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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur musikstudenter med individuell undervis-
ning upplever fenomenet relationen till sina lärare, på och utanför lektionstid. För att kunna 
uppnå detta syfte utgår studien från följande forskningsfrågor: Vilken relation erfar musikstu-
denter med individuell undervisning att de har till sina lärare?, Hur erfar studenterna den kom-
munikation som sker utanför undervisningens ramar? och Hur ser en önskad relation till en 
lärare ut enligt studenterna? Studien är en kvalitativ fallstudie på en svensk högskola med fyra 
musikstudenter och tar ett avstamp i det teoretiska perspektivet fenomenologi. Forskningsme-
toden för studien är semistrukturerade intervjuer, som sedan transkriberats och analyserats med 
tematisk analys. Resultatet presenteras i tre övergripande teman, en för varje forskningsfråga. 
Dessa tre temana är relationen till lärare, kommunikation utanför undervisningens ramar och 
en önskad relation. Det första, fenomenet relationen till lärare, präglas av en variation av upp-
levelser och beskrivs i ett spektrum från nära privata relationer till opersonliga relationer. Den 
sammantagna slutsatsen gällande relationen till lärare är att upplevelserna varierar beroende på 
vilken lärare och vilken student relationen gäller. Det andra temat rör kommunikationen mellan 
lärare och studenter. Här erfar studenterna det som praktiskt med kommunikation via sms, Fa-
cebook Messenger och tal. Däremot är studenterna kritiska till lärare som pratar skitsnack om 
andra studenter. I det tredje temat beskrivs fenomenet en önskad relation. Slutsatsen kring detta 
är att en önskad relation ska vara ett samarbete och att studieresultatet är viktigare än relationen 
till läraren. I det påföljande diskussionskapitlet sätts resultatet i förhållande tidigare litteratur 
och forskning samt det teoretiska perspektivet fenomenologi.  
 
Nyckelord: individuell undervisning, musik, högskola, relation, semistrukturerade intervjuer, 
fenomenologi. 
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Abstract		
The purpose of this study is to examine how music students with one-to-one tuition experience 
the phenomenon of the relationship with their teachers, on and off lesson. In order to achieve 
this purpose, the study is based on the following research questions: What relationship do stu-
dents with individual education experience with their teachers?, How do the students experi-
ence the communication that goes beyond the framework of the teaching? and What does a 
desired relationship with a teacher look like according to the students? The study is a qualitative 
case study at a Swedish university with four music students and takes its starting point in the 
theoretical perspective phenomenology. The research method for the study is semi structured 
interviews, which were subsequently transcribed and analysed with thematic analysis. The re-
sult is presented in three overall themes, one for each research question. These three themes are 
the relation to teachers, communication outside the framework of the teaching and a desired 
relationship. The first theme, the relationship to teachers, is characterized by a variety of expe-
riences and is described in a spectrum from close private relations to impersonal relationships. 
The overall conclusion regarding the student relationship to the teacher is that the experiences 
vary depending on which teacher and student the relation is between. The second theme con-
cerns communication between teachers and students. The students experience it as practical 
with communication via SMS, Facebook Messenger and speech. On the other hand, the students 
are critical of teachers who speak in negative ways about other students. In the third theme, the 
phenomenon a desired relation is described. The conclusion about this is that a desired relation-
ship should be a collaboration and that the student’s study result is more important than the 
relationship with the teacher. In the following discussion chapter, the result is put in relation to 
previous literature and research and the theoretical perspective phenomenology. 
 
Keywords: one-to-one tuition, music, higher education, relationship, semi-structured 
interviews, phenomenology, 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras till att börja med en inledande text där det valda intresseområdet tas 
upp. Efter detta presenteras studiens problemområde och till sist arbetets disposition. 

1.1 Inledande text 
För mig som blivande lärare inom musik är det väldigt intressant att fundera över vilken relation 
en lärare har med sina elever. Inom huvudinstrumentet på musikhögskolor är individuell under-
visning en väldigt vanlig form av undervisning, där lärare och student i regel är ensamma i 
lektionssalen. Kommunikationen mellan läraren och studenten sker direkt mellan parterna och 
i kontrast till klassundervisning leder ofta upplägget till att en mer personlig relation skapas. 
Vid individuell undervisning lämnas alltså student och lärare själva i lektionssalen, men även 
själva i den kommunikation som sker mellan lektionerna. Kommunikationen mellan lärare och 
studenter kan också ske på fler sätt än tidigare. I och med teknikens utveckling av telefoner och 
sociala medier kan antas att den sker enklare och diskretare än någonsin förut. Detta kan i sin 
tur leda till en kommunikation som ligger helt utanför skolans verksamhet och den blir därav 
antagligen svår att kontrollera. Vidare kan antas att läraren i en sådan relation med en student 
har ett inflytande över studenten, som i vissa avseenden kan likställas med någon slags makt.   

Självklart beter sig olika lärare på olika sätt och de flesta utför sina arbeten med professionalitet. 
Att bygga och förvalta relationer är idag en utmaning och en viktig del av lärares jobb. Kopplat 
till relationen som skapas mellan lärare och student vill jag dock påpeka att det finns mycket 
som är unikt för just individuell musikundervisning på högskolenivå. Under mina snart fem år 
på musikhögskolan har jag inte gjort ett enda terminsspelprov på mitt instrument anonymt. 
Detta kan jämföras med att vanliga, skriftliga, universitetstentor ofta hanteras anonymt. Det har 
heller aldrig varit externa examinatorer på våra spelprov eller fråga om att spela bakom skynke 
när betyget ska sättas. Min lärare har suttit i juryn som examinerar provet. Med detta i åtanke 
kan tänkas att studenter med individuell undervisning alltså kan ha en utsatt position. Vad hän-
der om en student och en lärare inte kommer överens? Hur kan detta påverka studenten? Sam-
tidigt vill jag tillägga att eftersom jag själv är skolad i mästar-lärling-traditionen är min intention 
med denna studie inte att vilja förbjuda eller smutskasta individuell undervisning. Jag tror att 
denna undervisningsform är något som behövs för att kunna förkovra sig på ett instrument, vare 
sig det är i kulturskola, gymnasium eller på musikhögskola. Däremot är jag intresserad av vad 
undervisningsformen kan medföra i vissa situationer. De eventuella problem som individuell 
undervisning kan medföra bör därför utforskas för att kunna hitta lämpliga åtgärder. Med denna 
studie ämnar jag därför ta reda på hur högskolestudenter upplever att relationen med deras lä-
rare ser ut. 

1.2 Problemområde  
Under hösten 2017 har avslöjanden i media i samband med #metoo-rörelsen bland annat visat 
att det finns lärare som beter sig rent olämpligt mot sina elever. Gagliano, Gaunitz, Josefsson 
och Ståhl (2017, 15 december) beskriver exempelvis en lärare som dömts för våldtäkt mot en 
elev, men efter avtjänat straff fortsatt undervisa på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. De 
beskriver vidare att en annan lärare har fått komma tillbaka efter att ha fått sparken för sexuella 
trakasserier. Även Aretakis (2018, 24 januari) beskriver i Dagens Nyheter hur en ”stjärnmusi-
ker” bad elever om sexuella bilder via sms. Den sistnämnda personen arbetar idag fortsatt som 
lärare på en musikhögskola i Sverige enligt artikeln. Det har således trätt fram flera studenter 
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och elever den senaste tiden som berättat hur deras lärare utnyttjat sin maktposition. Naturligt-
vis rör anklagelserna ovan en extremt liten andel av lärarna. Jag har själv upplevt flera högst 
professionella lärare på min egen och andra musikhögskolor.  
 
I dagens tekniksamhälle går det att konstatera att kommunikationen inte slutar när lektionen tar 
slut. Studenten och läraren har möjligheter att kommunicera via olika sociala medier, via tele-
fon eller mail. Om en student får meddelanden av en lärare via exempelvis Facebook-Mes-
senger börjar gränsen mellan det professionella och privata suddas ut. Vad är det som sägs här 
och är det professionellt att sköta kontakten i detta forum? Den kommunikation som sker kan 
alltså vara oöverblickbar för skolan idag. En självklar slutsats som kan dras från höstens avslö-
janden är att elever och studenter inte ska behöva utsättas för trakasserier från sina lärare. Denna 
debatt har väckt mitt intresse för att ta reda på mer om vad musikstudenter upplever och känner 
angående deras relation med läraren. För att dyka djupare i detta vill jag utforska synen hos 
några av de studenter som skrivit på #metoo-uppropet och som uppenbarligen tycker att den 
klassiska musikbranschen har stora problem. Jag vill utforska om dessa studenter upplever att 
det finns en problematik även i sina egna studier och om även denna innefattas av saker som 
sker utanför lektionstiden? Ämnesområdet som studien syftar till att undersöka handlar således 
om lärarens inflytande och dess makt över studenten. Detta behöver dock inte nödvändigtvis 
bara gälla sexuella trakasserier mot kvinnor, som exemplen i den inledande texten har handlat 
om. Det kan också som sagt handla om att det finns en maktrelation som är förskjuten, där 
studenten är i beroendeställning.  

1.3 Arbetets disposition 
Det inledande kapitlet presenterar ämnesområdet för studien och det valda problemområdet. I 
kapitel två presenteras tidigare forskning och annan relevant litteratur samt studiens problem-
formulering och forskningsfrågor. Efter detta följer ett kapitel om studiens teoretiska utgångs-
punkter. Här redogörs för de kunskaps- och vetenskapsteoretiska val som gjorts samt studiens 
teoretiska perspektiv. Det fjärde kapitlet är ett metodkapitel, i vilket studiens metodologiska 
utgångspunkter och studiens design beskrivs. I kapitel fem presenteras resultatet och i kapitel 
sex diskuteras detta resultat i förhållande till tidigare presenterad forskning och litteratur. Efter 
detta redovisas studiens källor i en referenslista.  
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2 Områdesorientering 
I kapitlet om områdesorienteringen presenteras perspektiv på området, tidigare forskning med 
relevans för området och studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Perspektiv på området 
För att kunna förstå denna studies syfte vill jag ge en bakgrund och en bredare förståelse för 
det valda området. Då denna studie syftar till att undersöka relationen mellan lärare och student 
är det högst relevant att veta vad som finns skrivet om relationsbyggande i skolväsendet och 
vilka riktlinjer lärare har att förhålla sig till idag. I detta avsnitt tar jag därför först upp olika 
aspekter som är av vikt för ett fungerande relationsbygge mellan lärare och student. Efter detta 
synas de etiska riktlinjer som finns för lärare i högre utbildningar. Till sist ges en överblick av 
svart pedagogik inom mästar-lärling-traditionen som skildrar mindre lyckade relationer.  

2.1.1 Att bygga relationer som lärare – social kompetens och empati 
Dahlkwist (2012) menar att en grundbult för all lärarkompetens är att kunna hantera och ut-
veckla relationer. Det handlar om ett ”relationellt ledarskap” som fokuserar på relationen mel-
lan den som leder och de som blir ledda. Även Ogden (2003) beskriver att leda elever effektivt 
till stor del handlar om att fokusera på de mellanmänskliga relationerna i klassen och mellan 
lärare och klass. Det finns inga tydliga bestämda tekniker eller metoder som klassledning kan 
reduceras till, istället poängterar Ogden vikten av att skapa goda relationer mellan lärare och 
elever. Dahlkwist (2012) beskriver att en del som är avgörande för ett effektivt relationsbygge 
är lärarens sociala kompetens. Social kompetens handlar om att vara trygg i sig själv genom att 
ha en realistisk, positiv självbild och att ha god förmåga att hantera konflikter.  Vidare anser 
Dahlkwist att förmåga att hantera relationer i vardagslivet och motgångar är andra viktiga delar 
av en god social kompetens. Det gäller helt enkelt att på ett lätt sätt kunna få en positiv kontakt 
och utbyte med andra. Detta eftersom vårt samhälle kan ses bygga på en mängd olika samar-
beten med andra människor. En annan viktig ingrediens i social kompetens är empati och fram-
för allt att ha ett prosocialt empatiskt förhållningssätt anser Dahlkwist. Detta handlar om att 
kunna förutse konsekvenserna av ens handlande och handla därefter. Dahlkwist vill vidare dela 
in empatibegreppet i tre delar. För det första handlar det om en förmåga att kunna se företeelser 
ur andras synvinkel och kunna tyda små signaler i det sociala samspelet. För det andra gäller 
det att ha en förmåga att kunna leva sig in i vad en person känner vid ett visst tillfälle och utifrån 
detta dra slutsatser och agera. Det är för det tredje viktigt att kunna fånga upp dolda budskap i 
det som inte sägs. För att summera empatibegreppet bör även nämnas vad Hattie (2012) skriver 
om empatiskt klimat i klassrummet. Många lärare bekymrar sig om klassrumsklimatet, men 
glömmer ofta det faktiska syftet med ett empatiskt klimat anser Hattie. Syftet bör i första hand 
vara att skapa ett tillåtande klimat där det är okej att göra misstag. Detta eftersom misstag leder 
till lärande. Det är dock inte viktigt i sig att läraren faktiskt har ett mellanmänskligt samspel 
med värme även om det naturligtvis är bra. Snarare är det viktiga om eleverna tycker att klimatet 
är rättvist och empatiskt anser Hattie.  

Som nämnts tidigare ovan är självbilden en viktig del av den sociala kompetensen en lärare bör 
ha. Dahlkwist (2012) beskriver att en realistisk självbild är en grundsten i en lärares personlig-
het. Det är viktigt att se på sig själv såsom även andra utanför upplever en. Dahlkwist poängterar 
att för att agera professionellt är det viktigt att lärare har en välförankrad och välutvecklad bild 
av sig själv. Det är också viktigt att ledarrollen är väl genomtänkt och autentisk då detta är en 
förutsättning för att vara trovärdig som ledare. Även Normell (2002) beskriver att det är viktigt 
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att lärare som ska leda barn och ungdomar har en god självbild, men benämner det som själv-
kännedom. Hon framhåller här att denna personliga mognad är en förutsättning för att kunna 
skilja på privatliv och yrkesliv och agera med ett professionellt förhållningssätt.   

2.1.2 Läraren som maktutövare 
Bergem (2000) menar att makt och auktoritet är mycket viktiga faktorer i en pedagogisk situ-
ation. Han påpekar här att det är viktigt att förstå att maktförhållandet mellan lärare och elev är 
av asymmetrisk karaktär. Läraren har bland annat ett ansvar att välja och prioritera å elevens 
vägnar. Det är även lärarens uppgift att se till att eleven får den hjälp den behöver för att lära 
sig. Dessa olika mandat läraren får innebär i praktiken att läraren får en stor makt över eleverna 
menar Bergem. Dahlkwist (2012) beskriver att makt är knutet till auktoritet. Han menar att 
begreppet auktoritet handlar om att en person frivilligt lyder en annan person. Detta gör den 
eftersom den anser att ledaren äger en legitimitet. Däremot är auktoritet inte att förknippa med 
auktoritär makt, detta står för något helt annat. Det finns olika legitimitetsgrunder för en auk-
toritet anser Dahlkwist, exempelvis professionell auktoritet som baseras på respekt för perso-
nens ämnes- och expertkunskaper. Det finns också en traditionell auktoritet som baseras på 
respekten för själva lärarrollen. Auktoritet kan alltså ses som den legitimitet som en viss roll 
äger, och detta förutsätter i sig att ledaren verkar trovärdig.  

Makt kan ses som den personliga och emotionella dimensionen av auktoritet beskriver Dahl-
kwist (2012). Det finns emellertid olika sätt att beskriva makt och Dahlkwist delar in det i föl-
jande fyra grenar: legitim makt, sanktionsmakt, referensmakt och expertmakt. Legitim makt 
handlar om formell makt, läraren kan till exempel ha formella sanktionsmöjligheter som ger 
denne makten. Sanktionsmakt kan däremot handla om möjligheten att ge eleven belöningar, så 
kallade positiva sanktionsmöjligheter. Referensmakt handlar om ett sorts socialt kapital som 
läraren äger. Detta utgår från hur eleven identifierar sig med läraren som person. Expertmakt 
vilar på specifika kompetenser och expertkunskaper. Läraren äger då en hög ämneskompetens 
och detta bidrar till dennes makt och auktoritet. Dahlkwist menar vidare att det finns en bild 
idag av att utövande av makt är något olämpligt. Lärare borde inte ducka för makten, utan 
snarare känna ett ansvar att förvalta det ansvar som makten ger. Annars bli det tal om ett abdi-
kerat ledarskap snarare än ett ledarskap skriver Dahlkwist. Även Bergem (2000) menar att en 
av lärares utmaning inte är att nedmontera makten utan istället att använda den på bästa sätt.  
Det är viktigt för läraren att förstå maktutövningens roll och betydelse i förhållandet lärare-
elev. Detta anser Bergem är just att använda den för elevernas bästa. 
 

2.1.3 Privat närhet och professionell distans 
Personlig, men inte privat brukar det heta menar Dahlkwist (2012). Personliga erfarenheter, 
upplevelser och känslor är viktiga delar av att vara lärare, men kan även skapa problem. Ibland 
går vi lärare in i vårt privata jag även fast vi befinner oss i vår professionella miljö, och reagerar 
då på känslor snarare än utifrån professionell förståelse. Det är viktigt att vi som lärare kan 
genomskåda våra egna motiv och våra svagheter. Att vara skicklig på detta bottnar i en god 
självkännedom beskriver Dahlkwist. Vi kan då kritiskt granska oss själva och förhålla oss till 
våra dolda agendor. Vidare anser Dahlkwist att när lärare handlar etiskt tvivelaktigt beror det 
ofta på att läraren inte granskar sig själv och sina egna motiv. Han beskriver detta och följderna 
därav i citatet nedan:  

När läraren lämnar sitt professionella förhållningssätt och går in på det rent privata 
området, med endast svag eller obefintlig koppling till det undervisningen ska handla 
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om, riskerar läraren att ur etisk synvinkel handla på ett olämpligt sätt. Det finns ex-
empel på lärare som använt sig av grupper av elever i eget terapisyfte, lärare som 
använt klassen som auditorium för att hävda sig själv som person och lärare som 
ständigt hänvisar till sitt privata liv i olika situationer, utan koppling till utbildnings-
innehållet. (Dahlkwist 2012, s. 213) 
 

Dahlkwist (2012) nämner även att lärare som inte har ett professionellt förhållningsätt inte bara 
riskerar att handla tvivelaktigt, de löper även risk att själva ta åt sig som privatperson av det 
som händer i yrket. Han menar här att sociala medier och internet har gett en ny dimension till 
relationen mellan lärare och elever. Detta är inget som är lätthanterat och det kan även sudda ut 
gränsen mellan det personliga och privata. Om parterna är vän på till exempel Facebook så 
innebär det följder för integriteten för både lärare och elev. Eleverna kan då exempelvis se 
lärarens helgaktiviteter och lärarna i sin tur får inblick i elevernas agerande online, nämner 
Dahlkwist. Denna insyn är något som kräver etisk eftertanke från lärarens sida och det gäller 
att kunna dra en gräns för yrkesrollen. Dahlkwist anser vidare att det för lärare handlar om att 
kunna ha en professionell distans. Saknas detta så kan exempelvis privat hänsyn om eleven 
inverka, istället för ett professionellt agerande. Om avståndet är för litet mellan lärare och elev 
kan även beroendesituationer uppstå. Dahlkwist benämner detta, när avståndet är för litet, som 
att parterna är underdistanserade. Att bli för mycket kompis med sina elever kan alltså leda till 
att den professionella distansen försvinner, och detta är inget som är signifikant för profession-
ellt ledarskap. Det handlar istället om att hitta en empatisk precision, ett avstånd där lärare och 
elev förstår varandra, är lyhörda och känner tillit menar Dahlkwist. Det ska kort tilläggas att 
även Fibaek Laursen (2004) beskriver denna lyhördhet och tillit mellan lärare och elev som 
eftersträvansvärt. Istället för empatisk precision väljer han dock att koppla detta till begreppet 
autenticitet. Detta ord syftar på lärarens äkthet, att den verkligen är den som den utger sig för. 
Det kan då bildas en autentisk relation, menar Fibaek Laursen, som präglas av ömsesidig tillit.    

2.1.4 Etiska riktlinjer för lärare i högre utbildningar 
Det finns en stor frihet för högre utbildningar skriver Skolverket (2018a). Regering och riksdag 
bestämmer visserligen riktlinjer, mål och hur resurserna ska fördelas, men universiteten och 
högskolorna har möjlighet att själva välja hur de organiserar sina utbildningar, de resurser de 
får och verksamheten i stort. De har också möjlighet att välja betygsskala själva beskriver Skol-
verket (2018b). Vad är det då för riktlinjer som gäller för lärare och handledare som arbetar på 
högskolor och universitet? Sveriges universitetslärare och forskare, SULF (2004), har samman-
ställt etiska riktlinjer som beskriver lärares ansvar. De menar att universitetslärare kan ha tre 
typer av roller eller funktioner: (1) forskare, (2) lärare/handledare och (3) administratör/ledare. 
De lärare som musikstudenter möter i individuell undervisning menar jag motsvarar den andra 
rollen, lärare/handledare. SULF har grupperat de värden som läraren bör ta i beaktning i kate-
gorierna kvalitet, hänsyn, rättvisa och öppenhet. De få riktlinjer som gäller relationer med stu-
denten tas upp i ett avsnitt om hänsyn. Lärarens/handledarens ansvar handlar dels om att visa 
omsorg för relationen med studenten, men även att inte utnyttja sin position som lärare. SULF 
skriver följande som en uppmaning till lärare/handledare: ”visa omsorg om den pedagogiska 
relationen och utnyttja inte personer i beroendeställning”. SULF tar vidare även upp att störande 
utomprofessionella relationer inte är önskvärda, speciellt inte sådana som är sexuella: ”störande 
utomprofessionella relationer med doktorander och studenter – till exempel av sexuell natur – 
skall inte förekomma”. Aldrin (2016) riktar dock kritik mot SULF:s etiska riktlinjer och anser 
att de är skrivna i en svunnen tid. Han efterlyser nya sätt att hantera professionsetiken och menar 
att det behövs en ny ansats. Aldrin föreslår även en sådan som utgår från didaktiska frågor. 
Skarsgård (2017) beskriver dock att SULF har valt att lägga ned sitt etiska råd eftersom det inte 
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efterfrågades av deras medlemmar. Det finns inte heller någon plan på att arbeta om de befint-
liga etiska riktlinjerna från 2004. 

2.1.5 Svart pedagogik inom mästar-lärling-traditionen 
Mästarlära har genom flera århundraden varit det huvudsakliga sättet att förvärva kunskaper 
och färdigheter beskriver Nielsen och Kvale (2000). Detta gjordes genom att gå som lärling hos 
en mästare i hantverket. Individuell undervisning där läraren för vidare de kunskaper denne ärvt 
av sina lärare benämns ofta just individcentrerad mästarlära. Nielsen och Kvale menar vidare 
att mästarläran fått mycket kritik för att vara auktoritär och endast reproducerande av lärande. 
De vill dock nyansera denna bild och menar att det även finns de som tenderar att romantisera 
bilden av mästarläran. De som står för denna bild av mästarläran menar att dess styrka är att 
den inte massproducerar kunskap. Det rör sig inte om en massundervisning utan ett kreativt 
lärande genom det personliga förhållandet mellan mästare och lärling. Kempe och West (2010) 
skriver dock kritiskt om hur vissa lärare undervisar i denna tradition inom musik, som de be-
nämner som mästar-lärling-traditionen. De tar ett exempel från en dokumentär som skildrar en 
lärares möte med sina studenter vid ett musikinstitut i Australien. På ett emotionellt sätt pressar 
läraren sina studenter utan att ge konstruktiv kritik. Här är det snarare fråga om så kallad svart 
pedagogik än givande undervisning menar Kempe och West. Svart pedagogik handlar om att 
människor i grunden är onda och därför behöver skrämmas till lydnad. Detta kan dels göras 
genom fysisk bestraffning, så kallad aga, eller genom att emotionellt ta kontroll över dem. Det 
behöver inte vara våldsamt, utan kan vara med subtila metoder såsom att nedvärdera elevens 
prestation utan att förklara varför, helt enkelt att försöka manipulera sina elever eller studenter 
till bättre prestationer. Idén bakom denna pedagogik är att försöka bryta ned eleven först för att 
sedan bygga upp den på nytt. Vidare beskriver Kempe och West att vid individuell undervisning 
händer det att lokalen ser ut som lärarens vardagsrum snarare än en undervisningssal, så även i 
ovan nämnda film. De kopplar samman detta med att läraren i mästar-lärling-tradition ses vara 
den som äger innehållet i undervisningen. Mötena mellan lärling och mästare kan för studenten 
bli ett besök i mästarens värld, på dennes villkor. De beskriver vidare att maktrelationen mellan 
student och mästare ofta är förskjuten, en så kallad asymmetrisk maktrelation. Detta gäller både 
i det som sägs och uttalas, men också i blickar, gestik och vem som äger ordet. I andra filmer 
som Kempe och West analyserat håller eleverna med om det som läraren säger, även om läraren 
säger felaktiga saker, såsom fel namn på eleven. Läraren värderar ständigt eleven och dess 
agerande med, som Kempe och West beskriver, ett känsloladdat språkbruk. Ibland brister det 
till och med för eleverna och de faller i gråt. Denna typ av lärarstil skulle knappast infinnas 
under en engelskalektion eller vid en bilskola resonerar de.    

2.2 Forskningsfältet 
Då föreliggande studie ämnar undersöka relationen mellan student och lärare är det viktigt att 
titta på vad som tidigare forskats om på området, men även inom angränsande områden. I detta 
avsnitt redogörs därför för forskning som fokuserar på relationer mellan lärare och studenter, 
men även för forskning som fokuserar på interaktion inom individuell undervisning. 
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2.2.1 Relationer mellan studenter och lärare i individuell undervis-
ning 

Gaunt (2006) har undersökt relationer1 mellan studenter och lärare i individuell undervisning. 
I denna doktorsavhandling studeras uppfattningen lärare och studenter har om individuell 
undervisning i sång och instrument på ett konservatorium i England. Gaunts första konstate-
rande är att forskningsfältet inom individuell undervisning i högre studier inte är väl utforskat. 
Hur undervisningen tar form är inte tydligt kartlagt, utan sker i regel bakom lyckta dörrar som 
en sluten process mellan student och lärare. För att ta reda på mer om vad som händer i denna 
process har Gaunt utifrån ett fenomenologiskt perspektiv genomfört intervjuer med dessa stu-
denter och lärare. Syftet med studien var att kartlägga och förstå hur individuell undervisning 
ter sig i högre utbildning i musik. I den första av sina frågeställningar valde hon att rikta in sig 
mot relationen mellan student och lärare. Resultaten visade att just en till en-relationen var av 
mycket stor vikt för studentens lärande. I vissa fall hade relationen positiva effekter, medan den 
i andra fall hämmade studenter. Båda parter framhöll dock individuell undervisning som 
mycket viktigt, även fast Gaunt visade att den inte hade enbart positivt inflytande på lärandet. 
Lärarna beskrev relationen antingen som ett samarbete, som en vänskaplig relation eller en 
föräldrarelation. Alla lärarna menade att det var av stor vikt att studenterna satte sin tillit till 
dem. Däremot var det bara någon student som pratade om tillit till läraren. Gaunt menar att det 
var tydligt att lärarna ägde en makt över studenterna, dels genom att deras undervisning skedde 
en till en, dels genom lärarnas positioner i bedömningskommittén och för att lärarnas rekom-
mendationer för framtida arbeten var viktiga. Gaunt anser vidare att en annan maktaspekt var 
synen på den sociala interaktionen. Vissa lärare beskrev här att en öl på puben var ett självklart 
sätt att skapa en social relation till studenterna. Andra lärare tog avstånd från detta och var noga 
med att inte umgås med studenterna utanför lektionstid. Villkoren för detta verkade dock dikt-
eras av lärarna, eftersom studenternas åsikt om vad som var lämpligt alltid speglade lärarnas 
åsikter i frågan. Det bör kort tilläggas att Gaunt i sin bakgrund liknar relationen mellan lärare 
och student vid den relation som uppstår mellan handledare och doktorand. Hon menar att det 
finns många paralleller, trots att antalet möten med handledare är färre och doktorander i regel 
är äldre och har en högre utbildningsnivå.  

Även Presland (2005) har undersökt relationen som uppstår mellan studenter och deras instru-
mentallärare på musikkonservatorier och menar att detta är en speciell relation. Studien är en 
intervjustudie på den skolan Presland själv undervisar på, Royal Northern College of Music. 
Den undersöker pianostudenters perspektiv på relationen mellan dem själva och deras instru-
mentallärare. Syftet med studien var att undersöka vad studenterna upplevde bidrog till en 
lyckad läranderelation mellan student och lärare. Presland lade till skillnad från Gaunt (2006) 
stor vikt vid att lärarna i studien skulle var deltidsanställda, tillresande lärare. Hon anser att 
tillresande lärare utgör en majoritet av de lärare som undervisar i Storbritannien, ofta har de 
även framgångsrika musikerkarriärer parallellt. Att vara lärare är helt enkelt bara en liten del 
av deras professionella yrke. Studiens slutsatser visar att varje relation mellan student och lärare 
är unik. Vissa studenter sökte mer support från lärarna utanför lektionstid och var mer känslo-
mässigt engagerade i relationerna. Trots att lärarna var frånvarande till stor del, på grund av sin 
deltidsanställning, upplevde en stor majoritet av studenterna relationerna som välfungerande. 

                                                
 
 
1 Nationalencyklopedin (2018b) beskriver begreppet relation på följande sätt: ”I motsats till en egenskap 
som kan tillkomma objekt var för sig är en relation något som råder mellan två eller flera objekt.”.  
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Vidare menar Presland att i de få fall relationerna inte fungerade så bytte studenterna i regel 
lärare.  
 
En central studie inom ämnesområdet relationer i individuell undervisning för sångstudenter är 
Collens (2015). I denna avhandling har Collens intervjuat både studenter (sångare) och lärare. 
Forskningsfrågorna behandlar vilken betydelse relationen mellan lärare och student har. Resul-
taten visar bland annat att maktrelationen inverkar på hur lärandet blir. Flera studenter upplevde 
att lärarna hanterade detta bra och kallade det för en sorts frihet läraren har. Andra studenter 
beskrev dock en maktlöshet inför läraren. Detta kunde få katastrofala konsekvenser, i termer 
som ”traumatisk” och ”destruktiv”. En tredje variant var att studenter tog upp kampen med 
läraren om vem som hade makten. Studien belyste också problemen med att byta lärare, en klar 
majoritet av studenterna menade att detta var svårt och associerade detta med problem och oro. 
Detta sistnämnda kan sättas i kontrast till Presland (2005) som bara nämner i förbigående att 
det är några få studenter som byter lärare och att detta är ovanligt. Trots att Collens (2015) och 
Presland (2005) har samma problemområde kommer studierna således fram till olika slutsatser 
om detta.  

2.2.2 Relationen mellan lärare och student inom mästar-lärling-
traditionen 

Persson (1996a) håller en kritisk hållning till hur vissa undervisar inom mästar-lärling-tradit-
ionen. I studien undersöktes hur det är att studera med en stor musiker – en ”maestro”, Persson 
har här följt en orgelprofessor och hans sex studenter. I bakgrundskapitlet tas den legendariska 
dirigenten Toscanini upp. Han beskrivs här närmast som en mobbare i sin behandling av or-
kestrarna, men ska ha kommit undan med detta för att han var en ”maestro”. Perssons tes är att 
det måste finnas sociopsykologiska principer som bidrar till att just upphöjda lärare – maestros 
– kan bete sig hur de vill. Slutsatserna i studien visar också detta, att studenterna låter sig un-
derkastas orgelprofessorns makt och att de låter sig behandlas dåligt, eftersom de tror att det är 
detta som behövs för konstens skull. Persson beskriver att han var förvånad över vad studen-
terna gick med på och att lärarens dominans förvånansvärt nog kan jämföras med historierna 
om Toscanini. Professorn var enligt Persson resultatorienterad snarare än personorienterad och 
det var tydligt att det var maestrons idéer som gällde, och inte vad studenterna ville själva med 
musiken. Persson kopplar allt detta till att denna maestro inte har någon utbildning för att un-
dervisa och menar att detta är ett stort problem. Undervisningen består av ”sunt-förnuft” och 
utgår inte från empiriskt beprövade modeller utan snarare från lärarens arv och eget bagage. 
Idén om en upphöjd maestro som står över andra har växt fram i västerländsk konstmusik under 
mer än 150 år. Lärare som agerar på detta sätt är därför inget unikt är Perssons slutsats. Det ska 
tilläggas att Persson under 1990-talet gjorde flertalet studier som undersökte framgångsrika 
musikers sätt att verka som lärare (se även Persson 1994, 1996b). Han var i samtliga av dessa 
fallstudier kritisk mot lärares undervisning och menade även här att det rörde sig om ”sunt-
förnuft”-undervisning, ”commonsense teaching” (s. 1, 1996b). Han slutsats var att det finns en 
tydlig distinktion att göra mellan rollen som expertmusiker och rollen som lärare. 
 
Frangeur (2007) har tagit ett annat grepp om mästar-lärling-traditionen än Persson (1994, 
1996a, 1996b) och undersökt före detta studenters upplevelse av hela sin studietid. Detta exa-
mensarbete fokuserar på hur mästarlära påverkar relationen lärare-elev i enskild undervisning.. 
I studien har Frangeur valt att göra ett teoretiskt avstamp i symbolisk interaktionism. Detta 
socialpsykologiska perspektiv beskrivs i studien som att den sociala människan blir till i sam-
spelet med andra. Frangeur har således utifrån detta perspektiv och perspektivet om mästarlära 
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undersökt hur studietiden har förflutit för fyra idag aktiva sång- och instrumentlärare. Som me-
tod användes kvalitativa intervjuer . Resultatet i studien visar att alla fyra informanter har varit 
med om komplikationer i relationen med minst en av sina tidigare pedagoger. Detta har även 
påverkat deras eget arbete som lärare och musiker. Bland annat beskriver en av de intervjuade 
en lärare som ska ha haft sexuella relationer med andra elever och föräldrar. Frangeur kommer 
även fram till att det har rått asymmetriska maktförhållanden i flertalet av de sociala relation-
erna som respondenterna beskrivit. Även om det finns lärare som upplevts som ”räddare i nö-
den” eller inspirerande kan alla respondenter även beskriva lärare där den sociala relationen 
varit destruktiv. Frangeur tar slutligen upp att hon tycker det vore lämpligt att göra fortsatta 
studier i ämnet sociala relationer utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, men då med fokus 
på folkhögskola eller musikhögskola.  

2.2.3 Interaktion i individuell undervisning 
Inom musikpedagogisk forskning har interaktion2 utforskats av framför allt Rostvall och West 
(2001), som i sin avhandling behandlar interaktion i kulturskolan och annan frivillig undervis-
ning. Avhandlingen fokuserar främst på vad som sker i interaktionen mellan elev och lärare på 
lektionen och vad detta får för konsekvenser för lärandet. Rostvall och West menar att interakt-
ion sker hela tiden mellan elev och lärare i de mångdimensionella sociala processer som under-
visning består av. Vidare kopplar de detta till maktrelationer i det sociala samspelet och beskri-
ver att kommunikation mellan lärare och elev ger direkta konsekvenser för båda parters kun-
skapsutveckling. Genom kritisk diskursanalys har de analyserat filmer som de spelat in vid 
individuell instrumentalundervisning med fyra lärare, verksamma inom gitarr och bleckblås. 
Det är följaktligen ett kvalitativt arbete, byggt på fallstudier och de vill undersöka vad som 
händer mellan läraren och eleven. Resultaten visar att interaktionen mellan lärare och elev 
präglas av det de beskriver som ett asymmetriskt maktförhållande. Med detta följer också ne-
gativa följder för eleverna, exempelvis uppmärksammades att elever som försökte ta initiativ 
ignorerades av lärarna. Eleverna får mycket små möjligheter att påverka sin undervisning, ef-
tersom läraren har tolkningsföreträde konstaterar Rostvall och West. Huvudslutsatsen för stu-
dien är att lärarnas sätt att organisera undervisning ger ett litet utrymme för reflekterande och 
diskuterande om lärandeprocessen. I deras senare studie, Rostvall och West (2008), bygger de 
vidare på samma spår. Även här har de studerat instrumental undervisning och interaktionen 
mellan lärare och elever, men har nu ändrat urvalsgrupp till gymnasieelever och studenter på 
musikhögskola. I studien har de insamlat data genom att filma deltagarna och tagit ett teoretiskt 
avstamp i ett socialsemiotiskt perspektiv. Slutsatserna visar, likt Rostvall och West (2001), att 
lärarnas främsta uppgift blir att kontrollera om eleven spelar rätt. Även här får elevernas egna 
tankar litet utrymme i undervisningen menar Rostvall och West (2008).  

2.2.4 Lärare och elever online 
Lärarnas Riksförbund (2010) har i en surveystudie tillfrågat lärare, föräldrar och elever i Sve-
rige om elev- och lärarkontakter i sociala nätverk på internet, såsom Facebook. Bilden som ges 
i resultatet visar att kontakter i sociala nätverk mellan lärare och elev inte är helt okomplicerade, 
utan kräver att lärarna tar hänsyn till stor yrkesetisk eftertanke. Det framkommer att både lärare 
och elevers användande av sociala nätverk är utbrett. Lärarnas Riksförbund menar att dessa nya 
mötesplatser online har börjat sudda ut gränsen mellan privatliv och arbetsliv. Det krävs därför 

                                                
 
 
2 Begreppet interaktion definieras enligt Nationalencyklopedin (2018a) som en ”process där grupper 
eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra”.  
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att frågor såsom integritet och hur långt lärarnas fostransuppdrag sträcker sig, aktualiseras och 
att lärares yrkesetik måste ligga i framkant. Lärarnas Riksförbund har dragit en rad slutsatser 
för att sammanfatta studien. Dessa är: ”Nya mötesplatser kräver ny gränsdragning”, ”Lärarna 
ansvarar inte för elevernas fritid”, ”Lärarnas sociala uppdrag måste avgränsas”, ”Sociala medier 
kräver en nationell IT-strategi”, ”Digital undervisning kräver lärardatorer”, ”Sociala medier 
ersätter aldrig det personliga mötet” och ”Lärarnas yrkesetik måste ligga i framkant” (s. 7-8). 
Utifrån dessa slutsatser beskriver de att läraryrket idag är komplext och dagens intåg med soci-
ala medier ställer nya krav på lärarna. Vidare menar de att lärares yrkesetiska förhållningssätt 
är något som måste arbetas med fortsättningsvis både hos befintlig lärarkår, men även i lärar-
utbildningarna.     

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Det finns idag många nya arenor som studenter och lärare kan kommunicera på, speciellt med 
tanke på internet och sociala mediers intåg i samhället de senaste åren. Lärarnas Riksförbund 
(2010) var redan för åtta år sedan tydliga med att lärares yrkesetiska förhållningssätt måste ligga 
i framkant. De menade att det är ett nytt samhälle vi ser med nya digitala mötesplatser. Utveckl-
ingen i det digitala samhället går fort och redan i denna rapport från 2010 menade Lärarnas 
Riksförbund att användande av sociala medier var utbrett mellan lärare och elever. Trots detta 
är det idag fortfarande svårt att hitta etiska riktlinjer utifrån vilka lärare väntas agera. Det kan 
poängteras att SULF (2004) är de senaste etiska riktlinjer för universitetslärare som finns. 
Ovanstående kombinerat med det Gaunt (2006) skriver gällande individuell undervisning, att 
det är en process som tar form bakom lyckta dörrar, motiverar mig tydligt att genomföra en 
studie om hur studenter erfar relationen mellan lärare och student. Även om det finns forskning 
på fältet om interaktion och relationer (Collens, 2015; Gaunt, 2006; Presland, 2005; Rostvall & 
West 2001, 2008) så är det få som tagit hänsyn till och diskuterat vad som händer även utanför 
undervisningens ramar.  

I individuella undervisningssituationer lämnas stort förtroende till lärare att hantera relationen 
med studenten. Det blir därför högst intressant att se hur studenterna erfar fenomenet relationen 
till sin lärare. Denna studie ämnar följaktligen undersöka den relation och kommunikation som 
sker mellan studenter och lärare. Den ämnar även undersöka hur studenterna upplever en öns-
kad relation. I förlängningen är intentionen med studien att lärare utifrån denna studie ska kunna 
lära sig att bli ännu bättre lärare och bättre i sitt agerande mot sina elever och studenter. Detta 
leder fram till syftet med denna studie som är att undersöka hur musikstudenter med individuell 
undervisning upplever fenomenet relationen till sina lärare, på och utanför lektionstid. För att 
kunna uppnå detta syfte ställs följande forskningsfrågor: 
 

1. Vilken relation erfar musikstudenter med individuell undervisning att de har till sina 
lärare? 

 
2. Hur erfar studenterna den kommunikation som sker utanför undervisningens ramar? 

 
3. Hur ser en önskad relation till en lärare ut enligt studenterna? 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel presenteras studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska utgångspunkter. Efter 
detta presenteras studiens teoretiska perspektiv. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats och utgår från interpretativism som kunskapsteori. 
Bryman (2011) beskriver interpretativism som ett perspektiv som bygger på tolkning och för-
ståelse. Det kallas därför också ofta för tolkningsperspektiv istället för interpretativistiskt dito. 
Uppfattningen inom interpretativism är att studier på naturvetenskapliga studieobjekt och män-
niskor skiljer sig åt menar Bryman. I studier om människor handlar det om att fånga sociala 
handlingars subjektiva innebörd, snarare än att finna objektiva fakta. Olika tanketraditioner har 
influerat tolkningsperspektivet och kommit fram till att sociala handlingar och verklighet måste 
beskrivas på ett annat sätt än traditionell naturvetenskaplig syn gör. En av dessa tanketraditioner 
är den filosofiska inriktningen fenomenologi. I fenomenologi finns ett behov av en kunskaps-
teori med en tydlig syn på att det är skillnad mellan naturvetenskapliga och samhällsvetenskap-
liga studieobjekt anser Bryman. Individerna i världen uppfattar, tolkar och skapar sin egen me-
ning i världen enligt fenomenologin.  

Konstruktionism är denna studies ontologiska ståndpunkt. Bryman (2011) beskriver att kon-
struktionism handlar om att sociala företeelser skapas och förändras via socialt samspel. De 
sociala företeelserna är också beroende av de sociala aktörer som deltar. Bryman anser vidare 
att konstruktionismen på senare tid kommit att handla om att beskrivningar av den sociala verk-
ligheten ses som konstruktioner. När en forskare beskriver verkligheten utifrån denna ontolo-
giska ståndpunkt beskriver denne en specifik version och konstruktion och inte en slutgiltig 
menar Bryman. Kunskap är helt enkelt något obestämbart till skillnad från objektivsimen.  

I föreliggande studie används ett induktivt angreppsätt när det gäller relationen mellan teori och 
forskning. Bryman (2011) beskriver detta som att studier med en induktiv ansats låter resultatet 
ligga till grund för generaliserbara slutsatser, som i sin tur kan skapa teorier. Om en studie 
däremot har en deduktiv ansats utgår processen från teori och hypoteser som sedan bekräftas 
eller förkastas med hjälp av studiens data. Deduktiv teori är vanligare i kombination med kvan-
titativa studier medan induktiv teori ofta kopplas till kvalitativa ansatser menar Bryman. In-
duktion handlar som sagt om teorigenerering och även om denna studie inte kan göra anspråk 
på att generera tydliga modeller, är det en induktiv ansats där jag i mitt resultat försöker att 
skapa en teoribildning.   

Jag vill motivera de ovan valda kunskaps- och vetenskapsteorierna med att denna studie handlar 
om musikstudenters upplevelse av relationen med sina lärare. Hur mycket vi än ser vår verk-
lighet som sanning är det ändå vår verklighet, det är inte fråga om en absolut verklighet.  

3.2 Ett fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt 
Då föreliggande studie vill undersöka hur studenter upplever relationen till sina lärare ligger 
fokus på studentens erfarande och deras livsvärld. I detta sammanhang är en fenomenologisk 
utgångspunkt högst relevant. 

3.2.1 Fenomenologins framväxt  
Bengtsson (2005) menar att fenomenologi utgår från begreppet fenomen. Det är också detta 
begrepp som har givit fenomenologin dess namn. Fenomen betyder ”det som visar sig” (s. 12) 
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och härstammar från det grekiska språket, skriver Bengtsson. Han beskriver vidare att det är 
viktigt att förstå detta som att det alltid finns någon som det som visar sig visar sig för. Det är 
frågan om ett beroende mellan objekt och subjekt. Fenomenologin handlar således om hur fe-
nomen visar sig för någon, inte en objektiv sanning. Bengtsson (1991) beskriver att termen 
fenomenologi har använts inom vetenskap och filosofi sedan 1700-talets andra hälft, då Lam-
bert lät det ge namn åt läran om det skenbara. Under historiens gång har begreppet dock använts 
på flertalet olika sätt menar Bengtsson, men det var Edmund Husserls (1900-1901) arbete 
Logische Untersuchunge som kom att definiera den nya fenomenologin. Denna var inte en lära 
utan snarare en metod som består av två grundläggande komponenter menar Bengtsson (1991). 
Dels strävar fenomenologin efter att beskriva saker så som de uppfattas av någon, men även 
efter att beskriva saker så rättvist som möjligt. För föreliggande studies syfte, att undersöka 
erfarandet av relationer, blir det därför extra viktigt att fokus ligger på respondenternas erfa-
rande inte forskarens. Resultatet ämnar därför genomsyras av detta fenomenologiska perspek-
tiv, med ett vokabulär och termer som är adekvata för detta. 

3.2.2 En erfarenhetsfilosofi  
Bengtsson (2001) beskriver att fenomenologi är en erfarenhetsfilosofi som håller sig till den 
naturliga erfarenheten. Han tar ett exempel gällande tomater, som förklarar fenomenologins syn 
på den naturliga erfarenheten, där han jämför med andra traditionella filosofier: 
 

Med hjälp av ett åskådliggjort exempel skulle man kanske kunna säga att empiristen 
erfar den här konkreta, något ojämnt vuxna tomaten som en röd färgfläck och ingen-
ting annat och att kantianen erfar ett föremål som visserligen är lokaliserat i rum och 
tid, men som principiellt saknar individualitet, dvs. man kan inte skilja på två tomater 
för varandra. Fenomenologen som håller sig till den naturliga erfarenheten erfar där-
emot just den här individuella röda tomaten med alla de egenskaper och betydelser 
den kan ha för mig som erfar den. (Bengtsson 2001, s. 27) 

 
För att göra en liknelse som passar ämnesområdet musik kan ett exempel tas om en fiol. Om 
ett objekt, såsom en fiol, erfars av en människa ses denna fiol som den individuella fiolen den 
är och med de egenskaper och betydelser den har för människan. Den kanske är sprucken i 
botten och skiljer sig mot andra fioler, människan kanske också aldrig har sett en fiol och knappt 
förstår att det är ett musikinstrument det är frågan om. Detta naturliga erfarande försökte Hus-
serl göra till ett begrepp i intentionalitetsteorin menar Bengtsson. Karlsson (1999) anser att 
detta är en mycket komplex teori att förklara, men att den i grova drag handlar om medvetandets 
meningsbestämmande:  
 

Intentionalitetsbegreppet implicerar ett avvisande av idén att det skulle finnas objek-
tiva fakta, oberoende av ett subjekt/subjektiv förståelse/medvetande. Det objektivt 
givna faktumet är alltid presenterat i relation till något subjekt(ivt), till en specifik 
subjektiv inställning, som över huvud taget är förutsättningen för att kunna tala om 
”något” som ett objektivt faktum. Enligt ett sådant icke-dualistiskt synsätt är subjekt 
och objekt inte två av varandra oberoende entiteter, utan subjekt och objekt är i stället 
sammanlänkade genom intentionaliteten. (Karlsson 1999, s. 337) 
 

Det finns således inga objektiva fakta som är allmängiltiga inom fenomenologin, allt är bero-
ende av medvetandet och erfarandet. På samma sätt kommer denna studie inte att inrikta sig på 
objektiva fakta, utan på vad respondenterna erfar. Syftet med denna studie är således inte att 
utforska objektiva sanningar utan studenternas livsvärldar, deras sanningar. 
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3.2.3 Begreppet livsvärld  
Om fenomen handlar om hur någon upplever något så är livsvärlden den värld som dessa feno-
men existerar i. Begreppet livsvärld är från början ett filosofiskt begrepp beskriver Bengtsson, 
(2005). Begreppet har kommit att vara viktigt för samhällsvetenskaplig teoribildning och forsk-
ning och kan länkas tillbaka till den tidigare nämnda Edmund Husserl. Bengtsson beskriver att 
livsvärld ofta länkas till Husserls senare verk, men att detta är felaktigt. Han menar istället att 
Husserl, som den moderna fenomenologins grundare, har detta begrepp som en central angelä-
genhet i hela sin rörelse. Att begreppet kommit att förknippas med de senare av Husserls verk 
beror på att livsvärldsbegreppet har haft varierande beteckningar under tidens gång menar 
Bengtsson, detta inte bara i Husserls verk, utan även i Heideggers, Merleau-Pontys, Schelers 
och Schützs3 verk. Trots att begrepp som ”miljövärld” och ”vardagsvärld” förekommit i dessa 
andra författares alster slår ändå Bengtsson fast att det hela tiden var fråga om en utveckling av 
det som idag har blivit livsvärldsbegreppet. Vidare anser Bengtsson (2005) att en livsvärldsan-
sats i forskning i förlängningen blir synonymt med att bedriva kvalitativ forskning. Att avper-
sonifiera och avkontextualisera som ofta är frågan om vid kvantitativa studier är inte möjligt 
med en livsvärldsansats, livsvärlden är komplex och försöker just fånga dess upplevelser. 
Bengtsson beskriver att Husserl, som faktiskt var matematiker, avvisade alla försök till mate-
matisering av livsvärlden. Att bedriva en livsvärldsansats som forskare är att studera världen i 
sin fulla konkretion för att då kunna fånga den kvalitativa komplexiteten skriver Bengtsson. 
Det är denna kvalitativa komplexitet som föreliggande studie ville fånga, det vill säga hur mu-
sikstudenterna upplever sin relation till sina lärare inom sin livsvärld. 
 
Bengtsson (2001) beskriver livsvärlden som den verklighet vi människor existerar i. Följande 
citat beskriver detta, men också vad det får för innebörd för den vetenskapliga verksamhet vi 
bedriver: 
 

Liksom den naturliga inställningens värld beskrivs även livsvärlden som den konkret 
erfarbara verklighet som vi dagligen lever våra liv i och tar för given i alla våra 
aktiviteter. Som sådan utgör livsvärlden en förutsättning för alla empiriska teorier 
och för all vetenskaplig verksamhet. Det är därifrån som vetenskapen ytterst hämtar 
sitt erfarenhetsmaterial, det är ytterst på denna värld som teorierna måste kunna åter-
föras och det är i samma värld som vetenskapen bedrivs. (Bengtsson 2001, s. 46-47) 

 
I livsvärlden hänger allt samman, det finns inga händelser eller fenomen som är isolerade, me-
nar Bengtsson (2005). Vid varje erfarenhet finns det en mängd saker och egenskaper som till-
sammans bildar det aktuella erfarenhets- eller handlingssammanhanget. Vissa saker presenteras 
i förgrunden och vissa medpresenteras (appresenteras). Tillsammans skapas ett sammanhang. 
Bengtsson beskriver vidare att varje sammanhang har en horisont som avgränsar till andra sam-
manhang. Han tar som exempel att när eleven springer in efter rasten erfar läraren dels en pojke, 
men han kan även erfara att det har rört sig om fotbollsspel på rasten, när han ser pojkens skitiga 
fotbollströja. Fotbollsspel är här en av de saker som appresenteras inom horisonten. Bengtsson 
menar att det vid studium av andras livsvärldar är viktigt att inte bara se enskilda detaljer utan 
även det som appresenteras. Först i sina sammanhang kan enskilda händelser, ting och männi-
skor bli begripliga anser Bengtsson. Samtidigt måste vissa begränsningar göras, det går inte att 

                                                
 
 
3 Martin Heideggers, Max Schelers, Alfred Schütz och Maurice Merleau-Ponty är fyra filosofer som 
verkat för den fenomenologiska rörelsens utveckling, med egna begrepp för livsvärld. De har med olika 
begrepp bidragit till det som idag är livsvärldsbegreppet (Bengtsson, 2005). 
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studera hela världar. Detta kan göras genom att tematisera en region och utforska denna. Valet 
för föreliggande studie, att studera relationer mellan musikstudenter och deras lärare skapar en 
region som avgränsar till flera andra ämnen. Dessa andra regioner kan då finnas appresentativt 
tillgängliga. Exempelvis kan en liknelse som Bengtsson gör vara intressant: en lärares livsvärld 
slutar inte när denne lämnar för dagen genom dörren till klassrummet, utan den inkluderar alla 
regioner som människan rör sig inom. Det blir med detta tydligt att inom livsvärlden hänger 
allt samman. 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-
görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 
dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Föreliggande studie syftar till att undersöka hur studenter upplever relationen till sin(a) lärare 
och jag har valt att undersöka detta kvalitativt genom att använda mig av semistrukturerade 
intervjuer med studenterna. För att analysera svaren har tematisk analys använts som analys-
metod. 

4.1.1 En kvalitativ forskningsansats 
Författare som skriver om metodologiska frågeställningar gör enligt Bryman (2011) ofta en 
distinktion mellan två huvudstrategier av forskning. Dessa är kvalitativ forskning och kvantita-
tiv forskning. Bryman beskriver att den mest uppenbara skillnaden mellan de två är att kvalita-
tiv forskning fokuserar på ord där kvantitativ forskning fokuserar på siffror. Vid en första an-
blick är det också enligt Bryman lätt att tro att skillnaden mellan de två strategierna bara är 
detta, att de mäter olika saker. Bryman menar dock att de mest tydliga skillnaderna mellan 
strategierna är de kunskapsteoretiska grunder som de har.  Kvalitativ forskning uppvisar en 
tolkningsinriktad kunskapsteoretisk ståndpunkt och en ontologisk ståndpunkt som är konstrukt-
ionistisk. Forskningen tar i regel avstånd från positivismen och lägger istället vikten vid hur 
respondenterna tolkar och uppfattar sin verklighet, även om det naturligtvis finns undantag från 
detta. Exempelvis har det idag blivit allt vanligare med så kallad flermetodsforskning (mixed 
method researchs), som kombinerar kvantitativ och kvalitativa metoder. Vidare menar Bryman 
även att synen på förhållandet mellan teori och praktik skiljer sig åt mellan kvalitativa och 
kvantitativa ansatser. Kvalitativ forskning präglas av en induktiv syn och kvantitativ forsning 
präglas i regel av en deduktiv syn. Till sist ska sägas att Bryman också beskriver att även om 
det finns många delar där kvalitativ och kvantitativ forskning skiljer sig finns det också många 
likheter. Båda samlar in stora mängder data och det blir forskarens uppgift att reducera denna 
data och ta fram det väsentliga. Målet för båda ansatser är också att besvara forskningsfrågorna 
för studien. Med föreliggande studie ämnas inte att få tydligt generaliserbara resultat, såsom en 
kvantitativ studie kan ge. Studien ämnar istället att på ett fördjupat sätt undersöka vad ett fåtal 
individer erfar, för att uppnå detta har en kvalitativ forskningsansats valts. 
 
Merriam (1994) beskriver att en fallstudie innebär att systematiskt studera en specifik förete-
else. Denna företeelse kan vara en person, en händelse, ett skeende eller en institution. Valet av 
denna avgränsning gör forskaren för att det är intressant och viktigt, eller för att forskaren har 
en hypotes om företeelsen. Även Bryman (2011) förklarar att en fallstudie i sin grundform in-
begriper djupare studium av ett enda fall. Han menar vidare att den vanligaste betydelsen av 
fall är en viss plats, lokal eller organisation. Som exempel förklarar Bryman att detta kan vara 
en viss skola, vilket det är för föreliggande studie. För att kort i en mening beskriva föreliggande 
studie vill jag benämna den som en kvalitativ fallstudie på en svensk högskola med musikstu-
denter. 

4.1.2 Semistruktererade intervjuer som metod 
Johansson och Svedner (2010) menar att intervjun är ett bra verktyg för att nå information på 
djupet. De beskriver att den kvalitativa intervjun därför också är en av de vanligaste metoderna 
för examensarbeten i lärarutbildningen och att den är mycket användbar. Den kvalitativa inter-
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vjuformen ger, om den används rätt, mycket intressanta, användbara svar för läraryrket konsta-
terar Johansson och Svedner. Bryman (2011) beskriver att intervjuer kan göras på flertalet sätt 
och att de också kan skilja sig från varandra. Det har idag blivit vanligt att kalla ostrukturerade- 
och semistrukturerade intervjuer för kvalitativa intervjuer, medan strukturerade intervjuer för-
knippas med kvantitativ forskning. Den sistnämnda intervjuformen har fasta uppställda frågor 
som studien ämnar undersöka. Detta i syfte att maximera validitet och reliabilitet för studien. 
Den ostrukturerade intervjun beskriver Bryman som en nästan helt ostrukturerad intervju som 
liknar vanliga samtal och där intervjupersonen får svara och associera fritt. Denna form använ-
der forskaren som vill vara helt säker på att den får en riktig uppfattning av respondentens 
världsbild anser Bryman. Intervjun kan dock ta många riktningar och därför har denna metod 
inte valts i föreliggande studie. Det finns också semistrukturerade intervjuer, vilket denna stu-
die har valt att använda sig av. Detta val hänger samman med valet av tematisk analys och är 
gjort för att samtliga respondenter ska hålla sina resonemang inom liknande områden. Bryman 
menar även att trots att en semistrukturerade intervjuer inte är lika fri som ostrukturerade inter-
vjuer medger den ändå en stor frihet för respondenterna. Bryman beskriver vidare att forskaren 
vid semistrukturerade intervjuer i förhand gör teman som ska komma att beröras under inter-
vjun, något som benämns intervjuguide. En intervjuguide kan vara allt från en kort minneslista 
över teman till en mer strukturerad lista över frågeställningar att använda under intervjun. Det 
viktiga vid användandet av en intervjuguide är att frågorna ger forskaren möjlighet att förstå 
respondenternas upplevelser. Det är också viktigt att guiden och intervjun medger en viss flex-
ibilitet skriver Bryman. Forskaren kan välja att hoppa över eller hoppa mellan frågor, men ge-
nerellt sätt kommer frågorna i sin ursprungliga ordning. Bryman poängterar även att det är vik-
tigt att fokus hela tiden ligger på respondentens uppfattning och upplevelse av saker. En inter-
vjuguide ska vara utformad så att respondenterna är fria att formulera sig på sina egna sätt.  

4.1.3 Tematisk analys som analysmetod 
Jepson Wigg (2015) beskriver att en analys som är tematisk fokuserar på att identifiera gemen-
samma teman i olika berättelser. Innehållet i berättelserna skapar teman som är vida eller snäva 
anser Jepson Wigg och beskriver vidare att vida teman handlar om mer generella erfarenheter 
jämfört med snäva. I den tematiska analys som är vald för denna studie kan de teman som 
presenteras möjligen bli snäva, då de handlar om mer specifika erfarenheter, såsom relationer. 
Även Bryman (2011) tar upp tematisk analys och benämner det som en av de vanligaste tekni-
kerna för kvalitativ dataanalys. Han menar att det handlar om att finna olika teman i intervju-
utskrifterna. Samtidigt riktar Bryman en kritik mot att forskare ofta inte är tydliga med vad 
deras tematiska analys innebär. Till skillnad från till exempel kritisk diskursanalys så beskrivs 
inte tematisk analys utifrån en tydlig bakgrund eller en tydlig teknik anser Bryman. Sättet att 
söka efter data och dela upp i teman menar han inte är specifikt för den tematiska analysen, 
detta finns även i många andra typer av kvalitativa analyser. Dock konstaterar han som sagt att 
tematisk analys är ett av de vanligaste angreppssätten när det gäller analys av kvalitativa data. 
Braun och Clarke (2006) menar att flexibilitet och enkelhet är den tematiska analysens största 
styrkor. Den är lätt att förstå och sätta sig in i, kan hantera stora mängder data och gör resultaten 
lättillgängliga för andra forskare menar författarna. Braun och Clarke anser vidare att eftersom 
många andra kvalitativa analysmetoder bygger på tematisk analys, så är denna analys den första 
typ av analysmetod som en kvalitativ forskare bör kunna. De beskriver den som ett grundfun-
dament för kvalitativ analys. Dessa ovanstående fördelar är huvudargumenten för varför före-
liggande studie har tematisk analys som analysmetod. 
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4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av respondenter, studiens genomförande samt dess 
trovärdighet och giltighet. 

4.2.1 Urval av respondenter 
I föreliggande studie har jag valt att använda mig av ett målinriktat urval. Bryman (2011) be-
skriver detta som en samplingsteknik som väljs för att hitta respondenter som är relevanta för 
forskningsfrågorna. Bryman menar vidare att denna typ av urval passar bra i kvalitativ forsk-
ning med intervjuer. Eftersom det kan vara ett känsligt ämne för studenter att diskutera relat-
ionen till sin lärare har jag gjort allt jag kan för att det inte ska vara möjligt att ta reda på vilka 
personer som är respondenter. Detta påverkade också urvalet av respondenter. Jag hade i början 
av studien tänkt att göra en fallstudie med en enda lärares studenter på en högskola. Detta för 
att kunna se hur olika studenter upplever samma lärare, likt Perssons (1996) studie.  Med ett 
sådant urval skulle det emellertid kunna finnas en risk att det går att utläsa vilken lärare och 
vilka studenter det handlar om, speciellt ifall någon på den skolan skulle läsa resultatet. Jag har 
därför istället i mitt urval valt fyra studenter från samma högskola, men som studerar för flera 
olika lärare. Valet att bara intervjua fyra studenter berodde på studiens omfattning, och att det 
därmed inte skulle finnas tid och möjlighet att få tag på och intervjua fler. Bryman (2011) tar 
som exempel att om en studie ska fokusera på erfarenheter av separationer, behövs troligen ett 
större urval om alla relationer ska inräknas i studien än om bara gifta personer inräknas. Han 
menar att antalet respondenter i en studie hänger samman med hur bred omfattningen av studien 
är. För föreliggande studie undersöks en väldigt specifik grupp, musikstudenter med individuell 
undervisning och vad de erfar. Jag anser därför att mitt urval ändå bör ses som tillräckligt. 
 
För att välja respondenter utgick jag från olika kriterier. De skulle ha skrivit på ett #metoo-
upprop, vara studerande vid en svensk musikutbildning och ha individuell undervisning med 
en eller flera lärare. Det var också av vikt att det skulle vara lika många män och kvinnor i 
studien. Detta eftersom jag vill utforska synen hos de som har skrivit på upprop, och detta har 
gjorts av både manliga och kvinnliga studenter. Nedan görs en mycket kort presentation av 
respondenterna. Att hålla den kort gör jag för att garantera respondenternas avidentifiering: 
 

• Student A är en kvinna, 20-30 år. Vid intervjun berättar hon om sina lärare, Lärare A, 
Lärare B och Instuderare A. 

 
• Student B är en man, 20-30 år. Vid intervjun berättar han om sin nuvarande lärare, Lä-

rare B och Instuderare B, samt även om sin förra lärare, Lärare A och en gästlärare på 
skolan, Gästlärare A.  

 
• Student C är en kvinna, 20-30 år. Vid intervjun berättar hon om sin nuvarande lärare, 

Lärare C.  
 

• Student D är en man, 20-30 år. Vid intervjun berättar han om sina två nuvarande lärare, 
Lärare B och Lärare C. 

 
Den första kontakten med respondenterna skedde via telefon i mars 2018, där jag informerade 
om studien och dess syfte. Alla medverkande ställde upp utan att tveka så länge de fick vara 
anonyma. Vid intervjutillfället fick de även ett dokument med mer information om studien och 
en skriftlig överenskommelse att signera att de förstod vad det innebar att medverka. Dessa 
dokument finns bifogade i bilagor.  
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4.2.2 Datainsamling 
Vid intervjuerna för denna studie valde jag att skapa och använda mig av en intervjuguide. Vid 
framställandet av denna guide utgick jag till att börja med från studiens forskningsfrågor. Detta 
ledde till att jag kom fram till tre teman som intervjufrågorna inplacerades under: upplevd re-
lation till läraren, upplevd kommunikation med lärare och syn på vad som ses som person-
ligt/privat och vad som är arbetsrelaterat. Bryman menar vidare att formulering av frågeställ-
ningar inte ska vara för specifika i detta skede. Då riskeras nämligen alternativa synsätt och 
idéer hos respondenterna att inte komma fram. Han skriver istället att det är viktigt att ställa sig 
frågan ”vad måste jag veta för att kunna besvara mina olika frågeställningar?” (Bryman 2011, 
s. 419). Jag valde därför i detta skede att inte specificera mina frågor till att bara handla om 
relationen på eller utanför lektionstiden. Istället ställde jag både frågor om relationen generellt 
och frågor om relationen utanför lektionstiden. De uppkomna temana och intervjufrågorna tes-
tades efter detta i en pilotintervju och förfinades igen. Detta mynnade slutgiltigt ut i den inter-
vjuguide jag har använt och bifogat sist i arbetet. 
 
Intervjuerna skedde i samtliga fall ansikte mot ansikte, men aldrig på plats på den aktuella 
skolan. De varade mellan 50-60 minuter och spelades in på dator med telefon och iPad som 
backup. Under intervjuerna följdes den ovan nämnda intervjuguiden (se bilagor), och fokus 
under intervjuerna var på studenternas upplevelser. Frågorna var därför ofta av karaktären ”be-
skriv hur du upplevde detta”. Under samtliga intervjuer pratade studenterna mycket och fritt. 
Det var få tillfällen jag var tvungen att ställa en ny fråga för att samtalet dog ut. Flera av re-
spondenterna poängterade att de tyckte att det var ett mycket viktigt område att undersöka.    

4.2.3 Bearbetning och analys 
Efter genomförda intervjuer gjordes transkriberingar av samtliga inspelningar. Med hjälp av 
programmet Amazing Slowdowner för iPhone var det möjligt att spela upp intervjuerna på 
långsammare hastighet. Jag valde emellertid att göra transkriberingen på 100 % fart för att det 
då var lättare att höra orden. Istället för att sänka hastigheten använde jag programmets funktion 
för att hoppa tillbaka en sekund. Jag valde att lyssna på en mening i taget och sen hoppade jag 
tillbaka och kontrollyssnade denna. Vid transkriberingen redigerades småljud samt harklingar 
bort, men när respondenter sade något med eftertryck eller tydligt ändrad röst skrevs detta kur-
sivt. Jag valde också att försöka få med så mycket som möjligt av respondenternas tvekanden. 
För dessa tvekanden har jag valt att använda punkter. En punkt visar ett tydligt meningsavslut 
och två punkter är en tvekan, exempelvis för att leta ord, men att meningen fortsätter. Tre punk-
ter har jag valt när respondenten tvekar en lång stund och sen börjar en ny mening:  
 

Eh .. vi har jobbat med varandra i fem år .. så att vi har liksom .. lärt känna varandra 
mer och mer, kan man säga .. eh .. i … vi har en ganska avslappnad relation .. när  
… Under undervisningstimmarna så kan det växla ganska mycket mellan att va väl-
digt inriktade på att jobba, på ett, och då tycker jag att han har en väldig .. ehm .. 
liksom, professionell inställning till det, hur han undervisar mig. (Respondent 3) 

 
För att analysera transkriberingarna har tematisk analys använts. Braun och Clarke (2006) be-
skriver att tematisk analys innebär en mängd val att ta ställning till, men som ändå ofta inte 
redovisas i studiers metoddelar. De menar att det är viktigt att ställningstagandena görs innan 
analysen av data påbörjas och att de reflekteras över under processens gång. I föreliggande 
studie valdes att göra en grov genomläsning först, där hela materialet gicks igenom en gång. 
Utifrån detta gick det att få en överblick och sedan färgkodades de olika delarna beroende på 
vad de behandlade. I nästa steg påbörjades ett temaskapande genom att allt som studenterna 
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hade sagt som handlade om samma område klipptes samman. Hela det klippta materialet sam-
manställdes i ett dokument och genomgicks en gång till samt skrevs analyserande kommentarer 
på. Särskilda resonemang som skildrar studenternas erfarande och upplevelser togs hänsyn till. 
I och med detta var det fenomenologiska perspektivet tydligt med i beaktande genom analysfa-
sen. De teman och underteman som presenteras i resultatet uppkom delvis direkt vid den första 
transkriberingen, medan andra utkristalliserade sig i slutet av analysprocessen. Exempelvis så 
tillkom temat 5.1.1 Från privat till opersonlig relation snabbt. Det var tydligt redan vid en 
första genomläsning att studenterna hade olika erfaranden av relationerna till sina lärare. Däre-
mot temat 5.3.2 Fokus på studieresultat viktigare än en privat relation var något som kom fram 
i slutskedet av analysprocessen. Vidare kan det noteras att det inte fanns några tydliga analy-
tiska skillnader gällande de tre olika frågeställningarna, utan de arbetades med på samma till-
vägagångssätt. Det ska slutligen även tilläggas att jag valt att använda klamrar i resultatet då 
jag har förändrat ett citat, till exempel hoppat framåt till nästa mening i respondentens resone-
mang. Detta har jag skrivit ut såhär: 
 

Alltså jag tyckte ju inte, jag tycker inte om honom. Det är ju svårt att stå i ett rum 
med någon man inte tycker om .. […] det blir så personligt, det blir så mycket själ 
som du visar och sen så känner du att du liksom inte känner dig trygg i det rummet  
.. (Respondent 2) 

4.2.4 Etiska överväganden 
Vid mina intervjuer har jag tagit ställning till olika etiska överväganden. Vetenskapsrådet 
(2017) skriver att det finns en forskningssed som bör beaktas i alla forskningssammanhang. 
Forskning har en viktig roll i samhället idag och därför ställs förväntningar på den. De som 
bedriver forskningen har därför ett ansvar, särskilt mot de människor som medverkar i studien, 
men även indirekt mot alla dem som kan påverkas av forskningen och dess resultat. Veten-
skapsrådet menar vidare att forskaren förväntas göra sitt bästa för att genomföra forskning som 
är av hög kvalitet och fri från yttre intressen. Gällande informerat samtycke beskriver Codex 
(2018) att information till respondenter ska ges både skriftligt och muntligt. Den ska innefatta 
syftet med forskningen, de metoder som används, de följder och risker som forskningen kan 
medföra, vem som är huvudman och att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som 
helst. Jag har därför både muntligt och i skriftlig form (se bilagor) följt Vetenskapsrådets regler 
och informerat respondenterna om dessa. Respondenterna har även signerat ett samtyckeskon-
trakt om att de är införstådda med vad det innebär att medverka i studien. 
 
Som nämnts kort tidigare gällande urval var denna studie tvungen att ta hänsyn till olika 
aspekter för att kunna avidentifiera respondenterna som deltar i den. Jag har till exempel valt 
att inte ange vilken genre och instrument som respondenterna utbildar sig i även fast detta hade 
kunnat vara av intresse för läsaren. Jag har även valt att avidentifiera studenter och lärare och 
istället benämna dem med siffror och bokstäver, såsom Student A och Lärare A. Allt detta görs 
för att det som framkommer i studien inte ska kunna gå att koppla tillbaka till enskilda studen-
ter.  

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att giltighet, även kallat validitet, handlar om riktig-
heten och styrkan i ett yttrande, och att detta begrepp även används i vanligt språkbruk. De 
menar vidare att inom samhällsvetenskaplig forskning används validitet gällande om en metod 
undersöker vad den påstås undersöka. Begreppet tillförlitlighet, även kallat reliabilitet, berör 
om forskningsresultatet kan reproduceras av andra forskare, vid andra tidpunkter. Kvale och 
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Brinkmann menar att det handlar om ifall respondenterna kommer att förändra sina svar bero-
ende på intervjuare. De sammankopplar detta med att till exempel ledande frågor kan förändra 
svaren och sänka reliabiliteten. 

Genom att ta avstamp i ett fenomenologiskt perspektiv och ta ställning till vad studenterna erfar 
och upplever kan det vara svårt att få generaliserbara resultat. Bryman (2011) anser dock att 
kvalitativa studier ska bedömas och värderas helt utifrån andra kriterier än kvantitativa. Till 
exempel handlar giltighet mer om att redovisa alla faser av forskningsprocessen än om repli-
kerbarhet, som innebär att kunna reproducera en studie. I denna studie har jag därför försökt 
vara tydlig med hur jag gått till väga i min metod. Exempelvis kan sägas att de djupintervjuer 
som har gjorts har utgått från en intervjuguide som finns bifogad. En sådan guide menar jag 
bidrar till studiens giltighet. Även urval och beslut rörande analysen presenteras. Bryman 
(2011) menar vidare att eftersom det är skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa studier så 
bör andra begrepp användas. Han beskriver vidare att tillförlitlighet och pålitlighet är två mer 
kvalitativa begrepp än validitet och reliabilitet. Detta beror till viss del på att sociala verklig-
heter sällan är absoluta, istället handlar det om att beskriva.  

För föreliggande studie har jag för att höja tillförlitligheten varit noga med att gå igenom min 
intervjuguide så att frågorna inte skulle vara ledande. Jag försökte dels genom diskussion med 
handledare, men även genom utvärdering av en genomförd pilotintervju, identifiera frågor som 
skulle kunna leda respondenterna. Jag var också noga med att under intervjuerna inte leda re-
spondenterna med andra följdfrågor än de jag hade förberett och arbetat igenom. Jag övervägde 
att göra det som Bryman (2011) kallar för respondentvalidering, men kom fram till att nackde-
larna övervägde fördelarna. Dels fanns det inte tid för en sådan validering, men Bryman menar 
även att det kan föranleda defensiva reaktioner hos respondenterna, det finns helt enkelt risk 
för att de tar tillbaka sina uttalanden eller censurerar stora delar. Bryman anser även att det på 
god grund kan ifrågasätta om respondenterna i en studie kan validera en forskares analys, ef-
tersom studier ofta riktar sig till andra forskare.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av intervjuer med de fyra 
respondenterna. De övergripande teman som svarar på forskningsfrågorna, presenteras som re-
lationen till lärare, kommunikation utanför undervisningens ramar och en önskad relation. I 
slutet av kapitlet ges en sammanfattning med slutsatser.  

5.1 Relationen till lärare 
I denna resultatdel presenteras hur studenter erfar fenomenet relationen till sina lärare. De te-
man som presenteras är följande: Från privat till opersonlig relation, Variationer av tillit och 
personkemi, Variationer av maktpositioner, Från mycket till lite kontakt, och Från otrevligt 
festande till trevligt umgänge. 

5.1.1 Från privat till opersonlig relation 
Av studenternas svar går att utläsa att relationens grad av personlighet i kontakten med läraren 
beror på vilken lärare det är. De fyra olika studenterna beskriver överlag en personlig relation, 
men det skiljer sig hur djupt lärarna går in på i det personliga. Studenter med flera lärare erfar 
att deras lärare har olika sätt att hantera gränsen mellan vad som är personligt och privat. Stu-
dent A beskriver att hon har en nära personlig relation till Lärare A, där de ofta pratar om vad 
som respondenten beskriver som ”privatliv”. Hon menar vidare att det är svårt att veta var grän-
sen mellan personligt och privat går, men att den här relationen är tydligt av privatare karaktär:  
 

Det är väldigt stor del av lektionerna går faktiskt åt, åt privata interaktioner. Vi träf-
fas inte jättemycket utanför skolan, däremot så stannar vi alltid och pratar i korrido-
rerna. Vi har väldigt ofta diskussioner om min pojkvän faktiskt. Som han också, kän-
ner, har lektioner med. […] Alltså vi pratar med varandra om saker som privatliv 
och sånt där och när han gjorde slut med sin sambo. (Student A om Lärare A) 

 
Samtidigt menar hon att detta inte är för påträngande utan snarare ”humoristiskt” och beskriver 
att det kan vara skönt att prata om för att få tänka på något annat för en stund. 
 
Till sin andra lärare, Lärare B, upplever Student A relationen som mer professionell: ”Hon är 
lite mer professionell, håller sig mer på avstånd, tycker inte så mycket om att prata om sitt 
privatliv och sådär”. Detta menar dock Student A till viss del beror på att konflikter dem emel-
lan har gjort att läraren inte är lika intresserad av att prata. Relationen till Instuderare 1 däremot 
erfar Student A som mycket nära, den lärare hon har mest kontakt med. Hon beskriver att ef-
tersom Instuderare A är mån om relationen så finns det bara fördelar med en nära relation: 
 

Med Instuderare A finns det definitivt bara fördelar, hon är underbar att umgås med, 
man hänger mycket. Det känns som att hon anstränger sig så mycket mer för speciellt 
vår klass. Vi har fått en väldigt nära relation till henne, vi umgås med henne, pratar 
mycket med henne och hon sitter och håller ansvar för liksom repertoarfördelning 
och allt sånt där, hon försöker verkligen se till att det ska bli bra, och det känns som 
att ju närmare relation eleverna faktiskt har med sina lärare desto mer angelägna är 
lärarna om att just dom här eleverna ska få en bra utbildning … eh. Så det är väldigt 
najs, utöver liksom det trevliga sällskapet som det kan vara. (Student A om Instude-
rare A) 
  

Student B och Student D erfar båda att relationen till Lärare B inte är så personlig, utan mer 
tillbakadragen och att det fungerar. Student B upplever att Lärare B klarar av att vara lärare och 
trevlig när tid finns för det, det kan dock bli för opersonligt när lektionen slutar: 
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Nämen jag tycker att hon, hon, hon klarar ju av den här biten att vara .. vara lärare 
och vara trevlig när, när det är tid, när vi har tid för det. Under dom 45 minuter, då 
lyssnar hon och hon ler och vi skrattar och vi har en normal lektion. Men efter lekt-
ionstid så tycker jag att hon, men det har jag nästan stört mig lite på ett sätt, för att 
jag tycker att hon blir så opersonlig, efter lektionerna. (Student B om Lärare B) 

 
Student C beskriver relationen till sin lärare, Lärare C, som ”en ganska avslappnad relation”. 
Hon beskriver en professionell inställning till arbetet på lektionerna, men mellan övningar och 
efter lektionerna kan de prata om ”allt möjligt”. Student C, beskriver dock att relationen har 
utvecklats efterhand, då de har samarbetat under flertalet år: 
 

I början var då jag började hos honom var det väldigt, professionellt och … väldigt 
.. Ja men, ja men ganska liksom opersonligt, men ett väldigt effektivt arbete liksom 
.. O sen så har det blivit mer och mer att man har lärt känna varandra .. (Student C 
om Lärare C). 
 

De fyra respondenterna beskriver följaktligen olika typer av relationer när de får frågan om 
relationen till sina lärare. Detta styrks också med att när studenter har flera olika lärare så ser 
relationerna helt annorlunda ut – beroende på vilken lärare de har. Bilden som framkommer är 
att det är på lärarnas initiativ ifall relationen ska vara av privatare karaktär.  

5.1.2 Variationer av tillit och personkemi 
I relationer som studenterna upplever som mindre bra kommer två av dem fram till att det har 
att göra med dålig ”personkemi” mellan dem och läraren. Tre av fyra studenter uppger också 
att det handlar om att känna tillit till lärarna för att relationen ska fungera.  
 
Student B och Student D erfar båda två att utövande av musik är en känslig process. Att ta 
lektioner och blotta sin kunskap förutsätter att studenten finner tillit och förtroende för läraren. 
De kopplar det båda till vikten av att ha en ”personkemi” med läraren och menar att i en-till-
en-undervisning är detta viktigt. Student B betonar vikten av personkemi. Han beskriver att 
relationen under hans tid med Lärare A, hans förra lärare, skar sig totalt, beroende på bland 
annat dålig personkemi: 
 

Och det fungerade ju inte alls, med mig och honom, men det hade ju att göra med 
att eh .. personkemi tror jag .. och eh … Vår relation den är ju nu, alltså såhär, jag 
tycker att han är en idiot och det kan jag prata om länge och mycket om, men jag har 
inte orkat göra nån sak av det på skolan. (Student B om Lärare A) 

 
Student B kopplar samman detta med att känna tillit och förtroende för läraren. Han menar 
vidare att det är väldigt svårt att stå i ett rum med någon som man inte tycker om när man blottar 
något personligt, såsom musik är:  
 

Alltså jag tyckte ju inte, jag tycker inte om honom. Det är ju svårt att stå i ett rum 
med nån man inte tycker om .. […], det blir så personligt, det blir så mycket själ som 
du visar och sen så känner du att du liksom inte känner dig trygg i det rummet .. då 
är det svårt att eh .. ställa sig, liksom, lugn i det .. Alltså Lärare A är en, han är ju en 
så där härskartekniksexpert .. (Student B om Lärare A) 

 
Student D poängterar även han att det är viktigt att ha en personlig kontakt för att kunna lita på 
läraren. Detta är något som uppnås med Lärare C, men inte med Lärare B. Student D beskriver 
Lärare B som ”konstigt professionellt låst”, och menar att just hennes professionella fasad gör 
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det svårt att helt lita på henne i en undervisningssituation. Student D menar samtidigt att detta 
troligen inte har att göra med att läraren är illvillig, utan att det snarare beror på att när han inte 
vet vem läraren är, är det svårt att lita på vad läraren säger. Vidare beskriver Student D vikten 
av personkemi för att kunna få ett utbyte med sin lärare och menar att Lärare B inte släpper in 
honom för nära: 
 

Någon form av kvasiinsläppande på nått vis, väldigt mystiskt, man har inte riktigt 
koll på vart man har varandra känns det som på något vis .. Vilket jag tycker är 
ganska problematiskt för min del, jag vet att lärare ska vara professionella, det är väl 
det som man eftersträvar .. men när man jobbar, i mitt fall i alla fall, när man jobbar 
så tight, när man jobbar en-mot-en så är det viktigt att man har en personkemi, så att 
vi kan få ett utbyte. Vi har en personkemi, men ändå känns det inte som att man kan 
lita på henne helt och hållet, för man vet inte riktigt vem hon är. (Student D om 
Lärare B) 
 

I kontrast till detta beskriver Student D Lärare C, som en lärare som kan vara professionell, 
men samtidigt personlig. Detta gör att han har koll på vem läraren är och känner tillit. Trots att 
han har studerat för denna lärare bara en tredjedel av tiden jämfört med Lärare B erfar Student 
D att han känner Lärare C på ett mer personligt plan. Han beskriver vikten av att få en bak-
grundsbild av vem läraren är för att kunna lita på honom: 
  

Han är extremt professionell, på lektionerna, men han är också väldigt personlig, 
inget problem att prata om sitt liv och sin familj och sådana saker, så honom känns 
det som att jag har, redan från första lektionerna, att jag har total koll på vem den här 
killen är, vad han är för personlighetstyp, vad han gör och sådana saker. (Student D 
om Lärare C) 

 
Även Student C nämner att en viktig del är att hon känner tillit till Lärare C:s omdöme när det 
gäller undervisningen. Tre av de fyra respondenterna erfar således att det handlar om att lita på 
läraren för att en relation ska fungera bra. Student B och Student D kopplar även detta till per-
sonkemi när de beskriver relationer som de upplever som mindre givande. Det kan också note-
ras att en av fyra respondenter, Student A, inte tar upp tillit eller personkemi under sin intervju. 

5.1.3 Variationer av maktpositioner 
Respondenterna har en delad bild av lärarnas maktposition och hur den påverkar relationen. 
Studenternas upplevelser av lärarnas maktposition varierar från att vara en stark maktposition, 
till att vara en obefintlig maktposition.  
 
Student A erfar tydligt att en av hennes lärare är i en maktposition mot henne och samman-
kopplar detta med att läraren har kontakter som kan leda till framtida jobb. Hon menar även att 
lärarens makt och inflytande på skolan har gjort det mycket svårt att byta till en annan lärare. 
När Student A får frågan om hon upplever att lärarna är i en maktposition svarar hon att speciellt 
Lärare B är det på många sätt. Hon beskriver vidare att eftersom det har fungerat dåligt emellan 
dem gällande undervisningen ville hon byta helt till Lärare A, men det var inte lätt: 
 

Alltså vi har varit så osams om hennes pedagogik, jag har inte tyckt att det har lett 
till någonting och jag har haft väldigt svårt att vara ärlig med hur jag känner. Jag vill 
egentligen byta till Lärare A helt och hållet, men jag upplever att hon är i en så pass 
stor maktposition… (Student A om Lärare B) 
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Hon menar vidare att eftersom Lärare B är den som planerar och fördelar vilka lärare som har 
vilken student, så är det väldigt känsligt att komma till henne och säga att hon vill byta lärare. 
Hon beskriver vidare att lärarens maktposition på skolan i kombination med hennes position i 
branschen gör att hon som student inte vill stöta sig med Lärare B. Student A erfar det även 
som en komplicerad process på skolan, där tillåtelse måste ges från flera parter innan byte får 
ske. Studenterna får dessutom bara byta lärare vid terminsstarter. Allt detta sammantaget menar 
hon har gjort att hon valt att gå kvar för Lärare B på 50% och dela undervisningen mellan sina 
lärare, Lärare A och B. Hon konstaterar till sist att det är viktigt att fortsätta studera för Lärare 
B för att bibehålla en god relation till henne, som kan ge framtida kontakter: 
 

För jag vill ändå behålla en god relation till henne, för jag vill att, när jag går ut .. 
eller, hon är väldigt positivt inställd till mig, mycket mer än många andra lärare, och 
det är ett plus att ha lärare som är positiva, som har ett brett kontaktnät. (Student A 
om Lärare B) 

 
Två av de andra studenterna, Student C och D upplever att deras lärare kan äga en sorts ”positiv 
makt” som innebär att de kan få fördelar i framtiden av att ha en bra relation till läraren. De tror 
inte att läraren genom sin makt skulle kunna förstöra för dem, utan snarare att de skulle missa 
värdefulla kontakter ifall relationen försämrades. En fjärde respondent, Student D, menar att 
han inte upplever att lärarna är i en maktposition alls, eftersom studenten bara är en i mängden 
av alla studenter läraren kommer att ha under sitt yrkesliv. Han erfar också att det är vanligt att 
studenter tror att lärarna har mer makt än vad de har och påpekar samtidigt att han själv aldrig 
har haft problem med ”auktoriteter”. Han tror att detta kan ha att göra med vilken person han 
är. 
 
Sammantaget kan sägas att det ges en delad bild av hur studenterna erfar lärarens maktposition. 
Tre av studenterna menar att det inte kan ha direkt negativa konsekvenser, medan den fjärde 
upplever att en av hennes lärare har en stor makt över henne och hennes framtid. Denna makt 
går att koppla till en svårighet i att byta lärare. 

5.1.4 Från mycket till lite kontakt 
Hur mycket kontakt studenterna har utanför lektionstid med sina lärare varierar beroende på 
vilken lärare och student det gäller. Merparten av studenterna upplever att de inte har så mycket 
kontakt med lärarna utanför. Emellertid särskiljer sig Student A:s relationer till sina lärare här. 
Hon erfar att hon har ”mycket kontakt” utanför lektionstiden med alla sina tre lärare och upp-
lever det som närmare relationer, med mycket kontakt. Hon beskriver att klassen har varit in-
bjuden på vinmiddag till en av lärarna, där flera andra lärare var med och att detta var jättetrev-
ligt. Hon beskriver vidare att det är ett nära samarbete utanför lektionstid med Lärare A. Mycket 
kontakt sker via sms, ofta om personliga ärenden, men också när de möts i korridoren på skolan, 
då det ämne som ofta avhandlas blir Student A:s pojkvän. Hon berättar också att hon lagt 
mycket tid på att stötta läraren i konflikter med andra.    
 
De andra tre respondenterna beskriver först att de inte har så mycket kontakt med lärarna utan-
för lektionstid, men berättar ändå om tillfällen då de träffats. Ofta följs student och lärare åt 
hemåt en bit efter lektioner och får då tid att prata lite om annat än musik erfar Student C och 
D. Student C och D berättar även att de har varit ute och tagit öl med lärarna vid något tillfälle. 
Student D beskriver att med Lärare C har pratet utanför inget faktiskt syfte, vilket han ser som 
positivt. Samtalen handlar inte om att skapa framtida kontakter, utan snarare pratar de bara för 
att läraren är schysst att prata med beskriver Student D.  
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Utifrån svaren studenterna ger går det att utläsa att de erfar olika grad av kontakt utanför lekt-
ionens ramar. Det ska tilläggas att Student B inte upplever sig ha kontakt varken till sin nuva-
rande lärare, Lärare B, eller sin förra Lärare A. Han beskriver vidare att eftersom kommunikat-
ion på lektionstid till Lärare A inte fungerade så blev även kommunikation utanför lektionstiden 
svår.   

5.1.5 Från otrevligt festande till trevligt umgänge 
Samtliga studenter har mött någon av sina lärare i situationer där öl eller vin förekommer, till 
exempel ”gått ut och tagit öl” (Student D), eller Student A som blivit hembjuden på vinmiddag 
av Instuderare A, men det är bara två som tar upp deras upplevelser om när lärare har varit med 
på fester. Student C har bara upplevelser från officiella fester, såsom julfest, att berätta och 
menar att lärarna då har skött sig och varit där på studenternas villkor. Student B däremot har 
en tydligt negativ upplevelse av bland annat när en gästlärare och en instuderare på skolan 
stannade kvar på studentfest på skolan med studenterna. Han menar vidare att om det hade varit 
han själv som varit gästlärare senare i livet så hade det varit otänkbart att stå där med 15-20 år 
yngre elever och festa: 

 
Nämen, det jag reagerar på en gång på .. då hade vi gästföreläsare, en snygg liksom 
snubbe i 40-årsåldern, […] Och sen var det pub efter, och då var han kvar, och In-
studerare B såhär .. och liksom krökade med oss. Och jag var ju i och för sig nykter. 
[…] men då tänkte jag såhär … nä, jag skulle nog fan inte ha varit kvar alltså .. och 
stått där med nån tjej född 95 liksom och .. nej jag tror visst, jag har gjort mycket 
konstiga saker, men jag har ändå gränser. (Student B om Gästlärare A och Instude-
rare B) 

 
Student B berättar vidare om en annan upplevelse och att det hade satts upp regler på skolan 
för de tillfällen då det är gemensam fest för lärare och studenter, såsom julfesten. Det är då, på 
grund av tidigare incidenter, bara tillåtet att dricka två glas vin eller två enheter öl och lärarna 
ska gå hem vid ett visst klockslag:  
 

Och likaså på julfesten blev jag förbannad, för då var jag ju ansvarig för julfesten på 
skolan. Då visste jag att det var sagt att lärarna skulle gå efter ett visst klockslag. 
Och att dom mest får dricka två vinglas, eller två enheter öl eller vad det var, på 
grund av tidigare incidenter .. Ja men då hade vi liksom ja.. Ja men det var ju ingen 
som höll det där, de var ju kvar skitlänge och drack och jag var ju nykter och jag 
skulle ju var ansvarig för det där, sen drog jag ju bara för att jag blev så jädra sur. 
Och där kan jag väl också tycka att såhär, ah, jag vet inte, jag är lite principfast ibland 
.. Jag tycker liksom att .. ja … Men det säkert är sådana människor som, de kanske 
inte själva hade så kul när de var 20-22, ja det kanske blir såhär att ’ja då får vi ha 
kul nu istället’. Jag känner att jag har som gjort det där lite, jag känner att om jag 
skulle jobba på en skola och vara 40, inte fan skulle jag stå kvar med studenterna 
och bli full liksom.  (Student B om Lärarna på Julfesten) 

 
Student C däremot har en annan upplevelse av att träffa lärarna på fest och har träffat dem på 
skolans vårfest och julfesten. Student C känner att det är okej att lärarna är med  
eftersom hon erfar att det är på studenternas villkor: 
 

Jaa .. det är på något sätt okej för att det är på våra villkor. Att det är vi som har 
bjudit in dom liksom .. jag upplever inte att jag liksom måste tänka på jag ska bete 
mig på vissa sätt.. för att .. dom är där. Sen så brukar dom gå hem ganska tidigt … 
Det har ju varit incidenter på skolan, innan jag började vet jag .. men .. Och då så 
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infördes det en regel om att alla lärare måste gå hem klockan 10, från festerna .. men 
de har nog lossats på lite nu .. det är lite oklart (Student C) 
 

Vidare beskriver Student C att möten med lärarna på fest bara har påverkat relationen positivt 
eller inget alls och kopplar samman det med att hon väljer vem hon vill umgås med på festen. 
Hon upplever också att det inte är alla lärare som dyker upp, men relationen med en lärare har 
tydligt gynnats av att mötas på fest: 

 
Men så är det en lärare som, som gillar att vara en del av studenterna, och den relat-
ionen har ändå påverkat ganska positivt tycker jag. Jag tror han har fått en bättre bild 
av hur han ska kommunicera med mig liksom .. för att, för att lektionerna ska vara 
effektiva och vara som jag vill .. ehm. Men han, han är ganska såhär, han känns som 
en socialt osäker person annars. Om han inte vet, om han inte känner studenten lite 
så tror jag inte han vet hur han ska .. hantera .. personer. (Student C) 
 

Det kan sammantaget sägas att upplevelsen av att möta sin lärare på fest är tudelad mellan 
Student B och Student C, men det är ändå tydligt att samtliga studenter har mött sina lärare i 
miljöer där det förekommer alkohol.  

5.2 Kommunikation utanför undervisningens ramar 
I denna resultatdel presenteras hur studenter erfar fenomenet kommunikation utanför undervis-
ningens ramar. De teman som presenteras är följande: Praktiska konversationer via tal, Mes-
senger och sms, Utvecklande konversationer om utbildning, feedback och planering av lekt-
ioner och Privata konversationer om andra studenter. 

5.2.1 Praktiska konversationer via tal, Messenger och sms 
Av respondenternas svar gällande kommunikationen utanför undervisningens ramar går det att 
utläsa att mycket kontakt utanför lektionerna sker via sms. Det är också några studenter som 
har kontakt med sina lärare på Facebook Messenger och några som påpekar att mycket kom-
munikation sker via tal när de träffas i korridorer eller vid konserter. Överlag ska sägas att 
studenterna inte upplever det som några problem att ha kontakt med sina lärare via sms och 
Messenger, de beskriver det snarare som praktiskt. 
 
Student A menar att sms är ett praktiskt verktyg för kommunikation och att hon och lärare A 
sms:ar ”väldigt mycket”. Eftersom det är personlig undervisning, en-till-en, så rör undervis-
ningen bara en själv och läraren och inte en hel klass. Det är därför bra med sms erfar Student 
A, det går snabbare än att skicka mail. Student A menar vidare att hon inte tycker sms inkräktar 
på det privata, utan att det är ett bra alternativ till att ringa och bestämma saker: 
 

Jag tycker sms är jätteskönt, för det är klart, man hade ju kunnat ringa och prata, kan 
ha hänt, men jag hatar att prata i telefon .. och så har det varit på alla konstnärliga 
utbildningar jag gått, så fort jag haft privata lektioner så har man haft kontakt via 
telefonen eller nått praktiskt sätt .. nämen det är en praktisk fråga … (Student A) 

 
Hon beskriver vidare att det kan skickas sms närsomhelst och berättar att senast förra veckan 
skickades meddelanden med en lärare 22.30 på lördag kväll. Student A anser dock att hon aldrig 
upplever det som påträngande, eftersom hon kan välja att svara när hon vill. Hon menar snarare 
att det kan vara bra att få meddelandet så fort som möjligt ”så svarar man när man kan”. 
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Även Student C erfar att sms används för kommunikation utanför lektionstid speciellt när det 
är individuella lektioner på skolan som det gäller. Hon berättar även att Lärare C ibland skickar 
något roligt klipp eller artikel till henne på Messenger, men att hon upplever det som roligt och 
inte superpersonligt. Även Student D upplever att kommunikationen med Lärare C på Mes-
senger är rolig och att ”man skriver lite skämt till varandra och så”.  
 
Student B upplever att mycket av kommunikationen utanför lektionens ramar är av ”verbal” 
typ, i form av prat i skolan. Att tala med lärarna ansikte mot ansikte sker ofta i skolan. Han 
beskriver även att de har kontakt via sms. Anledningen till att det blir sms som kommunikat-
ionsmedel erfar han beror på att det är en liten skola. När en skola inte har så många studenter 
ligger det närmare till hands att använda sms än att maila menar Student B. Han tillägger dock 
att han inte vill ha meddelanden via Facebook Messenger eftersom det blir för privat, men att 
han heller inte har fått några. 
 
Sammantaget kan sägas att studenterna har kontakt med flera av lärarna på skolan via Mes-
senger och sms och att de inte erfar att kommunikationen inkräktar på den privata sfären. Några 
studenter beskriver även verbal kommunikation utanför lektionstid, i form av prat med lärarna. 

5.2.2 Utvecklande konversationer om utbildning, feedback och pla-
nering av lektioner 

Gällande vad kommunikationen utanför lektionstiden handlar om så upplever studenterna att 
det ofta handlar om saker som har med utbildningen att göra, feedback efter konserter och pla-
nering av lektioner. Student C beskriver kort att hon upplever att kommunikationen med Lärare 
C ofta handlar om att de ska bestämma någonting, det kan också handla om att Student C hör 
av sig till läraren och meddelar hur det har gått på auditions som hon deltagit vid. Student B 
beskriver även han att kommunikation via sms har handlat om utbildningen och praktikaliteter 
såsom eventuella förseningar till lektioner. Han upplever också att det varit förslag på tider och 
att det har varit bra att det kan skötas via sms. Student B beskriver vidare ett tillfälle då en lärare 
valde att maila om en inställd lektion samma morgon som lektionen, men eftersom mailen inte 
öppnas lika frekvent som sms så dök han ändå upp på lektionen. Läraren var inte där och den 
gången upplevde han att om hon hade sms:at så hade meddelandet gått fram.     
 
En student, Student A, beskriver en betydligt tätare kontakt med lärarna än övriga studenter. 
Hon erfar att den kontakt hon har med framför allt Lärare A och Instuderare A ofta handlar om 
utbildningen, planering av lektioner, repertoarplanering, småsnack och skvaller. Med Lärare A 
och Lärare B handlar kommunikationen utanför klassrummet ibland om feedback via sms, vil-
ket Student A upplever som skönt: 
 

Med Lärare B .. Just det är samma som Lärare A där också, de kan skriva efter kon-
serter och ge feedback .. vilket är ganska skönt, så man får det skriftligt liksom, kan 
smälta det .. ehm … speciellt med tanke på att Lärare A brukar ha en förmåga att 
komma direkt efter en föreställning och såga en, så är det bättre att få det lite senare 
i skrift. Lärare B så är det mest .. Ja men antingen feedback eller så är det planering 
av .. [ohörbart ord] ornering av lektioner eller saker runt omkring, typ studiemässiga 
saker … (Student A om Lärare A och Lärare B) 

 
Således kan sägas att studenterna erfar att mycket av kommunikationen utanför lektionens ra-
mar behandlar planering och saker som har med utbildningen att göra. Student A beskriver även 
att kommunikationen behandlar feedback från lärarna efter genomförda konserter. Studenternas 
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bild överlag är att det är positivt att dessa saker går att sköta via till exempel sms, ingen upplever 
att denna kommunikation är negativ. 

5.2.3 Privata konversationer om andra studenter 
En annan aspekt som studenterna upplever att kommunikationen utanför undervisningens ramar 
handlar om är att lärarna ”snackar” om andra studenter. Att lärarna talar om andra studenter är 
något som alla studenter upplever och framför allt två studenter reagerar på detta som negativt. 
De två andra studenterna menar att alla lärare gör det och att det är okej. Student A och B 
beskriver att Lärare A har svårt att vara tyst om andra studenter och beskriver det som skitsnack. 
Student A beskriver att det kan vara jobbigt att höra när det är ens klasskompisar det handlar 
om: 
 

Ohh, Lärare A han är mästare på att tala om andra studenter, det handlar ju inte bara 
om att han pratar med mig om min pojkvän .. Han är även tyvärr, det har jag upplevt 
som något väldigt negativt, men jag har försökt säga till honom att jag inte tycker 
det är najs .. han är även väldigt bra på att snacka skit om elever som andra lärare 
har, som han tycker presterar dåligt .. även elever som är mina vänner. En del av den 
här intressanta personligheten han har som inte går hem hos alla .. Men jag upplever 
också att när man faktiskt uttrycker att ’nä, jag vill inte ha den här formen av dis-
kussion’ så .. lägger han ned för just då .. men det är någonting jag kan bli väldigt 
väldigt obekväm över, om han snackar skit om nån som går i min klass till exempel. 
(Student A om Lärare A) 

 
Även Student B beskriver att Lärare A pratar om andra studenter och beskriver Lärare A som 
”en riktig glappkäft”. Han berättar att de har haft samtal studenter emellan om problemen med 
att läraren pratar om andra och att fler tycker att det inte känns bra. Han menar vidare att detta 
är väldigt oprofessionellt och ”oförståeligt”. Han beskriver att det ofta handlar om prestationer 
på lektioner, men inte bara positiva kommentarer, vilket får Student B att undra över vad som 
sägs om honom när han inte är med: 
 

Inte alltid är positiva saker han säger om andra studenter. Åhe .. Och det är ju såhär, 
du vet, det är som när du hör, om du hör nån prata illa om nån, då tänker du, såhär, 
ja men vad säger den personen om mig när jag inte är med liksom .. det är det här 
klassiska. Å .. det är väldigt oprofessionellt och jag personligen förstår faktiskt inte 
hur han kan göra så. Det är för mig liksom, fullkomligt .. eh.. oförståeligt. Så svårt 
är det inte att vara tyst liksom. (Student B om Lärare A) 

 
Student C däremot har andra upplevelser av sina lärare och upplever att prat om andra studenter 
är okej, så länge det har ett undervisningssyfte. Hon tar inte upp att lärare hon har haft har pratat 
skitsnack om studenter, utan hennes upplevelse är att det handlar om att lärarna ger exempel på 
vad andra studenter gör bra eller mindre bra i sitt musicerande. Detta upplever hon är i under-
visningssyfte och hon tillägger att det inte är okej när pratet om andra är av negativ karaktär.  
 
Student D har inga problem med att Lärare B pratar om andra studenter oavsett om det är ris 
eller ros. Han berättar även att det kan vara skönt att prata av sig med Lärare B om andra stu-
denters tillkortakommanden. Han menar att sådana privata konversationer inte lämnar rummet 
och att ”det blir lite så när man jobbar i en sån tajt miljö”. Han beskriver vidare att han tror det 
kan vara bra att få diskutera andra, eftersom det då går att inse sina egna brister. 
 
Följaktligen kan sägas att alla studenter erfar att lärarna pratar om andra studenter, men att de 
har blandade upplevelser om det är positivt eller negativt. Student A och B som har upplevt 
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rent skitsnack är kritiska mot Lärare A. Student C tycker att det är okej, men har också en annan 
upplevelse av vad hennes lärare säger om andra studenter. Student D skiljer ut sig lite i det att 
han medger att han och läraren pratar tillsammans om andra studenter, men upplever att det är 
bra.  

5.3 En önskad relation 
I denna resultatdel presenteras hur studenter erfar fenomenet en önskad relation. De teman som 
presenteras är följande: Ett samarbete mellan lärare och student och Fokus på studieresultatet 
viktigare än en privat relation. 

5.3.1 Ett samarbete mellan lärare och student 
När studenterna får frågan om hur en önskad relation skulle se ut beskriver flera stycken att det 
ska vara ett samarbete. Det är viktigt att läraren respekterar studentens initiativ och kunskap 
samt att det är en konstruktiv miljö. Flera studenter beskriver också att relationen de har till 
instuderarna är såsom de vill ha en önskad relation. Detta beskriver de som ett mer öppet kol-
legialt samarbete än med huvudlärarna.  
 
Av Student A:s och D:s svar går det att utläsa att det är viktigt att det handlar om ett samarbete 
mellan lärare och student – så som de jobbar med instuderarna. Student D menar att kontakten 
med instuderarna är lite mer som ett ”ideal” än vad det är till huvudlärarna, eftersom det där 
blir mer en dialog mellan student och instuderare. Han menar att det är viktigt med ett utbyte:  
 

Jo men det är verkligen, när man är inne där så jobbar man professionellt, man har 
ett utbyte, man pratar med varandra, man är mer som kollegor på något vis och man 
är mindre i en .. även om dom har mycket mer kunskap än vad vi har som studenter 
så kan man föra .. det blir mer av en dialog då kanske .. (Student D om kontakten 
med instuderarna) 

 
Även Student A menar att relationen till instuderarna främjar kreativiteten och att det är viktigt. 
Eftersom studenten redan äger mycket kunskap är det viktigt att lärarna respekterar detta och 
att det är ett öppet diskussionsklimat. Hon menar vidare att instuderarna inte använder sitt tolk-
ningsföreträde lika mycket som huvudlärarna och att det därför blir ett samarbete och en bra 
relation. Relationen till Instuderare A är perfekt erfar Student A: 
 

Med Instuderare A så är det helt perfekt. Hon kommer alltid med jättebra musika-
liska förslag, och sen om man har egna idéer och man nämner det, så är allting alltid 
uppe för diskussion och man kommer alltid fram till någonting som i slutändan blir 
jättebra tillsammans. (Student A om Instuderare A) 

 
Vidare ska även nämnas att Student C menar att det är viktigt att det är en konstruktiv miljö när 
det gäller en önskad relation. En fjärde respondent, Student B menar att det inte går att uttala 
sig om hur en önskad relation ska vara, eftersom alla relationer är unika och att det inte går att 
stöpa sådant i en mall. Han menar dock att en viktig aspekt är att om man känner att det inte 
fungerar så avbryter man ett samarbete. Han beskriver vidare att det var den enda punkt som 
det funkade på med Lärare A, att de kunde bryta på ett bra sätt. Sammantaget kan sägas att 
studenterna tycker att en önskad relation ska vara ett samarbete. 
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5.3.2 Fokus på studieresultat viktigare än en privat relation 
Det framkommer även av studenternas svar gällande en önskad relation att studieresultatet är 
det viktiga och att relationen med läraren spelar mindre roll. Flera studenter menar att det egent-
ligen knappt behöver vara en relation utanför undervisningen. Det viktiga är att undervisningen 
fungerar bra. Student C har detta klart för sig när hon får frågan om en önskad relation:   
 

Eller egentligen, en önskad relation till en lärare det behöver knappt vara en relation, 
tycker jag. För mig är det viktigaste att man känner att man utvecklas när man un-
dervisas av den personen .. det är liksom relation noll liksom .. och det är egentligen 
det ända som är viktigt, tycker jag .. (Student C om en önskad relation) 

 
Även Student A menar att det är skönt med en lärare som går att diskutera med, men till syvende 
och sist är det vad studenten får ut av lektionerna som är det viktigaste:  

 
Sen oavsett hur mycket kontakt man har med dom på fritiden liksom utanför skolan 
eller inte, så är det viktiga att man har en bra relation på lektioner och att man får ut 
det man behöver av .. lektionerna. (Student A) 

 
Student A menar vidare att trots att hon upplever att relationen till Lärare A har negativa 
aspekter, såsom att han talar om andra studenter, så är Lärare A den bästa lärare hon har haft. 
Detta upplever hon beror på resultatet undervisningen ger, Lärare A får henne att bli bättre: 
 

Jag får fortfarande min lektionstid… Han är fullt inriktad på att.. se till att jag ut-
vecklas, han är den bästa lärare jag haft hittills, av alla, och jag har provat så många 
nu … Och han får mig verkligen att bli bättre, jag vet att han har mitt bästa i .. tanken 
[…] (Student A om Lärare A)  

 
Sammantaget kan skönjas att studenterna erfar studieresultatet som en viktig del i en önskad 
relation. Student A och C erfar att en önskad relation är en relation där utvecklingen står i fokus. 
Det ska även tilläggas här att Student B inte tar ställning till vad som är en önskad relation 
eftersom detta är individuellt menar han. 

5.4 Sammanfattning och slutsatser 
De övergripande teman som presenteras i resultatet är relationen till lärare, kommunikation 
utanför undervisningens ramar och en önskad relation. Rörande det första temat kan det sam-
manfattningsvis sägas att studenterna beskriver flertalet upplevelser av fenomenet relationen 
till lärare. Detta kan även skönjas i den variation av upplevelser som framkommer i de olika 
underteman som presenteras. Exempelvis har studenterna olika upplevelser av lärarens makt-
position, några upplever att lärarens maktposition inte är stark alls, medan andra erfar den som 
mycket tydlig. Det finns också olika upplevelser av tillit till lärarna och personkemi. Några 
studenter beskriver vikten av tillit och personkemi, medan andra inte nämner det. Vidare kan 
sägas att studenternas upplevelser av relationens grad av personlighet också är delad. Denna 
beskrivs inom spektrumet från privat till opersonlig relation. Olika livsvärldar med varierande 
upplevelser kan även skönjas i hur mycket kontakt studenterna och lärarna har utanför lektions-
tid och i upplevelsen att träffa lärare på fest. Den sammantagna slutsatsen gällande relationen 
till lärare är att upplevelserna varierar beroende på vilken lärare och vilken student relationen 
gäller. Några studenter beskriver en privat relation med mycket kontakt och några en mer oper-
sonlig relation. 
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I det andra temat som presenteras framkommer hur studenterna erfar kommunikation utanför 
undervisningens ramar. Här redovisas först studenternas upplevelse av tal, sms och Facebook 
Messenger, något de ser som praktiska verktyg. Vidare framkommer att de upplever att kom-
munikationen till stor del handlar om planering, feedback och sådant som rör utbildningen. 
Negativa upplevelser av kommunikationen innefattar att lärarna pratar om andra studenter. 
Slutsats kring detta tema är att det är okej när lärare och student kommunicerar via sms, Mes-
senger och tal. Däremot erfar studenterna det som negativt när kommunikationen rör sig om 
skitsnack om andra studenter. 
 
Studenterna beskriver i det tredje temat att en önskad relation med en lärare ska vara ett sam-
arbete, såsom de upplever det samarbete de har med sina instuderare. De upplever relationen 
till instuderare som mer kollegial. Denna relation främjar även studentens kreativitet genom att 
studenten får vara med och bestämma i större grad än med huvudlärarna. De upplever även att 
studieresultatet är av större vikt än att ha en privat relation till läraren. Slutsatsen kring det tredje 
temat är således att en önskad relation ska vara ett samarbete och att studieresultatet är viktigare 
än relationen till läraren. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur och forsk-
ning samt i relation till det valda teoretiska perspektivet fenomenologi. Därefter förs en dis-
kussion över studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yrkes-
området samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  

6.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen nedan kopplas studiens resultat ihop med tidigare forskning och litteratur. 
De teman som diskuteras nedan är följande: Privat närhet och professionell distans, Läraren 
som maktutövare, Lärares och studenters kommunikation i det digitala samhället, Etiska rikt-
linjer för högskolelärare inom musik, Behov av andra undervisningsformer? och Ett livsvärlds-
perspektiv. 

6.1.1 Privat närhet och professionell distans 
I resultatet framgår varierande upplevelser när studenterna ska beskriva hur personlig relationen 
till lärarna är. Detta redogörs för i temat från opersonlig till personlig relation. Det finns stu-
denter som upplever sig ha mycket kontakt och en närmast privat relation där saker som privat-
liv diskuteras. Andra studenter beskriver en mer opersonlig relation, som upplevs som för oper-
sonlig. Bilden som framkommer i denna del är att det är på lärarnas initiativ ifall relationen ska 
vara av privatare karaktär. Att en lärare ska vara personlig, men inte privat är ett vedertaget 
uttryck menar Dahlkwist (2012). Vidare beskriver Dahlkwist att personliga känslor, erfaren-
heter och upplevelser kan vara viktiga beståndsbitar av att vara lärare, men att de även kan 
skapa problem. Han menar att ibland går lärare in i sitt privata jag och reagerar utifrån detta 
istället för utifrån professionell förståelse. Dessa utflykter bort från professionella förhållnings-
sätt, utan koppling till undervisningen, riskerar att få läraren att handla etiskt tvivelaktigt. I 
temat från opersonlig till personlig relation beskrivs upplevelser som definitivt ligger inom den 
privata sfären. Det beskrivs å andra sidan också lärare som upplevs stänga ute studenter från 
sin personliga sfär och därför inte når studenterna. Det är således ett spektrum av upplevelser 
som framkommer i denna resultatdel och ingen av ovan nämnda ytterligheter når det Dahlkwist 
kallar för en professionell distans. Professionell distans menar Dahlkwist handlar om att inte ha 
ett för litet avstånd till eleven, såsom den privata läraren. Detta benämns underdistansering. Det 
handlar heller inte om att ha ett för stort avstånd, såsom den opersonliga läraren. Detta benämns 
överdistansering. Istället handlar det som lärare om att finna en empatisk precision enligt Dahl-
kwist, eller det som Fibaek Laursen (2004) benämner som autenticitet. Då detta uppnås kan 
parterna uppfatta och förstå varandra, de är lyhörda och de känner tillit. Gällande detta kan 
sägas att ingen av ovanstående lärare når empatisk precision eller autenticitet.       

6.1.2 Läraren som maktutövare 
I resultatet beskrivs även en variation i upplevelsen av lärarens makt. Studenternas erfaranden 
av lärarnas maktposition varierar från de som upplever att läraren inte alls är i en maktposition 
till de som inte vill stöta sig med läraren på grund av dito. I mitten av detta spektrum finns 
studenter som upplever att lärarna äger en ”positiv makt” de kan få ta del av om de har en 
fortsatt bra relation. Däremot tror de inte att lärarens makt skulle kunna få direkt negativa kon-
sekvenser för dem. Bergem (2000) menar att makt och auktoritet är mycket viktiga faktorer i 
en pedagogisk situation. Han menar att det är viktigt att förstå att maktförhållandet är asym-
metriskt och att läraren har olika mandat som i sin tur leder till att denne får stor makt. Även 
Dahlkwist (2012) menar att auktoritet och makt hänger ihop. Auktoritet handlar om att en per-
son frivilligt lyder en annan på grund av att ledaren äger en legitimitet. Det finns olika grunder 
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till denna legitimitet, men i föreliggande studie kan detta sammankopplas med det som Dahl-
kwist kallar professionell auktoritet. Denna auktoritet baseras på att ledaren äger en expertkun-
skap för ämnet. Lärarnas maktposition i föreliggande studie går tydligt att sammankoppla med 
deras kontakter inom branschen, men även deras kunskap på området, som experter. Dahlkwist 
menar vidare att makt, som den personliga och emotionella dimensionen av auktoritet kan vara 
uppdelad i olika grenar: legitim makt, sanktionsmakt, referensmakt och expertmakt. I resultatet 
av denna studie kan lärarnas maktposition framför allt kopplas till expertmakt och sanktions-
makt. De äger en hög ämneskompetens och expertkunskap som bidrar till maktpositionen. De 
har även möjligheten att belöna studenter med förmedling av framtida kontakter och jobb ge-
nom så kallade positiva sanktionsmöjligheter och äger därför en makt som kan uppfattas som 
positiv. Denna makt är dock inte bara positiv, eftersom möjligheter att förmedla kontakter och 
jobb kan innebära en hållhake på studenterna. Även lärarens inflytande på skolan och rätten att 
bestämma vilken student som studerar för vilken lärare bidrar till makt. När studenten vill byta 
lärare vågar studenten inte göra detta på grund av risken att stöta sig med läraren. Lärarnas makt 
är således ett komplext ämne och även om studenternas upplevelse mestadels är positiv, upple-
ver studenterna att det finns lärare som visar bristande professionalitet även inom detta område. 

6.1.3 Lärares och studenters kommunikation i det digitala sam-
hället 

I det andra övergripande temat i resultatet, kommunikation utanför undervisningens ramar, 
skildras hur studenter och lärare kommunicerar. Det visar sig att digitala kommunikationsme-
del, såsom sms och Facebook Messenger utgör en stor del av kommunikationen. Studenternas 
samlade upplevelse är att detta är praktiska verktyg som inte inkräktar på det privata. Lärarnas 
Riksförbund (2010) menar dock att den nya digitala kontakt som lärare och elever idag har via 
bland annat sociala medier manar till eftertanke. De beskriver vidare att kontakter med elever 
via exempelvis sociala nätverk inte kan ses som okomplicerat. Även Dahlkwist (2012) menar 
att sociala medier och internet har gett en ny dimension till relationen mellan lärare och elever. 
Detta kan sudda ut gränsen mellan det personliga och privata menar Dahlkwist. I resultatet för 
denna studie beskriver studenterna inte några uppenbara problem med de digitala kommunikat-
ionsredskapen i sig. De menar att deras upplevelse är att det är praktiska redskap för en snabbare 
kommunikation. Även om studenter har fått meddelanden långt utanför skolveckans ramar, så 
ses det inte som problem. Resultatet visar även att studenter och lärare kommunicerar om andra 
saker än undervisningen, och att det där finns gränser gällande kommunikationen. Några stu-
denter menar att när lärarna kommunicerar negativt om andra studenter går det över en gräns 
för vad som är okej. Detta erfar studenterna som en tydligt negativ upplevelse. Resultatet visar 
såldes att det inte är helt okomplicerat med denna kontakt och även inom detta område kan 
lärarnas professionalitet diskuteras. Detta kan kopplas tillbaka till Lärarnas Riksförbunds slut-
sats (2010) att digital kontakt manar till eftertanke och att nya mötesplatser kräver nya gräns-
dragningar. 

6.1.4 Avsaknad av etiska riktlinjer för högskolelärare inom musik 
I det andra övergripande temat, kommunikation utanför undervisningens ramar, skildras även 
privata konversationer om andra studenter, något som studenterna har blandade upplevelser 
om. Vissa studenter menar att deras lärare går över gränsen när de pratar negativt om andra 
studenter och beskriver detta i direkt kritiska ordalag. Andra studenter har inte lika utpräglade 
upplevelser av skitsnack och dessa ser det som mer okej att diskutera andra studenter. När kom-
munikationen mellan lärare och student behandlar andra studenter snarare än undervisning kan 
lärarnas etiska riktlinjer diskuteras, eller snarare frånvaro av sådana. Lärarnas Riksförbund 
(2010) menade redan för åtta år sedan att lärarnas yrkesetik måste ligga i framkant. De menade 
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att det är viktigt att befintlig yrkeskår och lärarutbildningar arbetar med detta kontinuerligt. 
Emellertid finns det idag ytterst få etiska riktlinjer att utgå från som högskole- och universitets-
lärare. SULF:s riktlinjer (2004) är, när detta arbete skrivs, 14 år gamla i en tid där utvecklingen 
går fort. Aldrin (2016) påpekar även detta, efterlyser nya riktlinjer och menar att de befintliga 
är skrivna i en tid då andra förutsättningar rådde. Det bör även noteras att samtidigt som Lärar-
nas Riksförbund menar att riktlinjerna bör vara ständigt aktuella har SULF beslutat att lägga 
ned sitt etiska råd och inte utforma nya etiska riktlinjer (Skarsgård, 2017). Resultatet i förelig-
gande studie pekar åt det Aldrin (2016) säger, att lärarnas etiska riktlinjer är mer aktuella än 
någonsin. I båda de första övergripande temana, relationen till lärare och kommunikation utan-
för undervisningens ramar, visar resultatet att lärare och studenter har en nära relation. Kom-
munikation sker utanför lektionstid och behandlar flertalet ämnen utanför undervisningen. Det 
finns också lärare som närvarar på fester och dricker alkohol med studenterna. Detta kan där-
med aktualisera vikten av etiska riktlinjer för högskolelärare som bedriver individuell under-
visning. Det kan också konstateras att det inte finns några etiska riktlinjer för högskolelärare 
inom musik och att de riktlinjer som finns är senaste uppdaterade för 14 år sedan. Det skulle 
därför kunna vara på plats med en rejäl uppdatering av etiska riktlinjer för högskole- och uni-
versitetslärare som tar hänsyn till den digitala utvecklingen. 

6.1.5 Behov av andra undervisningsformer? 
I det tredje övergripande temat i resultatet redogörs för hur studenterna erfar en önskad relation. 
Slutsatsen är att studenterna menar att en önskad relation ska innebära ett samarbete mellan 
lärare och student. Det är viktigt att studenten får vara med och bestämma och får gehör för sin 
åsikt. Studenterna kopplar också samman detta önskade samarbete med den relation de har till 
sina instuderare på skolan. I jämförelse med huvudlärarna är relation till instuderarna mer jäm-
ställd och präglas av ett kollegialt samarbete. Denna önskade relation kan sättas i perspektiv till 
Rostvall och Wests (2001, 2008) forskning. Rostvall och West har i sina studier av enskild 
undervisning riktat kritik mot lärares sätt att organisera denna undervisning. De menar att i 
individuell undervisning får studenternas egna tankar litet utrymme. Lärarna har tolkningsföre-
träde och sättet de bedriver undervisningen på ger litet utrymme för reflekterande och diskute-
rande. Resultatet i föreliggande studie visar att det studenterna önskar är just möjlighet till att 
få vara med och reflektera – att samarbeta. De upplever att de har större inflytande över under-
visningen när den är i en annan form, såsom med instuderarna. Det är därför intressant att sätta 
Rostvall och West forskning i perspektiv till vad som framkommer i föreliggande studie. Må-
hända är inte individuell undervisning med huvudläraren det som bäst främjar ett samarbete. 
Istället kanske det finns behov av andra kompletterande undervisningsformer som är bättre på 
detta, även för musikundervisning på högskola.  

6.1.6 Ett livsvärldsperspektiv 
Den sammantagna slutsatsen gällande det första övergripande temat som presenteras i resultatet 
är att det kan sammanfattas i ordet variation. Av studenternas svar kan utläsas att upplevelserna 
av fenomenet relationen till läraren varierar beroende på vilken student och vilken lärare det 
gäller. Av detta kan utläsas att livsvärlden är unik för varje individ, varje student. Bengtsson 
(2001) menar att fenomenologi förhåller sig till den naturliga erfarenheten och således är en 
erfarenhetsfilosofi. Han menar att objekt eller händelser som erfars är unika, med alla de bety-
delser de har för den som erfar dem. Detta tyder även resultatet i föreliggande studie på. Livs-
världen är unik för varje enskild student och därför blir det olika erfaranden och olika upple-
velser i studenternas berättelser. Det första temat för resultatet, relationen till lärare, präglas av 
detta, det vill säga olika upplevelser och olika livsvärldar, vilka skildras i teman som går från 
den ena ytterligheten till den andra. Det finns här som sagt studenter som erfar en opersonlig 
relation och ser detta som ett tillitsproblem, där studenten inte släpps för nära inpå livet. Det 
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finns också motsatsen, mycket nära privata relationer mellan lärare och studenter där lärarens 
professionalitet kan ifrågasättas. Det finns lärare som festar med studenterna, sms:ar om privat-
liv och pratar om andra studenter.  
 
I det andra övergripande temat som presenteras i resultatet beskriver studenterna fenomenet 
kommunikationen till lärarna utanför undervisningens ramar. Av resultatet går att utläsa att 
kommunikation sker via modern teknik och handlar om andra saker än undervisning. Bengtsson 
(2005) menar att i livsvärlden hänger allt samman, det finns inget sådant som ett isolerat feno-
men. Istället menar han att varje sammanhang har en horisont som avgränsar till ett annat sam-
manhang. Detta blir också tydligt i resultatet, då musikundervisningen inte erfars som ett iso-
lerat fenomen inom livsvärlden, utan hänger samman med andra regioner, såsom kommunikat-
ion utanför lektionstid. Även inom regionerna i sig blir det tydligt att vissa saker presenteras 
och vissa saker medpresenteras (appresenteras). I resultatet för denna studie kan ses att musik-
undervisning även medpresenterar en rad andra aspekter i kommunikationen. Detta handlar till 
stor del om planering, feedback och sådant som rör utbildningen, men även prat om andra stu-
denter. I resultatet kan ses att dessa appresentiva regioner i sin tur påverkar undervisningen och 
utgör en del av det större fenomen som regionen relation till lärare är. Allt hänger således sam-
man inom livsvärlden, såsom Bengtsson skriver. 
 
I resultatdelens tredje övergripande tema beskriver studenterna fenomenet en önskad relation 
till läraren. Slutsatsen utifrån detta är det är viktigt att en önskad relation ska vara ett samarbete, 
såsom studenterna upplever att de samarbetar med sina instuderingslärare. Studenterna menar 
även att en relation i sig inte är det viktiga, utan vad den relationen skapar för studieresultat. 
Dessa två ståndpunkter, att det är viktigt med ett samarbete, men att relationen ändå inte spelar 
någon roll, kan tyckas vara motsägande varandra. Om relationen inte är det viktiga, utan studi-
eresultatet, varför tycker då studenterna att den ska präglas av samarbete? Resonemanget kan 
dock också vara det omvända, en god relation borde ge förutsättningar för ett bättre studiere-
sultat. Det är här viktigt att förstå att inom livsvärlden finns inga enkla, generella förklaringar. 
Bengtsson (2005) menar att forskning med livsvärldsansats innebär att studera världen i sin 
fulla konkretion och fånga den kvalitativa komplexiteten. Detta blir också tydligt i det tredje 
temat, en önskad relation. Genom att bedriva en livsvärldsansats är inte svaren svarta eller vita, 
eller bara vad som är det viktigaste för en önskad relation. Det handlar om att som Bengtsson 
säger det, att fånga studenternas unika erfaranden. 

6.2 Metoddiskussion 
När det gäller studiens syfte och forskningsfrågor är det viktigt att klargöra att när arbetet med 
studien inleddes var intentionen först att inrikta sig på studenters upplevelse av relationen till 
sina lärare enbart utanför lektionstid. Syftet fick dock justeras efterhand, bland annat eftersom 
studenternas berättelser om relationen inte kunde avgränsas till bara på eller utanför lektionstid. 
Studien kom således att inrikta sig på studenters upplevelse av relationen mellan student och 
lärare både på och utanför lektionstid. Här vill jag påstå att den valda kvalitativa forskningsan-
satsen har en styrka. När det gäller relationer, med människor som upplever saker och intera-
gerar mot varandra, tror jag att den kvalitativa ansatsen är fruktbar. Bryman (2011) menar att 
kvalitativ forskning lägger vikt vid ord istället för kvantifiering när data insamlas och analyse-
ras. Han menar vidare att den kvalitativa forskningens avståndstagande från positivismen gör 
att fokus ligger på hur individerna tolkar och uppfattar sin egen sociala verklighet. Vid under-
sökning av något så komplext som relationer mellan människor tror jag därför som sagt att en 
kvalitativ forskningsansats kan fånga verklighetens komplexitet på ett bättre sätt. Det går sam-
tidigt att fundera över vad en kvantitativ ansats hade kunnat innebära för studien. Eftersom 
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relation till lärare på musikhögskola är ett relativt outforskat område hade en kvantitativ studie 
måhända kunnat ge en överblick, som sen hade kunnat bädda för en kvalitativ studie. Samtidigt 
vill jag mena att den kvalitativa forskningsansatsen har en styrka när det gäller att undersöka 
relationer, som den kvantitativa inte har.  
 
Valet av semistrukturerade intervjuer istället för ostrukturerade intervjuer som forskningsmetod 
innebar ett ställningstagande. Bryman (2011) påpekar att det finns olika faktorer som ofta styr 
vilken typ av intervju som forskare väljer att göra. Bryman menar att studier med mer specifika 
frågeställningar ofta använder sig av semistrukturerad form. Om forskaren har ett tydligt fokus 
på vad denne vill undersöka, såsom i föreliggande studies frågeställningar, kommer semistruk-
turerade intervjuer således att ligga nära till hands. Han menar även att om studien rymmer flera 
fall krävs en viss struktur för att jämföra fallen. I föreliggande studie är det en specifik skola 
som utgör fallet, men studenterna på denna blir i den tematiska analysen jämförda med varandra 
istället i de teman som presenteras. Ovanstående resonemang talar för att valet att använda en 
intervjuguide och semistrukturerade intervjuer i föreliggande studie var rätt.  
 
Angående valet av den analytiska metoden fanns det i förarbetet till denna studie två huvudal-
ternativ, tematisk analys och diskursanalys. Bryman (2011) har riktat kritik mot tematisk analys 
i det att forskare sällan definierar vad deras tematiska analys innebär. Han beskriver det dock 
samtidigt som en av de mest använda analyserna i kvalitativ forskning. Det andra alternativet 
var diskursanalys, vilket Bryman menar är en analys som finns i flera former. Är det en kritisk 
diskursanalys förknippas denna ofta med analys av maktstrukturer. Hade en sådan analysmetod 
använts hade resultatdelarna i studien kunnat framställas på ett annat sätt. Detta hade måhända 
kunna lyfta fram lärarnas maktställning mot studenterna tydligare. Det hade även kanske kunnat 
skapa intressanta motsägande diskurser där exempelvis negativa konversationer om andra stu-
denter kunnat ställas i kontrast till mer positiva utvecklande konversationer om feedback. Valet 
föll dock istället på den tematiska analysen med motiveringen till dennes enkelhet och flexibi-
litet. Braun och Clarke (2006) menar att dessa två faktorer är två av analysens styrkor. Den gör 
även resultatet lättillgängligt för andra och den kan hantera stora mängder data.   
 
Det kan även kort nämnas att etiska överväganden kom att spela en roll för både forskningsme-
toden och urvalet. Att genomföra fokusgruppsintervjuer hade varit en intressant och bra form 
av kvalitativ metod för studien. Bryman (2011) menar att när forskare är inriktade på ett speci-
fikt tema, såsom i föreliggande studie, har fokusgrupper en styrka. Däremot insåg jag att detta 
skulle kunna äventyra respondenternas anonymitet. Att berätta sina upplevelser om relationen 
till sina nuvarande lärare kan vara en känslig process, speciellt om detta görs med klasskamra-
ter. Detta faktum bidrog starkt till att genomföra enskilda intervjuer. Även urvalet präglades 
som sagt av etisk eftertanke. I det målinriktade urvalet av studenterna utvaldes en skola, där 
studenterna hade olika lärare. Först var tanken att urvalet skulle vara studenter med en och 
samma lärare, men detta skulle också kunnat riskera avidentifieringen av såväl studenter som 
lärare. 

6.3 Arbetets betydelse 
Med denna studie hoppas jag kunna inspirera lärare att aktivt tänka mer på relationen de har till 
sina elever och studenter. Jag hoppas även att arbetet kan belysa studenters upplevelse av mu-
sikutbildning på högskolenivå och relationen till deras lärare där. Min största förhoppning är 
att denna studie leder till att andra studenter på lärarutbildningar, väljer att göra examensarbeten 
i samma fält, det vill säga om relationer på högskolenivå. Det vore också intressant om studien 
kunde inspirera till musikpedagogisk forskning om relationer, med fokus på relationen enbart 
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utanför lektionstiden. Vidare hoppas jag att detta arbete kan bidra med att aktualisera frågan 
om etiska riktlinjer. Det vore i min mening idag önskvärt med en livligare diskussion om hur 
lärares etiska riktlinjer ska utformas på högskola. Denna diskussion hoppas jag både kan föras 
bland lärare, på utbildningar och bland studenter på högskolor i Sverige. Det finns forskning 
sedan tidigare som skildrar den nära relation som individuell undervisning kan skapa, och jag 
hoppas att resultatet från föreliggande studie kan förstärka denna. Detta kan förhoppningsvis 
visa att relationen kan vara mycket nära, samtidigt som den också kan vara opersonlig i andra 
fall.  
 
Min gamla pianolärare sa alltid att folk har åsikter när de egentligen skulle behöva insikter. För 
mig som kommande piano- och musiklärare har detta arbete gett insikter. I mitt framtida lärar-
skap ska jag tänka igenom vilken lärare jag vill vara, hur jag kommunicerar och vilken relation 
jag vill ha till mina elever eller studenter. 

6.4 Fortsatt forskning 
Idén till detta arbete kom i spåren av #metoo-uppropen hösten 2017. Detta märks också i inled-
ningskapitlet av arbetet. Därför blir det också givet för mig att föreslå fortsatt kvalitativ forsk-
ning på studenters upplevelse av sin högskoletid, gärna utifrån ett genusperspektiv. Det skulle 
vara intressant att i intervjuform höra hur kvinnliga studenter upplever sina högskolestudier. 
Det vore idag också på sin plats med en surveystudie om hur lärare och studenter på högskola 
kommunicerar i det digitala samhället. Det som finns sedan tidigare (Lärarnas Riksförbund, 
2010) börjar bli gammalt och urvalet för studien är grundskole- och gymnasieelever. En kvan-
titativ studie riktad mot högskola skulle därför vara en stor tillgång anser jag. Detta skulle kunna 
ge en mer övergripande bild hur kontakt via sms och Facebook Messenger upplevs av studenter.  
 
Det skulle enligt min mening även vara mycket intressant att göra en studie med större omfatt-
ning som inriktar sig på relationen mellan lärare och student utanför lektionstid. Efter att ha 
intervjuat fyra studenter och fått höra historier man knappt trodde var sanna är jag säker på att 
det finns all anledning att fortsätta forska på området.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Information till respondenter 
 
Information om forskningsstudie! 
 
Jag är musiklärarstuderande på Musikhögskolan Ingesund och skriver just nu ett självständigt 
arbete på avancerad nivå, mitt examensarbete. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur musikstudenter med individuell undervisning upp-
lever relationen mellan dem och deras lärare, med fokus på utanför lektionstiden. Med studien 
hoppas jag att kunna ta reda på hur musikstudenter upplever denna relation. 
 
För att studera detta kommer jag att genomföra kvalitativa intervjuer med studenter i Sverige. 
Under intervjuerna spelar jag in samtalet för att sedan transkribera och analysera dessa.  
 
Din medverkan innebär att dina svar i intervjun blir en del av resultatet i denna studie, tillsam-
mans med svar från andra respondenter. Intervjuerna kommer endast att användas för det aktu-
ella självständiga arbetet och de kommer att förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem. 
Du som deltar garanteras att vara helt anonym i det arbete som skrivs. Deltagandet är frivilligt 
och du kan om så önskas avbryta ditt deltagande i studien när du vill. 
 
Om du väljer att delta i studien vill jag att du ger ditt samtycke till att bli intervjuad samt att du 
ger tillåtelse till att avidentifierade uttalanden och händelser i intervjuerna får presenteras i det 
självständiga arbetet. Om du har några frågor om studien kan du kontakta mig på nedanstående 
telefonnummer/mailadress. 
 
 
 
Per Olsson 
Musikhögskolan Ingesund 
Karlstads universitet 
671 91 Arvika 
Mobil: XXX-XXXXXXX 
Mailadress: XXXXXX@gmail.com 
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Samtycke till medverkan i forskningsstudie 
 
Genom din anteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad samt att avidentifierade utta-
landen från intervjun får presenteras i det självständiga arbetet. Vidare medger Du att Du har 
fått information om studien, att Du har haft möjlighet att ställa frågor och att Du har fått even-
tuella frågor besvarade. 
 

Jag samtycker till att delta i studien    □ JA 
 
 
Namn:______________________________________________________________________ 
 
 
 
Student på (skola):_________________________________________________________ 
 
 
 
Ålder:_________________  
 
 
 
Antal år som verksam student:_________________________ 
 
 
 
Datum, ort och namnunderskrift: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2, Intervjuguide 
 
Inledande informerande text till respondenten: 
Syftet med intervjun är att utforska vilken relation du som student upplever att du har till 
din/dina lärare med fokus utanför lektionstiden. Eftersom detta kan vara ett känsligt ämne ga-
ranteras du total anonymitet, det är viktigt att du känner att du kan berätta vad du vill. Har du 
några frågor? 
 
Information om respondenten 
Bakgrund: 
Utbildning: 
Undervisar du själv?  
Tillägg/övrigt? 
 
Upplevd relation till lärare 

• Beskriv relationen till din(a) lärare 
- Beskriv relationen till din(a) lärare på lektionstid 

o Positiva/negativa aspekter? 
- Beskriv relationen till din(a) lärare utanför lektionstid 

o Positiva/negativa aspekter? 
- Beskriv hur du upplever relationen till din lärare när det gäller 

o tolkningsföreträde 
o jämställdhet/jämlikhet? 
o hierarki? 

Metoo? 
- Beskriv hur en önskad relation skulle kunna se ut (utanför lektionstid) 

• Upplever du att din(a) lärare har favoritstudenter? 
- Vad innebär det? 
- Hur påverkar det relationen? 
- Om ja, är du en favorit/var skulle du placera dig i hierarkin/ och hur påverkar det 

dig? jargong 
• Upplever du att läraren är i en maktposition? 

- Har du upplevt att läraren någon gång utnyttjat ”sin makt”?  
- Sitt tolkningsföreträde? 
- På lektioner? 
- Utanför lektionstid 

• Sitter din lärare i juryn till dina examinationer och betygsätter dig och hur upplever du 
detta? 

• Upplever du att läraren har makt över din framtida karriär och hur i sådana fall? 
• Skulle det vara svårt att byta lärare för dig? 

- Om, varför? 
• Om du och din lärare skulle bli ovänner hur skulle detta påverka dig? Beskriv hur i 

sådana fall 
 
Upplevd kommunikation med lärare: 

• Beskriv hur du och din(a) lärare kommunicerar utanför lektionstid? 
• Vad kommunicerar ni om? 
• Hur upplever du kommunikationen? 
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• Har läraren talat med dig om något som du upplever som privat? 
- Andra studenter? 

o (Vilken typ av information/kommentarer lämnade den ut?) 
• Vilka kommunikationsmedel/medier använder ni? 

Använder ni: 
- Sociala medier? 

o Vad samtalar ni om? 
o Vilka tidpunkter? utanför skolveckan? 

- Sms/telefon? 
o Om vad? 
o Vilka tidpunkter? utanför skolveckan? 

- Bestämmer träff? 
o Vilka sammanhang? 
o Vilka tidpunkter, utanför skolveckan? 

- Andra sätt? 
 
Syn på vad som ses som personligt/privat och vad som är arbetsrelaterat  

• Beskriv hur du ser på vad som är personligt respektive privat 
• Upplever du att relationen till din lärare privat är lika den på lektionen?  
• Har ni träffats i offentliga/privata sammanhang? 

- Hur upplever du detta? 
- Har du varit hemma hos din lärare? 

• Har ni lektioner utanför skolans ramar? 
- Hur upplever du detta? 

• Kommer läraren till dina konserter? 
- Hur upplever du detta? 

 
 
Förtydligande: 
Kursiv text anger exempel på följdfrågor, men måste inte ställas till respondenten. 
 
 
 


