
ten uppger att det inte finns samma möjlighet för alla instrument.  
 
För en annan av respondenterna ser det helt annorlunda ut. På hennes arbetsplats har de regel-
bundna samtal med en handledare där de enbart talar om dessa frågor kring hur de ska utveck-
las i sitt bemötande, hur de ska hantera svåra situationer och lösa konflikter. Samma respon-
dent har också studerat musikterapi. Och under den utbildningen har hon läst mycket om hur 
man ska bemöta elever och varför. Det förefaller märkligt att bemötandet betonas så mycket 

                                                
2Svenska stråklärarförbundets konferens med föreläsningar för stråkpedagoger som hålls varje år. 
www.esta.se 
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starkare bland musikterapeuter när det är så tydligt att alla barn mår bättre av att vara sedda 
och bekräftade (Skolverket, 2004; Jensen & Løw, 2009; Dalhkwist, 2012), vilka beskriver att 
elever mår bra av och presterar bättre inlärningsresultat av att känna sig bekräftade av läraren. 
En av respondenterna lyfter fram att det kan vara viktigare än vad man tror för eleven att bara 
vara sedd och hörd av sin lärare. Det kan vara den enda positiva vuxenkontakt eleven får. 
Trots det verkar det inte läggas någon energi på att utveckla bemötandet av eleverna i den 
vanliga kulturskolan.  
 
På kulturskolan är lektionstiden oftast 20 minuter per elev eller ibland per två elever. Dessa 
20 minuter innefattar att eleven ska komma in, klä av sig och packa upp instrumentet och no-
terna och stämma, även påklädning och nedpackning kan ibland ingå. Detta är ett stressmo-
ment uppger en av respondenterna eftersom 20 minuter från början är kort tid, vinterkläder 
och ostämda instrument åsido. Den korta tiden ska också få innefatta att eleven ska känna sig 
välkommen, hinna berätta något kanske och naturligtvis själva lektionen. Den korta tiden kan 
skapa en känsla av stress hos läraren att hinna med så mycket som möjligt, men att läraren tar 
sig tiden att möta eleven även om lektionstiden är kort är viktig för elevens inlärning. Mötet 
med läraren påverkar elevens uppfattning av undervisningssituationen (Lindvall & Sandberg, 
2009). Eftersom vi vet att barn lär sig bättre när de känner sig trygga och sedda (Jensen & 
Løw, 2009), kan en stressad situation komma att ge en negativ effekt på barnens inlärning. 
Även om lektionstiden är kort är det alltså mycket viktigt att lärarna tar sig tiden för att möta 
eleven där den är, vilket också lyfts fram av alla tre musiklärarna. Det är inte alltid längden på 
mötena som är viktigt menar Gíslason och Löwenborg (2013), det är de korta mötena med 
eleverna som kan vara de som betyder mest i längden. 
 
Lektionstiden är längre för de barn som går i särskild musikundervisning. Respondenten upp-
ger att hon fritt får bestämma hur långa lektionstimmar hon ska ha. Det är intressant att det är 
så stor skillnad mellan undervisningen för funktionsnedsatta barn och andra barn, när behovet 
av bekräftelse finns hos alla (Måhlberg & Sjöblom, 2001; Jensen & Løw, 2009). Här kunde 
musiklärarna ta hjälp av sina kollegor musikterapeuterna för att lyfta frågorna kring bemötan-
det, hur man hanterar det rent praktiskt i förhållande till eleverna samt jobba för längre lekt-
ionstimmar för alla barn.  
 
Avslutningsvis vill jag nämna att trots att lärarna inte har några tydligare riktlinjer för bemö-
tandets inverkan eller hur de förväntas bemöta sina elever så har de alla en positiv inställning 
till frågan. De söker alla efter att möta elevens behov och förutsättningar, och anser alla att 
bemötandet är en viktig påverkande faktor i undervisningen och elevers lärande, vilket känns 
mycket positivt och talar för att ämnet ligger nära hjärtat och är viktigt och prioriterat för mu-
siklärarna även om deras omständigheter talar emot det. 
 

5.2 Metoddiskussion 
Det hermeneutiska perspektivet har hjälpt mig att förstå svårigheterna och processerna kring 
att tolka en text. Texterna ska hela tiden tolkas utifrån sitt eget sammanhang i en process som 
hela tiden går djupare mot en kärna som blir till ett resultat. I detta fall har jag utforskat om 
uttalandena under intervjuerna bekräftar varandra och skapar en enhetlig bild eller om de talar 
emot varandra, och om det i sin tur beror på att respondenten inte har en klar övertygelse. Jag 
fick lov att läsa igenom sammanhangen och se på tidigare svar och ställa dem emot varandra 
för att på så vis skapa förståelse.  
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Efter att ha genomfört studien tycker jag att den kvalitativa forskningsintervjun är bäst läm-
pad. Jag tycker att jag med hjälp av intervjuerna fått svar på vad respondenterna upplever som 
jag inte tror att jag hade kunnat få med hjälp av en annan metod. Jag har fått en inblick i re-
spondenternas värld vilket hade varit svårare att få fram i en kvantitativ enkätundersökning. 
Den halvstrukturerade intervjuformen hjälpte mig att följa med i deras tankar och inte vara 
låst av färdiga frågeställningar (Kvale, 2009). Hade jag istället valt att dokumentera materialet 
med hjälp av observation hade jag fått en inblick i hur musiklärarna agerar vilket hade kunnat 
vara ett intressant komplement till den bas som intervjun utgjorde. Men med observation som 
metod hade jag haft svårare att utröna vad respondenterna upplever om fenomenet bemö-
tande. 
 

5.3 Egna reflektioner                                                                                                  
Under arbetets gång har det dykt upp många nya frågeställningar och funderingar. Jag har 
t.ex. funderat på varför lärarna tänker som de gör. Det är också intressant att utifrån ett bre-
dare perspektiv undersöka hur ämnet behandlas i läroplanerna och målbeskrivningarna. Sko-
lor och kulturskolor skriver så fint om vad man ska göra, men inte hur. ”Eleven ska i skolan 
möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Skolverket, 2011 sid 10). Vad bety-
der det i praktiken, i relation till undervisningen? Sådana frågor väcks i mig. Och förhopp-
ningsvis även i läsaren. 
 

5.4 Arbetets betydelse  
Jag hoppas att detta arbete kan bidra till en förnyad diskussion om bemötandet och dess kon-
sekvenser.  Jag hoppas att jag har kunnat belysa frågan om bemötandet och hur det behandlas 
som ämne i kulturskolorna i Sverige, och jag hoppas att det kan bidra till att musiklärare mer 
funderar över sambandet mellan hur man samtalar kring ämnet och hur man gör på lektioner-
na.  
	  

5.5 Fortsatt forskning   
Att fördjupa och bredda ämnet till att även inrymma hur lärare inom grundskolan ser på be-
mötande vore intressant. Det vore också intressant att utforska hur bemötande verkligen ter 
sig inom musik- och kulturskolor. Genom att följa några elever och några lärare på en eller 
flera musik- och kulturskolor under en tid med hjälp av både observationer och intervjuer, 
skulle kanske ämnet kunna fördjupas ytterligare. Slutligen skulle det vara intressant att ställa 
frågan om varför fenomenet bemötande lyfts fram och diskuteras så pass mycket mer när ar-
betet är inriktat på personer med funktionsnedsättning. 
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