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Föreliggande rapport redovisar resultaten av 2012 års Studentbarometer för 
Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Syftet med barometerundersök-
ningar är att kartlägga och dokumentera studenters erfarenheter av utbildningen 
men också att engagera studenter i universitetets kvalitetsarbete. Studentbaro-
metern genomfördes som en enkät- och intervjuundersökning under våren 2012 
och svarsfrekvensen i enkätundersökningen uppgick till 35 % på musikerutbild-
ningen, 30 % på musiklärarutbildningen, 62 % på Konsthögskolan och 81 % på 
Teaterhögskolan. Utöver enkätundersökningen genomfördes 12 semistrukturera-
de telefonintervjuer med företrädesvis sistaårsstudenter. 
 
 

Fördelningen mellan män och kvinnor är jämn vid den Konstnärliga fakulteten 
och medelåldern är 26 år. Av de studenter som medverkar i undersökningen är 
de flesta bosatta inom Malmö/Lund området. Andelen studenter som rest till 
Sverige från ett annat land för att studera varierar från några enstaka personer 
bland teater- och musiklärarstudenterna till att utgöra majoriteten av de svarande 
på Konsthögskolan (60 procent). Inom studentgruppen vid Konstnärlig fakultet 
kommer det stora flertalet från hemmiljöer med akademiska studietraditioner i 
den meningen att minst en av föräldrarna är högskoleutbildad (ca 75 procent). I 
synnerhet gäller detta studenter på kandidatutbildningarna inom teater och 
musik där drygt 8 av 10 har akademisk bakgrund.  
 
Till skillnad från studenter inom många andra utbildningar har merparten på 
Konstnärliga fakulteten erfarenhet av tidigare studier inom sitt konstnärliga 
område. Upp emot 80 procent av studenterna har tidigare läst på folkhögskola 
men även gymnasiestudier med estetisk inriktning är vanliga. Mot denna bak-
grund har flertalet erhållit studiemedel motsvarande 1,5–2,5 års heltidsstudier 
redan innan de påbörjar sina högskolestudier. Bland de intervjuade studenterna 
ses inte detta som särskilt problematiskt. Istället framhåller de att den förbere-
dande utbildningen har fått dem att tillgodogöra sig sina högskolestudier bättre.  
 
 

Studenterna lägger omkring 40 timmar i veckan på sina studier. Arbetsveckans 
fördelning mellan självstudier och lärarledd undervisning varierar mellan utbild-
ningarna. Bland konst- och musikerstudenter utgör självstudier den huvudsak-
liga delen av studietiden medan den lärarledda undervisningen utgör merparten 
på Teaterhögskolan.  
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Det stora flertalet studenter trivs på sina utbildningar vid Konstnärliga fakulte-
ten. Detta gäller oberoende ålder, utbildningsnivå eller om man är svensk eller 
internationell student. Överlag uppger nästan 8 av 10 att de trivs med sina stu-
dier och särskilt nöjda är studenterna på Teater- respektive Konsthögskolan.  
 
Även om flertalet trivs på de konstnärliga utbildningarna uppger ett antal stu-
denter att de på grund av studiekraven övervägt, och i vissa fall genomfört 
alternativ som att avbryta studierna eller göra studieuppehåll. Några har även 
sökt professionellt stöd på grund av att studierna upplevts som krävande. Totalt 
sett har var fjärde teaterstudent, var femte musiklärarstudent och var tionde 
konst- och musikerstudent någon gång kontaktat läkare, psykolog eller kurator 
på grund av studiekraven och lika många till har övervägt att göra det.  
 
 

På ett övergripande plan är trivseln hög bland både kvinnor och män men 
männen trivs generellt sett ännu bättre än kvinnorna. Kvinnor upplever studie-
klimatet som mer stressande och mer konkurrensutsatt än männen och de bedö-
mer vissa aspekter av sin kunskapsutveckling lägre. Kvinnor upplever även 
studierna som mer krävande än männen. Det är genomgående fler kvinnor än 
män som övervägt, eller aktivt genomfört, alternativ som att göra studieuppe-
håll, att hoppa av studierna eller kontakta professionella stödpersoner på grund 
av studiekraven. Särskilt framträdande är denna skillnad i det sistnämnda fallet. 
Mer än dubbelt så många kvinnor än män har funderat på att kontakta, eller har 
aktivt kontaktat läkare/psykolog/kurator för att hantera studiekraven i utbild-
ningen. 
 
 

Vid den Konstnärliga fakulteten upplever den stora majoriteten av studenterna 
att deras utbildningsmiljö överlag utmärks av tolerans och respekt oavsett kön, 
ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder eller ideologisk uppfattning. 
Det finns dock en grupp studenter som är osäkra i sin uppfattning och som helt 
enkelt inte kan besvara frågan om de i alla avseenden studerar i en öppen och 
tolerant miljö. Vad flest studenter uttrycker osäkerhet kring är om deras studie-
miljö är tolerant avseende personer med funktionshinder (25 procent) eller per-
soner med annan politisk/ideologisk uppfattning (15 procent).  
 
 

Studenter ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter genom kursvärderingar 
eller utvärderande samtal efter slutförda kurser. Dessutom ska tidigare kursvär-
deringsresultat återkopplas till studenterna. Flertalet studenter på Konst- respek-
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tive Teaterhögskolan är nöjda med förekomsten av kursvärderingar eller utvär-
derande samtal efter avslutade kurser. På Musikhögskolan är studenterna inte 
lika tillfreds. Nästan 4 av 10 musiker och 2 av 10 musiklärarstudenter är miss-
nöjda med utbildningen i detta avseende.  Avseende återkopplingen från tidigare 
kursvärderingsresultat är kritiken mer omfattande. Bland musiker- och musik-
lärarstudenter är mer än hälften missnöjda med hur de getts möjlighet att ta del 
av tidigare kursvärderingsresultat. Motsvarande andel på Teaterhögskolan är var 
tredje student. Inom konst är betydligt färre kritiska. 
 
 

Ungefär hälften av studenterna inom teater, konst och musik vet vilken eller vil-
ka personer de kan vända sig till om de upplever brister i undervisningen. Bland 
musiklärarstudenterna är denna kännedom bättre och drygt 70 procent vet vem 
de skulle kontakta i motsvarande situation.  
 
Inom musik, teater och konst skulle de flesta studenter söka upp en lärare vid 
behov av att påverka och diskutera sin utbildningssituation (ca 65 procent) men 
bland musiklärarstudenterna skulle betydligt färre initiera denna kontakt (25 
procent), fler skulle istället vända sig till sina studentrepresentanter (42 procent).  
 
 

Det studenterna i första hand framhåller hos sina lärare är deras kunskaper i 
ämnet, deras engagemang och bemötande samt deras förmåga att utveckla stu-
denternas konstnärliga sidor. Studenterna är överlag nöjda med hur lärarna orga-
niserar och genomför undervisningen. Kritik riktas dock mot samordningen 
mellan olika kurs- och utbildningsöverskridande aktiviteter vilket företrädesvis 
musiklärarstudenter, musiker- och teaterstudenter är mindre nöjda med. Lärare 
som undervisar utanför det konstnärliga området får överlag samma omdömen 
som undervisande lärare inom de konstnärliga ämnena. 
 
 

Studenter inom musik, teater och konst är ganska nöjda med sin kunskapsut-
veckling inom ramen för de examensmål som gäller för deras utbildning. Sär-
skilt nöjda är de med hur utbildningen bidragit till deras förmåga att genomföra 
uppgifter inom givna tidsramar, att uttrycka egna idéer samt att kunna identifiera 
ytterligare behov av kunskaper. Men även inom andra områden som att tolka 
konstnärligt innehåll, tolka olika konstnärliga tekniker samt att identifiera och 
lösa konstnärliga problem är studenterna ganska nöjda. 
 
Musiklärarstudenterna är också nöjda med sin kunskapsutveckling inom flertalet 
av de områden som anges i deras examensmål. I synnerhet har deras förmåga att 
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göra muntliga och skriftliga prestationer utvecklats positivt och detsamma gäller 
både bredd och djup avseende deras musikaliska kunskaper. Utbildningen har 
också bidragit till att många utvecklat en hög tilltro till sin förmåga att arbeta 
som musiklärare i framtiden. Musiklärarstudenterna är inte lika övertygade om 
hur de utvecklat förmågor som rör vetenskapliga perspektiv och metodkunska-
per.  
 
 

Studenternas kännedom om sin kommande arbetsmarknad varierar med utbild-
ningen. Främst musiker- och konststudenter tycker att de är informerade om 
krav som kommer ställas på dem som verksamma. Studenternas kännedom om 
var och hur de kan skaffa sig information om sin arbetsmarknad skiftar också. 
Bland teaterstudenterna vet nästan 8 av 10 vart de ska vända sig, bland konst-
närerna är motsvarande knappt 6 av 10 och på Musikhögskolan vet färre än 
hälften var de ska vända sig för att skaffa information om sin arbetsmarknad. 
Studenteras tilltro till sina framtida försörjningsmöjligheter inom området 
varierar också kraftigt. Musiklärarstudenterna är mest optimistiska, drygt 7 av 
10 anser att de har goda eller ganska goda möjligheter att försörja sig som 
musiklärare. Motsvarande gäller för knappt hälften av musiker- och teaterstu-
denterna medan endast var femte konststudent ser positivt på sina försörjnings-
möjligheter inom området. 
 
 

Bland studenter på Musikhögskolan framhålls några faktorer som upplevs för-
svåra deras studiegång. Musiklärarstudenter som intervjuats framför klagomål 
gällande försenade CSN-utbetalningar på grund av bristande rutiner för studie-
dokumentation, en ojämn arbetsbelastning mellan årskurserna, en personbero-
ende och belastad administration samt oklara informationsvägar. Två av tre 
studenter på Musikhögskolan menar att dagens kommunikationskanaler endast 
fungerar ibland eller sällan på det sättet som vore önskvärt. Ungefär hälften 
bland både musiker- och musiklärarstudenterna anser att de sällan eller endast 
ibland har tillräcklig information för att kunna planera sina studier.  Intervjuade 
studenter på Musikhögskolan menar att det saknas ett enhetligt informations-
system som praktiseras av alla parter. Istället uppges informationen spridas via 
flera kanaler som mail, anslagstavlor, fack, eller andra studenter vilket medför 
svårigheter för den enskilde studentens studieplanering.  
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Föreliggande rapport redovisar resultaten av 2012 års Studentbarometer för 
Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Barometerundersökningar har ge-
nomförts sedan 1997 och utgör en del av Lunds universitets kontinuerliga kvali-
tetsarbete. Syftet med barometerundersökningar är att kartlägga och dokumen-
tera studenters erfarenheter av utbildningen. Det är också ett sätt att engagera 
studenter i kvalitetsarbetet vid universitetet. Studentbarometern genomfördes 
som en enkätundersökning med kompletterande intervjuer under våren 2012 och 
i materialet redovisar studenterna sina erfarenheter av utbildning inom det konst-
närliga området. 
 
Arbetet tar sin utgångspunkt i Lunds universitets handlingsplan för kvalitetsar-
bete i utbildningen 2011-2012 och arbetsordning för barometerundersökningar.1 
I den senare, som antogs av Utvecklingsrådet vid Lunds universitet i april 2009, 
framkommer att barometerundersökningar är ett uttryck för Lunds universitets 
strävan att realisera Högskolelagen 1 kap. 4§: 
 

Kvalitetsarbete är en gemensam angelägenhet för högskolornas 
personal och studenterna. 
Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid 
högskolorna. 
Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet 
med att vidareutveckla utbildningen. 
 

Studentbarometern för Konstnärliga fakulteten har genomförts i samarbete mel-
lan Avdelningen Utvärdering och representanter för Konstnärliga fakultetens 
studentkår. Undersökningens målgrupp var programstudenter inom konst, mu-
sik, teater och musikpedagogik och innehåller frågor om studenternas utbildning 
och studiesituation. Enkäterna innehåller även ett antal specifika frågeområden 
för respektive program. Som ett komplement till enkätundersökningen genom-
fördes 12 semistrukturerade telefonintervjuer med företrädesvis sistaårsstudenter 
på kandidatprogrammen och musiklärarutbildningen. 
 
Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet består av Musikhögskolan, Teater-
högskolan och Konsthögskolan, samtliga belägna i Malmö. Totalt sett studerar 
omkring 700 studenter vid fakulteten, varav 600 av dem på Musikhögskolan. 
Musikhögskolan och Teaterhögskolan tillhör sedan 1977 Lunds universitet. Se-
dan 1995 är även Konsthögskolan en del av Lunds universitet. Till Konstnärliga 
fakultetens utbildningar antas studenterna genom inträdesprov i konkurrens med 
många sökande. 
                                           
1 Arbetsordning för Student- och Lärarbarometrar, Dnr LS 2009/464 
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Enkäterna utarbetades i samarbete mellan studentrepresentanter för respektive 
högskola/utbildning2 och Avdelningen Utvärdering vid Lunds universitet och 
frågorna belyser studenternas bakgrund, studieinsats och trivsel, lärare, fysisk 
arbetsmiljö, krav i utbildningen, arbetsmarknad, studentinflytande, behållning av 
studierna, utbildningens styrkor och svagheter samt specifika frågor som berör 
den enskilda utbildningen/högskolan. Enkäterna utformades i fyra versioner 
riktade till programstudenter inom teater, konst, musik och musikpedagogik.  
 
 

I urvalet ingår programstudenter som under vårterminen 2012 studerade på nå-
gon av de konstnärliga högskolorna vid Lunds universitet. Studenterna i urvalet 
var folkbokförda i Sverige och hade fullständiga adress- och kontaktuppgifter 
enligt Lunds universitets studiedokumentationssystem (Ladok). På några utbild-
ningsprogram är antalet studenter begränsat till ett fåtal individer. Dessa pro-
gramstudenter har fördelats till större programgrupper utifrån konstnärlig inrikt-
ning och utbildningsnivå. 
 
 

Enkätdata samlades in under våren 2012. På Musikhögskolan skickades enkäter-
na ut per post till studenternas hemadresser.  Studenterna besvarade enkäten och 
returnerade formulären i ett bifogat svarskuvert.  
 
På Teaterhögskolans kandidatprogram samlades enkäterna in genom på förhand 
planerade möten. På mötena fyllde studenterna i enkäten och formulären sam-
lades in på plats. Tanken var att praktisera motsvarande insamlingsmetod bland 
Teaterhögskolans masterstudenter. Det visade sig dock svårt att samla master-
studenterna på motsvarande sätt och när detta framkommit stod sommaruppe-
hållet för dörren. Under sommaren lämnar merparten av studenterna studieorten 
vilket försvårar enkätinsamlingen varför beslut togs om att masterstudenterna 
fick utgå ur undersökningen. Det innebär att Teaterhögskolans resultat represen-
teras av kandidatstudenter på skådespelarutbildningen.  
 
På Konsthögskolan praktiserades samma insamlingsmetod som på Teaterhög-
skolan, men istället för planerade möten samlades enkäterna in i samband med 
en konstresa. På konstresan deltog ungefär hälften av Konsthögskolans studenter 

                                           
2 Studentrepresentanter som har medverkat i framtagningen av enkätfrågor är Angelica 
Falkeling (Konsthögskolan), Mikael Dahl (Teaterhögskolan), Carl Hellman (Musikerutbild-
ningen) och Nadja Al-Malki Gunnarsson (Musiklärarutbildningen). 
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och enkäten fylldes i under bussresan och svaren samlades in av Konsthögsko-
lans studentrepresentanter.  Till de studenter som inte var anmälda att delta på 
konstresan skickades enkäterna ut per post.  
 
 

Att delar av enkätunderlaget har kunnat samlas in genom planerade möten har 
påverkat svarsfrekvensen positivt. Denna insamlingsmetod har kunnat genom-
föras på grund av att studentantalet är begränsat på Teater- respektive Konsthög-
skolan.  Sammantaget har detta resulterat i att betydligt fler än hälften av studen-
terna på Teater- respektive Konsthögskolan har besvarat enkäten medan motsva-
rande på Musikhögskolan endast består av var tredje.  
 
Svarsfrekvensen på Musikhögskolan uppgick till mellan 30 och 36 procent bero-
ende på utbildningsprogram och utbildningsnivå. Den relativt låga svarsfrekven-
sen på Musikhögskolan betyder att generella slutsatser bör göras med försiktig-
het, resultaten bör i första hand tillskrivas de studenter som har besvarat enkäten. 
Svarsfrekvensen på Konsthögskolan blev mellan 61 och 64 procent och bland 
kandidatstudenterna på Teaterhögskolan 81 procent (tabell 1). 
 
Tabell 1: Urval, svarande och svarsfrekvens på Konstnärliga fakulteten3  

Musik (Mu) kandidat  103 37 36% 
master  59 20 34% 
tot 

          
Konst (Ko) kandidat  33 20 61% 

master  28 18 64% 
tot 61 

          
Musiklärare (Ml)    158 48 30% 
          
Teater (Te) kandidat  36 29 81% 
Total 
 
 
 
 

                                           
3 På Teaterhögskolan ingår inte studenter på kandidatprogrammet i sceniskt och dramatiskt 
författande (3 personer). Masterstudenterna på Teaterhögskolan ingår inte i undersökningen. 
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Utöver enkätundersökningen genomfördes totalt tolv semistrukturerade telefon-
intervjuer, företrädesvis bland studenter i slutet av sin grundutbildning. Tre 
intervjuer genomfördes bland kandidatstudenter inom teater, konst och musik 
och därtill intervjuades tre sistaårsstudenter på musiklärarutbildningen. I telefon-
intervjuerna ställdes allmänna frågor där studenten gavs möjlighet att fritt reflek-
tera över sin utbildningstid. Dessutom ställdes specifika frågor som formulerats 
med utgångspunkt i enkätsvaren för respektive utbildning. Intervjuerna syftar så-
ledes till att belysa breda och allmänna kvalitetsaspekter i utbildningen men ock-
så till att ge en kompletterande och fördjupad förståelse för enkätsvaren. Tele-
fonintervjuerna genomfördes under maj/juni 2012 och varje intervju tog om-
kring 30 minuter att genomföra.4 
 
 

I rapporten används ett antal förkortningar främst i samband med diagramredo-
visningen. Studenter på musikerprogramet förkortas ”Mu”, studenter på musik-
lärarutbildningen (Ml), studenter på Teaterhögskolan (Te) och studenter på 
Konsthögskolan (Ko).  

                                           
4 Telefonintervjuerna spelades in på band och transkriberades till papper. 
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Fördelningen mellan män och kvinnor är jämn vid Konstnärliga fakulteten och 
medelåldern bland studenterna är 26 år. Studenter på kandidatprogrammen är i 
genomsnitt 24 år oavsett högskole- eller utbildningstillhörighet. Däremot skiljer 
sig masterstudenterna åt åldersmässigt beroende på program och högskola.  
 
Andelen programstudenter som är hitresta från utlandet för att studera vid den 
Konstnärliga fakulteten utgörs ungefär av var femte student, men andelen inter-
nationella studenter varierar beroende på utbildningsinriktning. På Konsthögsko-
lan utgör de internationella studenterna majoriteten av studentgruppen (6 av 10). 
Företrädesvis kommer de från de nordiska grannländerna. Inom övriga delar av 
Konstnärliga fakulteten är andelen internationella studenter betydligt lägre. 
Bland teater- och musiklärarstudenterna gäller det någon enstaka individ medan 
var tionde student på musikerprogrammet är hitresta från ett annat land för att 
studera. Ungefär var tionde student vid Konstnärliga fakulteten har utländsk 
bakgrund i den meningen att någon av föräldrarna är födda i ett utomnordiskt 
land.  Fördelningen av studenter med utländsk bakgrund är jämn över de olika 
utbildningarna. Hälften av studenterna med utländsk bakgrund har annat mo-
dersmål än svenska. 
 
Studenterna bor till övervägande del i eller omkring Malmö. I området Malmö/ 
Lund är cirka 80 procent bosatta under sin studietid medan omkring var tionde 
har sin hemadress på annan plats i Skåne. Övriga 10 procent är skrivna i övriga 
Sverige eller i Köpenhamn. 5   
 
Den stora majoriteten av studenterna kommer från hemmiljöer med studietradi-
tioner i den meningen att minst en av föräldrarna har en högskoleutbildning 
(diagram 1). För fakulteten i stort gäller detta för 3 av 4 vilket är högre i jäm-
förelse med exempelvis naturvetare, samhällsvetare och humanister (ca 2 av 3). 
I första hand är det kandidatstudenter inom teater och musik som har akademisk 
bakgrund (86 procent). Det innebär att de tillsammans med jurister och medici-
nare tillhör de studentgrupper inom universitetet som har högst andel högutbil-
dade föräldrar.6  Studenter på Konsthögskolan, masterstudenter i musik och 
                                           
5 Uppgifterna baseras på både enkätsvar och registerdata (Ladok).  
6 Renehed, Mattias (2011) Student och Lärarbarometern Naturvetenskap. Rapport nr 2011:262.  
Holmström, Ola (2011) Student- och Lärarbarometern Samhällsvetenskap. Rapport nr 
2011:263.  
Avdelningen Utvärdering (2011) Student- och Lärarbarometern Humaniora och Teologi. 
Rapport nr 2011:265  
Avdelningen Utvärdering (2012) Student- och alumnbarometern Juridik 2011. Rapport nr 
2012:268 
Renehed, Mattias (2012) Student- och alumnbarometern Medicinska fakulteten 2011. Rapport 
nr 2012:267. 

http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp262NaturvetarBaro.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/Utv263RappSamhBaro.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/Utv263RappSamhBaro.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/Utv265RappHumTeolBaro.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/Utv265RappHumTeolBaro.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp268JurBaro2011.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp268JurBaro2011.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp267MedBaro2011.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp267MedBaro2011.pdf
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musikpedagoger, är i detta avseende mer i nivå med studentgrupper inom övriga 
delar av universitetet. Ur ett nationellt perspektiv kommer studenter vid Lunds 
universitet från hemmiljöer med studietraditioner i högre utsträckning än riks-
genomsnittet (ca 50 procent)7 
 
Diagram 1: Andel studenter med akademisk studiebakgrund uppdelat 
efter utbildning och programnivå. 
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Ungefär 8 procent av studenterna uppger att de har någon form av funktionshin-
der som försvårar deras studier.8 I jämförelse med andra delar av universitet 
återfinns liknande resultat inom humaniora och teologi (8 procent) men resulta-
ten vid Konstnärliga fakulteten är något högre i förhållande till studenter inom 
naturvetenskap, medicin och juridik (5-6 procent). Resultaten återspeglar den 
konstnärliga fakulteten som helhet men studenter som uppger att de har funk-
tionshinder varierar mellan konst- och teaterstudenter (ca 14 procent), musik-
lärarstudenterna (6 procent) och musikerstudenter (4 procent). Studenter med 
funktionshinder erbjuds hjälp och stöd genom universitetets Avdelning för 
Pedagogiskt stöd men studenternas kännedom om verksamheten är begränsad. 
Endast 4 av de 13 berörda personerna känner till att stödet finns.   
 
Få studenter på de konstnärliga högskolorna i Malmö förenar sina studier med 
föräldraskap. Endast en handfull personer uppger att de har hemmavarande barn 
(knappt 4 procent) och nästan samtliga av dem studerar på Musikhögskolan.  

                                           
7 Högskoleverket (2008) Vilka är studenterna? En undersökning av studenterna i Sverige. 
Rapport 2008:33 R 
8 Exempel på funktionsnedsättning kan vara fysisk funktionsförmåga, psykisk funktionsför-
måga eller dyslexi. 



15 
 

Det vanligaste sättet att finansiera sina studier är med hjälp av studiemedel be-
stående av studielån och studiebidrag vilket studenten ansöker om hos Centrala 
studiestödsnämnden (CSN). På fakulteten som helhet finansierar drygt 7 av 10 
sina studier på detta sätt men skillnader förekommer mellan högskolorna och 
dessutom mellan kandidat- och masterstudenter. 
 
På Teaterhögskolan försörjer sig nästan samtliga kandidatstudenter med hjälp av 
studiemedel (studielån + studiebidrag). Bland musiklärarstudenterna gäller mot-
svarande för knappt 8 av 10. Bland musikerstudenterna tycks färre vara i behov 
av studiemedel och endast varannan använder studiemedel som sin primära för-
sörjningskälla, masterstudenter i lägre utsträckning än kandidater (44 respektive 
55 procent). Även bland masterstudenterna på Konsthögskolan är det färre som 
finansierar sina studier med hjälp av studiemedel i jämförelse med kandidaterna 
(67 respektive 85 procent). 
 
En alternativ försörjningskälla till studiemedel är att arbeta parallellt med studi-
erna vilket är vanligast bland studenter på Musikhögskolan (diagram 2). Bland 
både musiker- och musiklärarstudenter uppger 30-40 procent att de arbetar pa-
rallellt med studierna och en lika stor andel arbetar under lov och ledigheter. Inte 
sällan uppger de att de arbetar inom musikområdet. Att arbeta parallellt med stu-
dierna är inte lika vanligt på Konsthögskolan (24 procent) och sällan förekom-
mande bland teaterstudenter (7 procent). Oavsett utbildning ägnar sig de studen-
ter som arbetar parallellt med sina studier cirka 8 till 10 timmar i veckan åt sitt 
arbete.  
 
Diagram 2: Hur finansierar du dina studier denna termin?9(utifrån utbildning/ 
högskola) 
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9 Studenterna kunde markera flera alternativ. Därför överstiger totalsumman 100 procent 
inom respektive program. 
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10 
Utmärkande för studenter på de konstnärliga utbildningarna är att det stora fler-
talet har erfarenheter av tidigare studier inom området för sin nuvarande utbild-
ning. Förberedande studier sker oftast inom ramen för folkhögskolornas verk-
samhet men även estetiska gymnasiestudier är vanliga. Bland kandidatstudenter-
na har nästan samtliga erfarenheter av tidigare studier inom området (diagram 
3).   
 
Diagram 3: Tidigare studier inom området för utbildningen bland 
kandidatstudenter och musiklärarstudenter vid Konstnärliga fakulteten11 
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Konststudenterna är den grupp inom Konstnärliga fakulteten där förberedande 
studier är vanligast. Samtliga konststudenter har erfarenheter av utbildning inom 
området innan de påbörjade sina programstudier. Det stora flertalet har tidigare 
studerat på folkhögskola (75 procent), hälften har erfarenhet av konstinriktade 
gymnasiestudier och var femte har tidigare högskolestudier inom området. Dess-
utom har nästan hälften erfarenheter av andra typer av förberedande utbildningar 
(45 procent) vilket är betydligt högre än på de övriga utbildningarna. 
 
Bland musikerna på kandidatprogrammet har de flesta tidigare studerat musik på 
folkhögskola (71 procent), många har också erfarenheter av musikstudier under 
gymnasietiden (42 procent) och var femte har tidigare högskolestudier bakom 
sig. Drygt var tionde kandidatstudent på musikerprogrammet har någon annan 
förberedande utbildning, medan endast ett fåtal saknar tidigare konstnärliga stu-
dieerfarenheter. Musiklärarstudenterna har i ännu högre utsträckning erfarenhet 
                                           
10 Endast kandidatstudenter utgör underlaget som behandlar tidigare studier inom området för 
utbildningen. Detta på grund av att antagningskraven till masterprogram ofta förutsätter en 
kandidatutbildning, vilket innebär att många masterstudenter redan har en kandidatutbildning 
inom området för sina nuvarande utbildningar. 
11 Studenterna kunde markera flera alternativ. Därför överstiger totalsumman 100 procent 
inom respektive program. 
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av förberedande utbildningar. De flesta har läst på folkhögskola (81 procent) och 
två av tre har musikgymnasium bakom sig, hälften av musiklärarstudenterna har 
erfarenheter av både folkhögskole- och gymnasiestudier. Var tionde har någon 
annan typ av förberedande studier bakom sig och få saknar tidigare utbildnings-
erfarenheter inom området (4 procent). 
 
Samtliga teaterstudenter har någon form av förberedande studier bakom sig. 
Majoriteten har läst på folkhögskola (72 procent) eller teatergymnasium (59 pro-
cent). Tidigare högskolestudier inom området är dock ganska ovanligt bland 
teaterstudenterna (3 procent). Knappt var femte har erfarenhet av någon annan 
förberedande utbildning. 
 
Vid fakulteten som helhet har 7 av 10 erfarenhet av eftergymnasial utbildning 
inom sitt nuvarande konstnärsområde. I genomsnitt uppger den här gruppen att 
de ägnat mellan 3 till 5 terminer åt dessa studier. Kandidater inom konst och 
musik har i något högre utsträckning eftergymnasiala erfarenheter (4,6 terminer) 
än kandidatstudenter på Teaterhögskolan och musiklärarstudenter (3,6 terminer). 
För att försörja sig under denna tid uppger 3 av 4 att de finansierat studierna 
med hjälp av studiemedel, de övriga har finansierat det genom besparingar eller 
på annat sätt. Det innebär, över fakulteten i stort, att drygt varannan student som 
påbörjar sina programstudier har tagit studiemedel motsvarande 1,5 - 2,5 års 
heltidsstudier. 12 
 
Trots att hälften av studenterna på de konstnärliga programmen har tagit studie-
medel motsvarande ett par års studier före sin nuvarande utbildning ger inte de 
intervjuade studenterna uttryck för att detta skulle vara särskilt problematiskt. 
De tidigare studierna beskrivs vara en förutsättning för att kunna antas till ut-
bildningen och dessutom gett studenten bättre förutsättningar att kunna tillgodo-
göra sig sina högskolestudier. Utifrån det perspektivet väger studieskulden inte 
så tungt. Följande exempel illustrerar den allmänna synen bland de intervjuade i 
detta avseende.  
 

- Jag har ju också gått på folkhögskola innan så jag hade med mig ganska 
mycket studielån innan jag började, och det kan på ett sätt vara negativt 
men jag har inte haft några problem med det (---)För mig var det nödvän-
digt att gå på folkhögskola för att komma in på Musikhögskolan. Så dom 
lånen som jag tog då var ju nödvändiga för att kunna fortsätta. (Kandidat 
på musikerprogrammet) 
 

                                           
12 Viss avskrivningsrätt på studielånen kan finnas för behörighetsgivande studier på gymnasi-
al nivå förutsatt att studenten läser vidare på högskolenivå. Folkhögskolestudier med ett 
konstnärligt fokus utan kurser i grundläggande gymnasieämnen saknar denna avskrivningsrätt 
(Lassenius, Agneta,  handläggare på CSN. 2012-12-20) 
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- För min del har det absolut varit en fördel. När man har en utbildning 
bakom sig som är lite förberedande så känner man sig också mer förberedd 
när man börjar, man känner att man har koll på grejerna och sådär. Jag 
känner att jag kunde tillgodogöra mig den här utbildningen bättre än vad 
jag skulle ha gjort om jag inte gått en sådan utbildning först på folkhög-
skola. (Kandidat på musikerprogrammet) 

 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 

På de konstnärliga utbildningarna uppgår studietiden till omkring 40 timmar i 
veckan. I första hand är det studenter på Konst- respektive Teaterhögskolan som 
uppger att de har långa arbetsveckor (ca 45-50 timmar/vecka). Studenternas 
självskattningar över hur studietiden är fördelad mellan lärarledd undervisning 
och eget arbete varierar mellan de olika utbildningarna. På Teaterhögskolan är 
det i första hand den lärarledda undervisningen som tar studenternas tid i an-
språk medan arbetsveckan företrädesvis upptas av eget arbete bland konst- och 
musikerstudenter.  Bland musiklärarstudenterna är tiden jämnt fördelad mellan 
självstudier och lärarledd undervisning (diagram 4).  
 
Diagram 4: Studenternas studietid per vecka fördelad mellan själv-
studier och lärarledd undervisning utifrån program och utbildningsnivå. 
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Flertalet studenter trivs på sina utbildningar vid Konstnärliga fakulteten och 
uppskattningen delas av både äldre och yngre studenter, hitresta och nationella, 
kandidater och masterstudenter. Överlag uppger nästan 8 av 10 att de trivs med 
sina studier och merparten ger utbildningen högsta betyg. Totalt sett uppger 16 
procent av studenterna att de varken trivs särskilt bra eller särskilt dåligt medan 
ett dussintal studenter uppger att de trivs dåligt (7 procent). Särskilt nöjda är stu-
denter på Teater- respektive Konsthögskolan men även på Musikhögskolan är 
trivseln god bland studenterna.  
 
På Teater- respektive Musikhögskolan finns en tendens att männen trivs något 
bättre än kvinnorna, denna tendens utgör en betydande skillnad på Konsthögsko-
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lan. De manliga studenterna på Konsthögskolan uppger att de trivs i ännu högre 
grad än sina kvinnliga kurskamrater. Drygt 8 av 10 män på Konsthögskolan 
uppger att de trivs mycket bra på utbildningen medan motsvarande bland 
kvinnorna är drygt 4 av 10 (diagram 5). Det bör poängteras att kvinnor överlag 
trivs bra på Konsthögskolan, det anmärkningsvärda är att männen trivs så pass 
mycket bättre. 
 
Diagram 5: Hur trivs du med din nuvarande utbildning? (utifrån 
utbildning/högskola och kön) 
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Även om den allmänna trivseln är hög vid de konstnärliga utbildningarna kan 
studierna stundtals upplevas påfrestande. Ett antal studenter uppger att de på 
grund av studiekraven har övervägt eller genomfört alternativ som att avbryta 
studierna, göra studieuppehåll eller kontakta professionella stödpersoner.  
 
Behovet av professionellt stöd tycks vara större bland teater- och musiklärarstu-
denter. Var fjärde teaterkandidat har tagit kontakt med läkare/psykolog/kurator 
på grund av studiekraven och lika många har övervägt att göra det. På motsva-
rande sätt har var femte musiklärarstudent kontaktat professionell hjälp och en 
lika stor andel har funderat på att göra det. Omkring 20-30 procent av studenter-
na på Konstnärliga fakulteten har haft funderingar på att hoppa av studierna. 
Fler på Musikhögskolan än på Konst- respektive Teaterhögskolan. Bland musik-
lärarstudenterna uppger var tredje att de övervägt att lämna studierna och mot-
svarande bland musikerstudenterna är var fjärde. På Musikhögskolan återfinns 
även flest studenter som har övervägt att göra studieuppehåll på grund av studie-
kraven. Främst gäller detta musiklärarstudenterna där hälften haft funderingar på 
att ta en paus från utbildningen, dock har endast en mindre andel genomfört det 
(ca 6 procent). Inom musik och konst har omkring var tredje student övervägt att 
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göra studieuppehåll och motsvarade på Teaterhögskolan är ungefär var fjärde 
(diagram 6). 
 
Diagram 6: Har studierna varit så krävande att du tänkt på, eller be-
slutat dig för något av följande: hoppa av studierna, kontakta läkare/ 
psykolog/kurator, göra studieuppehåll? (utifrån utbildning/högskola) 
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* Svarsalternativet ”genomfört” utgick i denna fråga. 

Att döma av resultaten tycks musiklärarstudenterna uppleva studierna som mer 
krävande än övriga. Musiklärarstudenterna, och i viss mån även musikerstuden-
terna, tar upp ett antal faktorer som kan ligga till grund för resultaten.  I intervju-
erna med musiklärarstudenterna framkommer exempel som försenade CSN-ut-
betalningar till följd av att lärare uppges ha bristande rutiner för studiedokumen-
tation, en personberoende och belastad administration, examensbevis som blivit 
försenade och en ojämn arbetsbelastning mellan årskurserna. Även musikerstu-
denterna uttrycker svårigheter med att få kontakt med den administrativa perso-
nalen samt oklarheter med vem de ska vända sig till för att få den studieinforma-
tion de behöver. 
 

Kul att hålla på med det man vill göra men det som man störde sig väldigt 
mycket på var ju det administrativa, hur det sköttes och sådär, allt runt 
omkring, man kunde ju gå utan att få sitt CSN för att lärare inte hade läm-
nat in betyg i tid (Student musiklärarutbildningen) 

 
Det kunde handla om studieadministrativa frågor till exempel, där musik-
högskolan kan vara väldigt krånglig. Det kan vara svårt att vara student 
där. (Student musiklärarutbildningen) 
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När det väl fungerar så fungerar det jättebra men jag vet att det är många 
som upplever det att dom blir frustrerade, för de kan inte få tag på rätt 
person, för att är en person borta så kan du inte kontakta någon annan. 
(Student musiklärarutbildningen)  

 
Kvinnliga studenter vid Konstnärliga fakulteten tycks uppleva studiesituationen 
mer betungande än männen. Det är genomgående fler kvinnor än män som över-
vägt, eller aktivt genomfört, alternativ som att göra studieuppehåll, hoppa av stu-
dierna eller kontakta professionella stödpersoner på grund av sin studiesituation. 
Särskilt framträdande är denna skillnad i det sistnämnda fallet. Mer än dubbelt 
så många kvinnor har funderat på att kontakta, eller har aktivt kontaktat, profes-
sionell hjälp för att hantera studiekraven (diagram 7). 
 
Diagram 7: Har studierna varit så krävande att du tänkt på, eller beslutat dig 
för att kontakta läkare/psykolog/kurator? (konstnärlig fakultet utifrån kön) 
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En viss grad av stress tycks de flesta studenter uppleva på sina utbildningar. Sär-
skilt påtaglig tycks stressen vara bland musiklärarstudenter och bland teater-
studenter där mer än varannan upplever en hög grad av stress i utbildningen. 
Konsthögskolans studenter avviker i detta avseende genom att betydligt färre 
upplever sig vara stressade (diagram 8). På följande sätt kommenterar en konst-
student:  
 

- Det är inget kontrollerande på det sättet att ”nu ska du ha gjort det här 
vid den här tidpunkten”, utan det är mer att man kan bjuda in [lärare, egen 
anm.] till ett samtal när man själv vill. (Konststudent)  
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Diagram 8: Hur upplever du studieklimatet på din utbildning 
avseende stress? (utifrån utbildning/högskola) 
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Kvinnorna upplever sig generellt sett vara mer stressade än männen (diagram 9). 
Mer än varannan kvinna upplever en hög grad av stress på utbildningen medan 
motsvarande gäller för var tredje man. Att kvinnorna upplever mer stress än 
männen är genomgående för samtliga utbildningar. 
 
Diagram 9: I vilken grad upplever du stress på din utbildning? 
(utifrån kön) 
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Tidigare studier som behandlar studenters psykosociala situation förmedlar att 
källan till stress i utbildningssammanhang sällan gäller lärare eller andra studen-
ter utan snarare kommer från studenterna själva.13 Studenternas egna förvänt-

                                           
13 Nilsson Lindström, M. (2005) Studiemiljöer vid Lunds universitet – en undersökning ur ett 
psykosocialt perspektiv. Rapport nr 2005:236 
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ningar och krav över av vad de ska åstadkomma är ofta källan till den stress de 
upplever. Detta bekräftas även i intervjuer vid Konstnärliga fakulteten: 
 

- Jag känner mig stressad ibland men den stressen kommer bara från mig 
själv. Jag känner inga påtryckningar från lärare eller andra studenter. 
Utan dom kraven som jag satt på mig själv är den eventuella stressen jag 
känner, att jag känner att jag måste kämpa för att komma upp till dom 
kraven, men det är verkligen inte något som jag inte kan hantera.(student 
på musikerutbildningen) 
 
 

På Lunds universitet framhålls betydelsen av jämställdhet mellan könen och 
strävan efter etnisk och social mångfald. Verksamheten ska bedrivas i former 
som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsätt-
ningar oberoende av kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder. 14 
 
Öppna och tillåtande utbildningsmiljöer där människor med olika åsikter och 
preferenser respekteras är givetvis viktigt för alla utbildningars långsiktiga tro-
värdighet. Vid Konstnärliga fakulteten upplever den stora majoriteten av studen-
ter att deras utbildningsmiljö överlag utmärks av tolerans och respekt. Det stora 
flertalet studenter bedömer att deras studiemiljö präglas av acceptans oavsett 
sexuell läggning, etniska bakgrund eller kön (86-89 procent). Flertalet bedömer 
också sin studiemiljö som tillåtande för människor oavsett ålder, funktionshinder 
eller ideologisk uppfattning (63-86 procent).  
 
Trots att flertalet är positiva finns studenter som uppger att de inte kan svara på 
om deras studier bedrivs i en tolerant och tillåtande miljö. Hur stor andel studen-
ter detta handlar om varierar beroende på vilka aspekter på studiemiljön som be-
traktas. Var fjärde student är osäker på om studiemiljön är tillåtande för personer 
med funktionshinder vilket kan hänga samman med att studenter med funktions-
hinder tillhör ovanligheterna vid Konstnärliga fakulteten. En annan aspekt några 
studenter ställer sig tveksamma till gäller i vilken utsträckning studiemiljön är 
öppen för människors olika politiska och ideologiska uppfattningar (15 procent). 
Det finns några studenter som uttrycker sig kritiskt eller direkt negativt till sin 
studiemiljö beroende på vilken del av studiemiljön som betraktas. De anser att 
studieklimatet inte lever upp till kraven på tolerans och respekt. Dessa personer 
utgör 5 till 12 procent av de svarande (diagram 10). Den aspekt som flest stu-
denter uttrycker kritik mot (12 procent) är att studiemiljön inte är tillåtande mot 
personer med funktionshinder.  

                                           
14 Lunds universitets hemsida. Hämtad 2012-11-30 från: http://www4.lu.se/o.o.i.s/780 
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Diagram 10: Tycker du att din studiemiljö präglas av acceptans för alla 
personer oavsett politisk/ideologisk uppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning, etnisk bakgrund, ålder och kön? 
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Trots att gruppen mycket negativa studenter inte är särskilt stor bör den i det här 
sammanhanget ges viss uppmärksamhet. Gruppen är jämnt fördelad mellan män 
och kvinnor. Sett till utbildning återfinns inga musiklärare i gruppen. Ingen i 
gruppen uppger att de har någon form av funktionsnedsättning som försvårar de-
ras studier, ingen är svensk med utländsk bakgrund men däremot finns flera stu-
denter som har rest hit från ett annat land för att studera. Det som framförallt 
utmärker gruppen är deras kritiska inställning till utbildningsmiljön som helhet. 
De som exempelvis uppfattar att studiemiljön inte accepterar människor oavsett 
kön, upplever inte heller en tillåtande miljö sett till studenternas ålder, vilken 
etnisk bakgrund de har, sexuell läggning, funktionshinder eller ideologi. De ut-
trycker således sitt missnöje över samtliga eller flertalet aspekter i sin studie-
miljö, oavsett vilken del av studiemiljön som betraktas. Detta är ett genomgåen-
de mönster för den här gruppen.  
 
På två av utbildningarna är studenterna mer ifrågasättande till sin studiemiljö 
gällande öppenheten för olika politiska och ideologiska uppfattningar. Detta gäl-
ler teaterstudenter (19 procent) och konststudenter (16 procent).  En intervjuad 
teaterstudent bekräftar att det kan vara problematiskt med olika politiska upp-
fattningar på Teaterhögskolan men poängterar att det inte gäller skolans personal 
utan att motsättningar snarare skulle kunna förekomma studenter emellan. 
 

- Upplever du att man som student får ha vilken politisk uppfattning som 
helst, är det högt till tak där? 

 
- Ja, det upplever jag från skolans håll. Sedan att eleverna ofta tenderar till 
att vara ganska homogent politiskt, ja, vara av samma politiska åsikter 
ungefär … (Teaterstudent) 
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Med politiskt homogent menar intervjupersonen att de flesta studenter på 
Teaterhögskolan har ideologiska uppfattningar på den politiska vänsterkanten. 
På frågan hur det skulle mottas om någon student hävdade att de röstade på mo-
deraterna svarar respondenten följande: 
 

- Jag tror för det första att det inte skulle vara så lätt, att komma ut med 
det, på den skolan – faktiskt. För att det finns så många som på ett uttalat 
sätt rör sig åt det röda hållet. Men däremot, man skulle säkert få utstå en 
viss typ utav frågor, men så pass respektfulla är människorna på skolan att 
man skulle definitivt tillåtas att ha sin åsikt. (Teaterstudent) 
 

Studenter emellan är det kanske inte helt oproblematiskt att uttala politiska upp-
fattningar som avviker från den gängse normen.  
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I Högskoleförordningen (1 kapitel, 14 §) framhålls att studenterna har rätt att 
efter genomförda kurser framföra sina åsikter genom kursvärderingar. Dessutom 
ska information om vidtagna åtgärder utifrån tidigare kursvärderingar hållas till-
gängliga för studenterna.  
 
Mer än 6 av 10 på Konst- respektive Teaterhögskolan är nöjda med hur deras 
kurser följs upp av kursvärderingar eller utvärderande samtal. Flertalet av de öv-
riga är varken nöjda eller missnöjda och endast någon enstaka uttrycker kritik. 
På Musikhögskolan är studenterna inte lika tillfreds. Nästan 4 av 10 musikerstu-
denter och 2 av 10 musiklärarstudenter är missnöjda med förekomsten av kurs-
värderingar efter avslutade kurser.  I båda grupperna är hälften av dem mycket 
kritiska (diagram 11). 
 
Diagram 11: Bedöm studentinflytandet utifrån förekomsten av 
kursvärderingar/ kursvärderingssamtal efter genomförda kurser. 
(utifrån utbildning/högskola) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Te

Mu

Ml

Ko

mkt  missnöjd ganska  missnöjd varken  nöjd/missnöjd ganska  nöjd mkt  nöjd

 
 
Flera studenter ifrågasätter även återkopplingen av tidigare kursvärderingsresul-
tat. Mer än hälften av musiklärarstudenterna och musikerstudenterna är kritiska 
till att resultat från tidigare kursvärderingar inte kommer studenterna till del. 
Även på Teaterhögskolan är var tredje student kritisk (diagram 12).  
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Diagram 12: Bedöm studentinflytandet utifrån återkoppling och 
information om vidtagna åtgärder utifrån tidigare kursvärderingar 
(utifrån utbildning/högskola) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Te

Mu

Ml

Ko

mkt  missnöjd ganska  missnöjd varken  nöjd/missnöjd ganska  nöjd mkt  nöjd

 
I vilken utsträckning vet studenterna vem de kan vända sig till om de upplever 
brister i undervisningen? Studenternas kännedom om vem de kan kontakta om 
de upplever brister i undervisningen varierar mellan utbildningarna. Musiklärar-
na vet i högre utsträckning än övriga studenter vem de kan vända sig till i detta 
avseende (drygt 70 procent). Motsvarande på de övriga utbildningarna är runt 
hälften eller färre än så (diagram 13). 
 
Diagram 13: Vet du vem du ska vända dig till om du skulle uppleva 
brister i undervisningen? (utifrån utbildning/högskola) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Te

Mu

Ml

Ko

ja nej

 
Vem eller vilka personer skulle studenterna i första hand ta kontakt med om de 
upplever behov av att diskutera sin utbildningssituation? Flertalet studenter 
skulle i första hand kontakta sina lärare (ca 60-70 procent), med undantag för 
musiklärarstudenterna där endast var fjärde skulle kontakta en lärare i samma 
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situation. Musiklärarstudenterna skulle i första hand vända sig till studentrepre-
sentanter (ca 40 procent) eller till studierektor/programansvarig (ca 20 procent) 
för att diskutera sin utbildningssituation (diagram 14). Musiklärarstudenterna 
utskiljer sig på det sättet att relativt få skulle kontakta sina lärare. 
 
Diagram 14: Genom vilken av följande kanaler upplever du att du bäst kan 
påverka din utbildning och utbildningssituation? (utifrån utbildning/högskola) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Te

Mu

Ml

Ko

lärare

studierekt./progr.ansv.

studievägled.

studentrepr./studentkår

ingen  av  dessa

 
 
Studenterna på Musikhögskolan tycks också ha lägre kännedom om hur de kan 
påverka sin utbildning. Drygt 4 av 10 musikerstudenter och nästan lika många 
musiklärarstudenter skulle vilja veta mer om hur de kan påverka och utöva in-
flytande över sin utbildning (diagram 15). 
 
Diagram 15: Bedöm hur nöjd du är med dina kunskaper om hur du kan 
påverka din utbildning (utifrån utbildning/högskola) 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Te

Mu

Ml

Ko

mkt missnöjd ganska missnöjd varken nöjd/missnöjd ganska nöjd mkt nöjd
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Ett dokument som informerar om studenträttigheter mellan universitetet och uni-
versitetets studenter är ”Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och 
universitetets studenter” som också kallas ”Studenternas rättighetslista”. Ut-
gångspunkten i dokumentet är att ge rekommendationer och riktlinjer i frågor 
som rör relationer mellan student och universitet och som inte regleras i andra 
förordningar eller föreskrifter. Studenter vid Konstärliga fakulteten har en 
mycket begränsad kännedom om detta dokument och den stora majoriteten 
känner inte till det (ca 9 av 10). 
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Lärarkåren utgör en stor tillgång på de konstnärliga utbildningarna. Kvalitet 
inom det konstnärliga området likställs ofta med lärarnas förmåga att inspirera 
och utveckla studenterna på olika plan och en viss lärares undervisningsskicklig-
het kan få studenter från hela världen att söka sig till lärosätet där läraren är 
verksam.  
    

Jag trivs bra här och trivdes inte så bra med lärarna utomlands. Det är 
framförallt mina (instrument)lärare som håller mig kvar, de är av världs-
klass (Student på musikerutbildningen) 
 

I första hand framhåller studenterna lärarnas kunskaper och färdigheter inom sitt 
kunskapsområde. Att lärarna kan sina respektive konstnärliga områden under-
stryks av flertalet studenter på samtliga utbildningar. Även lärarnas bemötande, 
engagemang och förmåga att stärka studenternas konstnärliga utveckling fram-
hålls av många studenter men också deras förmåga att ge konstruktiv respons, 
deras pedagogiska förmåga och tillgänglighet värdesätts. Studenterna är mer kri-
tiska till hur lärarna samordnar olika kurs- och utbildningsöverskridande aktivi-
teter. Detta gäller företrädesvis musiklärar- och musikerstudenter. Men även 
flera teaterstudenter ställer sig tveksamma till hur lärarna samordnar olika ut-
bildningar och program (diagram 16). 
 
Diagram 16: Bedöm dina lärare inom de konstnärliga ämnena 
(huvudfackslärare bland musikerstudenter) utifrån följande aspekter 
(medelvärde utifrån utbildning/högskola) 

kunskap  i  ämnet

pedagogiska  förmåga

förm  att  planerar  underv

bemötande  av  dig  som  stud

ge  konstruktiv  respons

engagemang

förm  att  utveckl  din  konstnärlighet

tillgänglighet

samordn  utb/progr

samordn  olika  kurser

Ko

Ml

Mu

Te

mkt  
missnöjd

varken  nöjd/  
missnöjd

mkt  
nöjd

 
Musiker- och musiklärarstudenter reflekterar också kring de lärare som under-
visar utanför musikområdet. Det tidigare svarsmönstret gällande musikundervi-
sande lärare återkommer. De övriga lärarnas kunskaper inom sina respektive 
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ämnen värderas högt och detsamma gäller lärarnas bemötande och engagemang. 
Även lärarnas tillgänglighet, pedagogiska förmåga, förmåga att ge respons och 
förmåga att planera undervisningen är studenterna ganska nöjda med. Studenter-
na är mer kritiska till hur lärarna samordnar innehållet mellan kurser inom sam-
ma program respektive samordnar olika program med varandra.   
 
Diagram17: Bedöm dina lärare som undervisar utanför det konstnärliga 
området utifrån följande aspekter (medelvärde utifrån musiklärar- och 
musikerstudenter) 

kunskap  i  ämnet
pedagogiska  förmåga

förm  att  planera  underv
bemötande  av  dig  som  stud

ge  konstruktiv  respons
engagemang

klargöra  krav  för  att  klara  kurser
tillgänglighet

samordn  utb/progr
samordn  olika  kurser

Ml

Mu

mkt  
missnöjd

mkt  
nöjd

varken  nöjd/  
missnöjd

 
På samtliga utbildningar framhåller flertalet studenter att de blir respektfullt be-
mötta i undervisningssituationen och på Teater- respektive Konsthögskolan upp-
ger flertalet att de uppmärksammas och får respons på sina studieprestationer. 
Särskilt nöjda är teaterstudenterna. I flera fall upplever studenterna även att 
undervisningen ger utrymme för såväl åsiktsskillnader som uppskattning och 
beröm. Det senare är dock inte lika framträdande bland konststudenterna (dia-
gram 18). Oavsett utbildning gör kvinnorna generellt sett något lägre bedöm-
ningar och är således inte lika nöjda som männen.  
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Diagram 18: Hur upplever du studieklimatet på din utbildning utifrån 
följande aspekter (medelvärde utifrån utbildning/högskola) 

Te

Mu

Ml

Ko

respons  på
ditt  studie-‐
arbete
respektfullt
bemötande  i
underv.
högt  i  tak
åsiktsmässigt

uppskattning
och  beröm

Inte
al ls

I hög
grad

 
Flertalet studenter upplever relationerna till sina kurskamrater som respektfull 
och tolerant. Detta gäller generellt och för samtliga utbildningar. Enligt flera stu-
denter präglas studieklimatet av samarbetsanda och samhörighet vilket i synner-
het gäller på Teater- respektive Musikhögskolan. Konkurrens mellan studenter-
na tycks inte vara särskilt framträdande på någon av utbildningarna (diagram 
19). I viss mån upplever kvinnor ett mer konkurrensutsatt studieklimat än 
männen. Mest framträdande är denna skillnad bland teater- och konststudenter. 
 
Diagram 19: Hur upplever du studieklimatet utifrån följande aspekter? 
(medelvärde utifrån utbildning/högskola) 

Te

Mu

Ml

Ko
konkurrens

tolerans/res
pekt  mellan
klasskamr.
samhörighe
t  m  kursare

samarb  m
kursare
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a l ls

I hög
grad
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Målen som studenter på en högskoleutbildning förväntas nå och som styr högre 
utbildning på grundnivå skiljer sig åt beroende på examen. Inom några områden 
är dock målen gemensamma oberoende av studiernas längd, innehåll och exa-
men. Gemensamt för alla utbildningar på högskolenivå gäller att studenten ska 
utveckla ett kritiskt förhållningssätt, utveckla förmåga att lösa problem, kunna 
följa kunskapsutvecklingen inom området för utbildningen samt kunna utbyta 
kunskaper med personer utan specialkunskaper inom området (Högskolelagen 1 
kapitel 8§). 
 

Studenterna vid Konstnärliga fakulteten är nöjda med sin utveckling inom de 
kunskapsområden som anges i de gemensamma målen. Främst har de utvecklat 
sin förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar och att lösa pro-
blem, studenterna är även tillfreds med hur utbildningen bidragit till deras för-
måga att följa kunskapsutvecklingen inom området samt hur deras förmåga 
utvecklats att utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom om-
rådet (diagram 20). 
 
Vad det gäller studenternas förmåga att utbyta kunskaper med personer utan 
specialkunskaper så uppger var tredje teaterstudent och var femte musikerstu-
dent att den typen av övningsmoment inte förekommit i utbildningen. Företrä-
desvis gäller detta studenter i början på sina utbildningar. 
 
Männen uppger i högre grad än kvinnor att de är nöjda med sin kunskapsutveck-
ling. Detta gäller inom alla utbildningar men framförallt på Konsthögskolan.  
 
Diagram 20: Bedöm din utveckling så här långt i utbildningen när det gäller 
följande aspekter (medelvärde utifrån utbildning/högskola) 

självst.  o  krit.  bedömn.

självst.  lösa  problem

följa  kunsk.utv  inom
omr.

utbyta  kunsk.  m  pers.
utan  spec.kunsk.

Ko

Ml

Mu

Te

mkt
missnöjd

varken  nöjd/
missnöjd

mkt
nöjd
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När studenter inom musik, teater och konst har färdigställt sina utbildningar kan 
de ta ut en konstnärlig examen på kandidat- eller masternivå beroende på vilken 
utbildning de har läst. Till grund för en konstnärlig examen står konstnärliga och 
gestaltningsmässiga mål i centrum och studenterna i föreliggande undersökning 
upplever att de till stora delar har utvecklats i riktning mot de mål som uttrycks 
för en konstnärlig examen. 
 
Studenterna är överlag nöjda med hur de utvecklat sina färdigheter att slutföra 
projekt inom givna tidsramar, att självständigt skapa och uttrycka egna idéer 
samt förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskaper. Gemensamt för de 
olika utbildningarna är att studenterna inte i samma höga utsträckning diskuterat 
konstnärliga frågor med olika grupper av människor. Men även om det senare 
utvecklats mindre så är studenterna tillfreds med utbildningen i detta avseende. 
 
Studenter inom teater uttrycker inom visa områden en starkare kunskapsutveck-
ling än övriga studenter. Särskilt nöjda är teaterstudenterna med hur de lärt sig 
identifiera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, hur de ut-
vecklats att kritiskt reflektera över eget och andras konstnärliga förhållningssätt 
samt hur deras kompetens om arbetslivet har ökat (diagram 21). 
 
Diagram 21: Bedöm din utveckling så här långt i utbildningen avseende 
följande examensmål för en konstnärlig examen. (medelvärde utifrån 
utbildning/högskola) 

förstå  konstens  roll  i  samh.
disk.  konst  m  olika  grupper

självst.  verka  i  arb.livet
refl.  över  eget/andras  konstn.  förh.sätt.

identifiera  o  lösa  konstn.  probl.
tolka  olika  tekniker

tolka  konstn.  innehåll
ident.  behov  av  ytterligare  kunsk.

uttrycka  egna  ideer
utveckl.  din  kompetens

genomf  uppg.  inom  tidsramar

Ko

Mu

Te

mkt
missnöjd

mkt
nöjd

varken nöjd/
missnöjd

 
För en konstnärlig masterexamen ökar kraven och studenten förväntas ha både 
djupare och bredare kunskaper efter att ha färdigställt utbildningen. 
 
Bland masterstudenterna på såväl Konsthögskolan som Musikhögskolan är stu-
denterna nöjda med sin kunskapsutveckling inom ramen för examensmålen. 
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Detta gäller i något högre grad för masterstudenterna på Konsthögskolan. Sär-
skilt nöjda är masterstudenterna inom konst med hur de lärt sig och utvecklat 
nya uttryckssätt (diagram 22).  
 
Diagram 22: Bedöm din utveckling så här långt i utbildningen avseende 
följande examensmål för en konstnärlig examen. (medelvärde utifrån 
masterstudenter inom konst och musik) 

formul.  nya  frågor  o  bidra  till
kunsk.utveckl.

utvckl  nya  o  egna  uttryckssätt

visa  fördj.  insikt  i  aktuellt
utveckl.arb.

diskut.  konst  i  internationella
sammanhang

Ko

Mu

mkt
missnöjd

varken  nöjd/
missnöjd

mkt
nöjd

 

 

När musiklärarstudenterna färdigställt sin utbildning kan de ta ut en ämneslärar-
examen i musik. Examensmålen för en ämneslärarexamen behandlar utöver äm-
nesdjup viktiga aspekter i lärarrollen som exempelvis att hantera sociala rela-
tioner, att planera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet, att 
utveckla didaktiska perspektiv och ämnesdidaktiska kunskaper och att kritiskt 
reflektera kring vetenskapliga metoder och forskningsresultat.  
 
Musiklärarstudenterna är nöjda med hur deras kunskap och förståelse för sociala 
relationer och ledarskap har utvecklats under utbildningstiden. Till viss del är de 
även nöjda med sina kunskaper i konflikthantering. Däremot tycker studenterna 
inte att deras förmåga att samarbeta med elevers vårdnadshavare har utvecklats 
på samma sätt.  Varannan musiklärarstudent uppger att de saknar erfarenhet 
inom detta område så här långt i utbildningen.  
 
Överlag upplever musiklärarstudenterna att de både breddat och fördjupat sina 
kunskaper inom området, utvecklat sina kommunikativa färdigheter, sin själv-
kännedom och förmåga att självständigt arbeta inom området. Studierna har 
också utvecklat deras självkännedom och empatiska förmåga, gett dem en god 
överblick inom huvudområdet samt fördjupat deras kunskaper inom vissa delar 
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av ämnet. Flertalet studenter tycks också lita till sin förmåga att kunna arbeta 
som musiklärare (diagram 23).   
 
Diagram 23: Musiklärarstudenternas bedömningar av examensmål enligt 
högskoleförordningen (medelvärde)  

skriftlig  kommunikation
muntlig  kommunikation

självkännedom  o  empatisk  förmåga
GENERELLA  FÄRDIGHETER:

överblick  inom  studiernas  huvud.omr.
att  självst.  arb  som  ämneslärare

fördj.  kunsk  inom  delar  av  huvud.omr
SPECIFIKA  FÄRDIGHETER:

samarb  m  vårdnadshavare
kunsk  om  konfl.hantering

kunsk  om  ledarskapsfrågor
kunsk  om  sociala  relationer

SOCIALA  FÄRDIGHETER/LEDARSKAP:

mkt  
missnöjd

varken  nöjd/
missnöjd

mkt  
nöjd

 
 
 

Musiklärarstudenterna är nöjda med hur de utvecklat flertalet av sina pedagogis-
ka kunskaper och färdigheter. I första hand gäller detta förmågan att planera och 
utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet och i samma grad skattar de 
sitt kunnande i att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna lära och ut-
vecklas. Musiklärarstudenterna värdesätter också sina kunskaper om olika peda-
gogiska och didaktiska perspektiv såväl som mer riktade ämnesdidaktiska kun-
skaper inom musikområdet. Musiklärarstudenterna upplever även att de till-
godogjort sig kunskaper om barn och ungdomars utveckling och lärande. 
 
Däremot är musiklärarstudenterna tveksamma till huruvida de utvecklat sina 
kunskaper i att bedöma och betygssätta elevers prestationer (diagram 24). Kur-
sen som behandlar betygssättning är förlagd till slutet av utbildningen vilket kan 
förklara att studenter i början på utbildningen är tveksamma. En musiklärare 
som nyligen avslutat sin utbildning uttryckte sig på följande sätt angående kur-
sen i att bedöma och betygssätta elevers prestationer. 
 

Vi var tvungna att göra upp egna betygsmatriser och lägga upp hela äm-
neskursen för [instrumentet] på gymnasiet, betygskriterier och betygsmat-
riser och allting, så det tycker jag nog att jag har ganska god koll på … 
(Musiklärarstudent) 
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Diagram 24: Musiklärarstudenternas bedömningar av examensmål enligt 
högskoleförordningen (medelvärde) 

kunsk  om  bedömn  o  betygssättn.

identifiera  specialpeda.  behov

dokumentera  lärande  o  utveckl

ident.  behov  av  ytterlig.  kunsk.

kunsk  om  olika  peda./didakt.  persp.

kunsk  om  barn  o  ungd.  utveckling.

didaktiska  kunsk.  inom  omr.

skapa  föruts.  för  alla  elever  att  lära

utveckl.  underv/pedagogsik  verks.

planera  underv/pedagogisk  verks.

mkt  
missnöjd

varken  nöjd/
missnöjd
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Musiklärarstudenterna är så här långt i utbildningen varken positiva eller negati-
va till hur de utvecklat sina kunskaper att kommunicera grundläggande demo-
kratiska värderingar och att motverka diskriminering och kränkande behandling. 
Detsamma gäller förmågan att förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsper-
spektiv i den pedagogiska verksamheten. Studenterna ger också uttryck för viss 
osäkerhet gällande deras kännedom om barnens rättigheter enligt barnkonven-
tionen (diagram 25). 
 
Diagram 25: Musiklärarstudenternas bedömningar av examensmål enligt 
högskoleförordningen (medelvärde) 
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Viktiga mål inom den högre utbildningen är att studenten förstår på vilka grun-
der forskningen och forskningsresultat baseras samt hur metodval, vetenskaps-
perspektiv och ett kritiskt förhållningssätt kan påverka resultaten.  
 
I jämförelse med övriga examensmål ger musiklärarstudenterna uttryck för vissa 
tveksamheter i förhållande till målen som behandlar vetenskapliga aspekter och 
metodkunskaper. De är varken nöjda eller missnöjda med hur utbildningen bi-
dragit till deras förmåga att kritiskt reflektera över forskningsresultat eller hur 
deras kunskaper om vetenskapsteori och vetenskaplig metod har utvecklasts. 
Detta gäller även för hur utbildningen bidragit till deras insikter inom det aktu-
ella forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs inom området. På liknande 
sätt bedömer de sina kunskaper om relationen mellan vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet samt vad denna relation betyder för deras yrkesutövande 
(diagram 26). Musiklärarstudenterna värderar sin vetenskapliga och metodmäs-
siga utveckling lägre i jämförelse med flertalet andra examensmål. 
 
Diagram 26: Musiklärarstudenternas bedömningar av examensmål enligt 
högskoleförordningen (medelvärde) 
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Utöver examensmålen besvarade studenterna frågor om hur utbildningen bidra-
git till deras personliga utveckling och förmåga att uttrycka sina konstnärliga 
val. Studenterna uppger att studierna varit viktiga för deras personliga utveck-
ling och förmåga till självreflektion. Detta framhålls särskilt bland teater- och 
konststudenter. Studenternas förmåga att formulera och uttrycka sina konstnär-
liga val har också utvecklats under utbildningens gång, främst bland studenter 
inom teater och konst (diagram 27). 
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Diagram 27: I vilken utsträckning tycker du din utbildning har bidragit till 
följande. (medelvärde utifrån utbildning/högskola) 
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Hur väl känner studenterna till arbetsmarknadens villkor och vilka förväntningar 
har de på att kunna försörja sig inom området? Främst musiker- och konststu-
denter är informerade om sin kommande arbetsmarknad och om de krav som 
kan komma att ställas på dem som blivande konstutövare. Bedömningarna bland 
konststudenterna är polariserade i den meningen att en stor grupp konststudenter 
har god kännedom om sin arbetsmarknad medan en lika stor grupp upplever sig 
ha vaga eller obefintliga kunskaper (ca 45 procent i båda grupperna). Andelen 
musiklärarstudenter med goda arbetsmarknadskunskaper är jämförelsevis lägre 
(ca 30 procent) och lägst är den bland teaterstudenter (ca 25 procent). Teaterstu-
denter med begränsad kännedom om arbetsmarknaden uppgår till knappt 4 av 10 
och flertalet av dem upplever att de inte alls är informerade (diagram 28).  
 
Bland musikerna upplever masterstudenterna att de är mindre informerade om 
arbetsmarknaden än studenter på grundnivå och bland teaterstudenter är kvin-
norna bättre informerade än sina manliga studiekamrater. 
 
Diagram 28: Anser du dig informerad om de villkor som gäller på 
arbetsmarknaden för personer med din utbildning? 
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Även om flera teaterstudenter uttrycker att de har vaga uppfattningar om yrkesli-
vets villkor så känner de flesta till var de kan vända sig för att få information (8 
av 10). Detta är betydligt högre än bland de andra konstnärliga utbildningarna. 6 
av 10 konstnärer, hälften av musikerstudenterna och färre än hälften av musik-
lärarstudenterna vet var de ska vända sig för att informera sig om sin arbets-
marknad (diagram 29). 
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Diagram 29: Känner du till var du kan vända dig för att få informa-
tion om arbetsmarknaden för personer med din utbildning?  (Utifrån 
utbildning/högskola) 
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Hur ser då studenterna på sina möjligheter att kunna försörja sig som konstnärer 
och konstutövare efter utbildningen? Studenternas tilltro till sina framtida för-
sörjningsmöjligheter varierar med utbildningen. Trots att musiklärarstudenterna 
upplever att de har begränsad information om sin arbetsmarknad och att de i hög 
grad saknar kännedom om var de kan vända sig för att informera sig om yrkes-
livet har de en hög tilltro till framtida försörjningsmöjligheter som musiklärare 
(8 av 10). I detta avseende är musiklärarstudenternas förväntningar om ett betalt 
arbete inom området betydligt högre än bland övriga utbildningar. Bland musi-
kerstudenterna upplever knappt hälften att de har goda eller mycket goda möj-
ligheter att försörja sig inom musikområdet även om flertalet betraktar sina möj-
ligheter som mycket goda. Bland musikerstudenterna har samtidigt var tredje 
(35 procent) låg tilltro till sina framtida försörjningsmöjligheter. Denna andel är 
lika hög som bland konstnärerna som i jämförelse med övriga utbildningar är 
mest tveksamma till sina framtida försörjningsmöjligheter. Endast var femte har 
positiva förväntningar (diagram 30). 
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Diagram 30: Hur ser du på dina möjligheter att kunna försörja dig inom 
ämnesområdet efter avslutad utbildning? (utifrån utbildning/högskola) 
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Samtidigt som flera studenter inom konstnärlig fakultet är tveksamma till sina 
framtida försörjningsmöjligheter visar en studie från 2010 att konstnärsalumner 
från Lunds universitet i ganska hög grad är sysselsatta inom sitt konstnärsområ-
de. Bland alumner från Musikhögskolan uppgav 3 av 4 att de arbetade minst 
halvtid inom sitt konstnärsområde några år efter examen och motsvarande bland 
teateralumnerna var omkring 80 procent. Bland alumnerna inom konst uppgav 
drygt hälften att de arbetade minst halvtid inom området.15 
 
Ett stort kontaktnät är ofta viktigt för studenters möjligheter att komma ut på 
arbetsmarknaden.16 Flertalet studenter på de konstnärliga utbildningarna upp-
lever att studietiden bidragit till att utveckla deras personliga nätverk och att 
utbildningen även har varit yrkesförberedande. Däremot har utbildningens bi-
drag varit begränsat vad det gäller att ge studenterna kunskaper om hur man 
startar eget företag. Ett undantag är Konsthögskolan där studenterna till viss del 
har lärt sig detta men på övriga utbildningar är den typen av kunskaper mycket 
begränsade, särskilt bland teaterstudenterna (diagram 31). Bland konstnärerna i 
alumnundersökningen uppgav 9 av 10 att de var egna företagare. Motsvarande 
på Musikhögskolan var drygt var fjärde.17 
 
 

 

                                           
15 Avdelningen Utvärdering vid Lunds universitet (2010) Musiker-Konst-Teater. Alumerns 
erfarenheter av utbildning och arbetsliv. Rapport nr 2010:261  16 Utvärderingsenheten (2008) Examen i ekonomi – och sedan? 2003-2005 års 
lundaekonomer om utbildning och yrkesliv. Rapport nr 2008:251 
17 Avdelningen Utvärdering vid Lunds universitet (2010) Musiker-Konst-Teater. Alumnernas 
erfarenheter av utbildning och arbetsliv. Rapport nr 2010:261 
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Diagram 31: I vilken utsträckning tycker du din utbildning har bidragit 
till följande aspekter? (medelvärde utifrån utbildning/högskola) 
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Undersökningen tar upp ett antal frågor som är specifika för den enskilda utbild-
ningen. Frågorna är framtagna i samarbete mellan studentrepresentanter på de 
enskilda högskolorna och Avdelningen utvärdering vid Lunds universitet. 
 
 

Frågeområden som framhölls som särskilt intressanta på Musikhögskolan är 
gemensamma för både musiker- och musiklärarstudenter och berör frågor om 
skolans informationskanaler, bibliotek, lokalresurser samt skolans omgivande 
miljö.   
 
En central och återkommande fråga bland Musikhögskolans studenter handlar 
om hur information sprids på skolan och vilka informationsvägar som används i 
kommunikationen mellan personal och studenter. Flertalet musiker- och musik-
lärarstudenter uttrycker sig kritiskt till hur informationskanalerna fungerar och 
endast var tredje student menar att det oftast eller alltid fungerar tillfredsställan-
de. 2 av 3 studenter är kritiska och menar att dagens kommunikationskanaler 
endast fungerar ibland eller sällan på det sätt som vore önskvärt (diagram 35).   
 
Intervjupersonerna bekräftar problematiken och menar att informationskanalerna 
är alltför många vilket medför svårigheter för den enskilde studenten att skapa 
sig en helhetsbild över vad som förväntas av honom eller henne.  
 

- Jag tycker det finns inte något vedertaget system, jag hade föredragit om 
allting sker mail-ledes istället för att det finns små informationskanaler på 
olika ställen och man förväntas ha koll på sitt LER-fack, sitt klassfack, den 
anslagstavlan, och sedan på en annan anslagstavla och sin mail och sedan 
får man kryssa mellan dem för att få ihop någon form av samlad bild av 
informationsflödet (Musiklärarstudent). 

 
- det är många elever som missar lektioner för dom har inte vetat var dom 
skulle titta helt enkelt, det är ganska rörigt, särskilt när man började 
skolan så blev man stressad av att det var för mycket information, sedan 
när man vande sig vid alla dessa kanaler så var det väl okej, (--- ) man led 
alltid med 1orna, när dom började. Innan man hittat hur systemet fungerar 
så är det rätt så rörigt (Musiklärarstudent). 
 

Ett antal studenter upplever att de missar information som de ibland behöver för 
att kunna planera sina studier. Ungefär hälften bland både musiker- och musik-
lärarstudenterna bedömer att de sällan eller endast ibland har tillräcklig informa-
tion för att kunna planera sina studier eller att de saknar tillräckligt information 
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för att kunna förbereda sig inför olika kurser och kursmoment.  Majoriteten av 
de mer positiva studenterna gör bedömningen att de oftast har tillräcklig infor-
mation, tämligen få att de alltid har tillgång till den information de behöver 
(diagram 32). 
 
Diagram 32: Musiker- och musiklärarstudenternas bedömningar över 
information och informationskanaler vid Musikhögskolan 
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Studenterna vid Musikhögskolan upplever skolans bibliotek mycket positivt. 
Många studenter tar del av biblioteksverksamheten och både utbud och service-
nivå uppskattas mycket.    
 

- Ja, det är jättebra. De plockar alltid fram det man behöver och har alltid 
tid. Det har varit lätt att hitta det jag behöver och har dom det inte så 
beställer dom, om det inte finns någon annanstans så köper dom det. Det är 
jättepositivt. Väldigt bra. (Musikerstudent) 
 

8 av 10 uttrycker sin uppskattning över biblioteksutbudet av böcker och annat 
arbetsmaterial som studenterna kan behöva och hälften av dem är mycket posi-
tiva. Bibliotekspersonalens servicenivå uppskattas i ännu högre grad och i det 
närmaste alla svarande uttrycker sig positivt. 96 procent av studenterna tycker 
servicen är bra och majoriteten av dem är mycket nöjda (diagram 33). Nästan 9 
av 10 musiker- och drygt 7 av 10 musiklärarstudenter besöker biblioteket flera 
gånger i månaden och flera av dem gör veckovisa besök.  
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Diagram 33: Musikhögskolans studenters bedömningar över bibliotekets 
utbud och servicenivå 
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Många studenter på Musikhögskolan tillbringar stora delar av sin övningstid i de 
musiksalar och övningsrum som finns på skolan. Cirka 20 procent av musiker-
studenterna är kritiska till övningsrummen och musiklokalerna och ytterligare 
10 procent är tveksamma om de uppfyller kraven för verksamheten. Samtidigt 
uttrycker cirka 40 procent av musikerstudenterna att de är ganska eller mycket 
nöjda med musiklokalernas utformning.  Bland musiklärarstudenterna är både de 
positiva och de negativa studenterna färre. Cirka 20 procent uttrycker sig kritiskt 
medan 30 procent är nöjda. 
 

- Ja, skolan får ofta lite kritik för att dom är lite ruffiga [övningsrummen, 
egen anm.], men jag tycker det funkar bra. Det pratas mycket om att det 
kan vara svårt att få övningsrum och sådär, men jag tycker det funkar bra 
faktiskt, jag har inte haft något stort problem med det (Musikerstudent). 
 

Angående tillgången på övningsrum förklarar en av de intervjuade musikerstu-
denterna att behovet av övningsrum kan se olika ut beroende på vilket instru-
ment man spelar. En sångare har exempelvis inte samma behov som en violinist.  
Även instrumentets storlek och ljudstyrka påverkar behovet av övningsrum. De 
som smidigt kan transportera sitt instrument och öva på andra platser utan att det 
påverkar omgivningen har mindre behov av övningsrum. 
 

-Det är lite för lite övningsrum i förhållande till hur många elever som går 
där. Det är mycket kö (---) jag själv har inte haft problem med det eftersom 
jag spelar gitarr så jag har haft möjlighet att öva när jag har kommit hem 
(Musiklärarstudent) 
 

Vad det gäller undervisningslokaler som är ämnade till annan verksamhet än 
musikutövande, är ungefär var femte student bland både musiker- och musik-
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lärarstudenter kritiska till hur de fungerar. Samtidigt är 4 av 10 musikerstudenter 
positiva och motsvarande bland musiklärarstudenterna är ungefär 3 av 10. 
 
Ventilationen i lokalerna tycks vara ett problem för många. Omkring 6 av 10 
studenter på Musikhögskolan är kritiska till hur ventilationen fungerar och musi-
kerstudenterna är mest negativa. Bland musikerstudenterna är var tredje mycket 
skeptisk och detsamma gäller för var fjärde musiklärarstudent. Endast ett fåtal 
studenter är nöjda med lokalernas ventilation. 
 

- framförallt är det väldigt dålig luft på skolan, det märker både lärare och 
elever att det är väldigt dålig luftcirkulation i byggnaden. Man blir trött 
och får inget syre. Det kan man uppleva ofta, men sedan finns det lokaler 
som har jättebra (Musiklärarstudent) 
 

Ungefär 4 av 10 bland både musiker- och musiklärarstudenter anser att det finns 
för få uppehållsrum på skolan. Den gemensamma kafeterian upplevs av några 
som mörk och bullrig. Musikerstudenterna är i viss mån mer kritiska än musik-
lärarstudenterna. 
 

- Det saknas ett uppehållsrum med lugn miljö, kafeterian är alldeles för 
bullrig. (Musikerstudent) 
 

Bland musikerstudenterna är samtidigt 3 av 10 nöjda med tillgången till uppe-
hållsrum medan motsvarande bland musiklärarstudenterna endast består av var 
tionde (diagram 34).   
 
Diagram 34: Studenternas bedömningar av Musikhögskolans lokaler 
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I frifältskommentarerna angående Musikhögskolans utemiljö är majoriteten av 
åsikterna av det kritiska slaget.18 I första hand beskrivs miljön runt skolan som 
otrygg och oinspirerande. Otryggheten kommenteras med att det begåtts cykel-
stölder på skolan och några studenter och lärare uppges ha blivit utsatta för hot-
fulla situationer i samband med att de lämnat skolan på kvällarna. Att utemiljön 
upplevs som oinspirerande och tråkig kommenteras med att byggnaderna är 
gamla och slitna, att omgivningen anses vara färglös och trist och inte inspirerar 
till kreativt och skapande arbete. Några kommenterar även att trafiksituationen 
är störande och bullrig.  
 
 

Frågeområden som framhölls vara av särskilt intresse på Teaterhögskolan hand-
lar företrädesvis om studenternas tillgång till skolans resurser, utbildningens 
innehåll, utbildningens konstnärliga inriktning, balansen mellan olika delar i 
undervisningen och hur studenterna upplever att de kan framföra sina åsikter i 
mötet med lärarna. 
 
7 av 10 studenter anser att de i hög utsträckning har tillgång till de resurser de 
behöver på skolan, bland övriga studenter är de flesta varken positiva eller nega-
tiva och endast någon enstaka individ är kritisk. I frifältskommentarerna i an-
slutning till resursfrågan gavs studenterna möjlighet att skriftligen kommentera 
vilka behov de upplever. Ungefär hälften lämnade ett bidrag och kommentarerna 
domineras av studenternas önskemål om bättre tillgång till skolans rekvisita-
förråd samt tekniska utrustning. De som framför denna kritik upplever dock att 
deras allmänna behov av skolans resurser är tillgodosett. Det finns således inget 
utbrett missnöje kring frågan, teaterstudenterna har i allmänhet tillgång till det 
som de behöver, samtidigt som några studenter gärna hade sett en bättre tillgång 
till skolans rekvisita och teknik.  
 
Teaterstudenterna upplever ett högt förtroende för lärarna i den meningen att 
den stora majoriteten upplever att de kan framföra sina åsikter i mötet med lärar-
na (diagram 35).  
 
Det råder delade meningar om hur studenterna uppfattar utbildningens bidrag till 
deras erfarenhetar av att möta en publik (diagram 31). Det är i första hand stu-
denter i början på utbildningen som tycker att publikkontakten är begränsad. 
Studenter som har kommit längre i sin utbildning har större erfarenhet av publik-
möten.  
 

                                           
18 Av ett åttiotal kommentarer ger drygt ett sextiotal uttryck för tvivelaktigheter avseende 
skolans omgivande miljö. 
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I en nationell undersökning från Högskoleverket från år 2007 med syfte att kva-
litetsgranska ett antal konstnärliga högskolor i Sverige framkommer att arbets-
marknaden för scenkonstnärer har förändrats snabbt. 
 
Tillsvidareanställningar har blivit allt färre och arbetsmarknaden präglas i högre 
grad av korta kontrakt och frilansuppdrag. Mot denna bakgrund uttrycker bedö-
margruppen att utbildningarna i högre grad bör förbereda studenten för ett kom-
mande arbetsliv som frilansare. 
 

Vi rekommenderar därför samtliga scenkonstnärliga lärosäten att inrätta 
orienterande undervisning i de praktiska omständigheterna i en frilans-
tillvaro. Det är där de flesta kommer att befinna sig19 
 

Skådespelarnas bedömningar varierar vad det gäller deras kunskaper om villko-
ren för frilansskådespelare (diagram 35). Studenter som har kommit längre i ut-
bildningen tycks vara mer insatta i frilansvillkoren än studenter i början av ut-
bildningen. Utifrån den här typen av arbetsmarknadsperspektiv kan teaterstuden-
ternas mycket begränsade kunskaper om hur man startar eget företag vara bely-
sande. Den stora majoriteten teaterstudenter har i mycket låg grad utvecklat den-
na typ av kunskaper under utbildningstiden (se tidigare diagram 31). 
 
Diagram 35: Teaterstudenternas bedömningar av hur de upplever att framföra 
sina åsikter i mötet med lärare, utbildningens bidrag till deras publikerfarenhet 
och kunskaper om villkoren att arbeta som frilansande skådespelare. 
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Det råder inga tveksamheter om att flertalet teaterstudenter upplever att utbild-
ningen har en tydlig konstnärlig inriktning och att undervisningen håller en god 
balans mellan de scen-/gestaltningsmässiga delarna i utbildningen och den 

                                           
19 Högskoleverket (2007). Utvärdering av grund- och forskautbildning inom scenisk 
gestaltning och produktion. Rapport 2007:26 R, sid 29 
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teknik-/hanverksmässiga träningen. 85 procent av studenterna upplever utbild-
ningens konstnärliga inriktning som tydlig och en lika stor andel är nöjda med 
balansen mellan de gestaltningsmässiga respektive hantverksmässiga delarna i 
utbildningen.  
 
 

Frågeområden som framhölls som särskilt intressanta vid Konsthögskolan hand-
lar om utbildningens studieintroduktion, hur utbildningen är organiserad i termer 
av individuell undervisning respektive gruppundervisning, ateljésamtalens bi-
drag och omfattning, viktiga personer och stödgrupper under studietiden samt 
möjligheterna att presentera sina arbeten för andra studenter på skolan.  
 
Tidigare uppgifter om konststudenternas arbetstider vittnar om långa arbets-
veckor som till största del består av eget arbete och självstudier. I alumnunder-
sökningen som genomfördes vid Konstnäliga fakulteten 2010 tycks de tidigare 
konststudenterna vara kluvna till den stora mängden egenarbete. Den positiva 
sidan är att studenten ges tid och frihet att utvecklas i sin egen takt utan större 
påtryckning från lärare eller andra studenter medan baksidan kan medföra upp-
levelser av ensamhet och isolering.20 I intervjuerna med konststudenterna fram-
kommer att mycket tid ägnas åt eget arbete i ateljén och att dessa perioder av 
ensamarbete kan väcka önskemål om mer samarbete och gemensamma projekt.  
 

Man jobbar väldigt mycket själv och jag hade önskat mig mer gemensam-
ma projekt, mer kurser där man gör saker tillsammans på ett annat sätt 
(Konststudent) 
 

Enligt studentrepresentanterna skulle en god studieintroduktion med gemensam-
ma sociala aktiviteter i samband med studiestarten kunna verka förebyggande 
mot upplevelser av ensamhet. Studenternas bedömningar visar också att en bra 
studieintroduktion med gemensamma aktiviteter upplevs som mycket viktigt för 
majoriteten av studenterna. Konststudenternas bedömningar över hur deras egen 
introduktion till utbildningen fungerade är blandade. Drygt 4 av 10 upplever sig 
nöjda medan knappt 3 av 10 uttrycker sig kritiskt. Blandade omdömen fram-
kommer även gällande förekomsten av gemensamma aktiviteter. Var fjärde stu-
dent är nöjd med aktiviteterna i samband med studiestarten medan var femte är 
kritisk (diagram 36). 
 
 

                                           
20 Avdelningen Utvärdering vid Lunds universitet (2010) Musiker-Konst-Teater. Alumnernas 
erfarenheter av utbildning och arbetsliv. Rapport nr 2010:261 
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Diagram 36: Konststudenters bedömningar av studieintroduktionen och 
gemensamma aktiviteter i samband med studiestarten.   

0% 20% 40% 60% 80% 100%

gemensamma  aktiviteter  i  samband  m
studiestarten

introduktion  till   utb  i  samband  m
studiestarten

mkt  missnöjd 2 varken  nöjd/missnöjd 4 mkt  nöjd

 
Studenterna ägnar mycket tid åt eget arbete medan den lärarledda undervisning-
en utgör en förhållandevis liten del av studenternas totala arbetstid. Den lärar-
ledda undervisningen bedrivs i hög utsträckning individuellt mellan lärare och 
en enskild student men gruppundervisning mellan lärare och flera studenter före-
kommer. Men hur värderar studenterna mängden undervisning och hur ser be-
hoven av individuell respektive gruppundervisning ut? Vad det gäller den indivi-
duella undervisningen så är majoriteten nöjda med hur det fungerar idag. Drygt 
7 av 10 upplever att nuvarande omfattning av den individuella undervisningen är 
lagom medan drygt 2 av 10 har önskemål om mer. Önskemål om mer grupp-
undervisning är jämförelsevis större även om majoriteten också i detta fall är 
nöjda med nuvarande omfattning. Knappt 6 av 10 tycker att nuvarande omfatt-
ning av gruppundervisningen är lagom medan drygt 4 av 10 har önskemål om 
mer. 
 
Den individuella undervisningen bedrivs genom så kallade ateljésamtal mellan 
student och lärare. Ateljésamtalen värderas högt och samtalen är en starkt bidra-
gande faktor till studenternas konstnärliga utveckling. Nästan 8 av 10 upplever 
att ateljésamtalen i hög eller mycket hög utsträckning är viktig del i undervis-
ningen. Lika många uppskattar att initiativet till ateljésamtalen ligger hos den 
enskilde studenten, det finns dock enskilda röster som efterfrågar någon form av 
introduktion till vad det innebär att ha ett ateljésamtal. Det stora flertalet studen-
ter (9 av 10) har ateljésamtal en eller flera gånger i månaden medan var tionde 
har det mer sällan.  
 
Det är viktigt att konststudenterna upplever att de får stöd och hjälp i sina studier 
av kurskamrater och lärare. Särskilt lärarna är viktiga i det här sammanhanget. 
Föräldrar och släktingar tillsammans med studenternas eventuella sambo/part-
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ners är i jämförelse inte lika viktiga grupper då det gäller stöd och uppmuntran 
under studietiden. Däremot är studenterna mest positiva till det stöd sambon 
eller partnern bidrar med men även lärare och administrationen på skolan utgör 
ett uppskattat stöd bland studenterna (diagram 37). 
 
Diagram 37: Konststudenternas bedömningar av hur viktiga och hur nöjda de 
är med det stöd och den hjälp de fått under studietiden från följande grupper 
(medelvärde) 

Mycket
viktigt

Helt
oviktigt

Mycket
missnöjd

Varkennöjd/
missnöjd

Mycket
nöjd

a
b

c

d e

 
Många studenter skulle välkomna fler möjligheter att presentera sina arbeten och 
projekt. Ett tydligt resultat är studenternas önskemål om att presentera sina ar-
beten i högre utsträckning än vad som sker idag. 6 av 10 tycker att det ges för få 
tillfällen att visa upp sina arbetsinsatser för andra studenter på skolan medan 
knappt 4 av 10 anser att nuvarande omfattning är tillräcklig. Nästan ingen tycker 
att den här typen av kollegiala presentationer är för många idag.  
 
Många studenter upplever att ateljéernas utformning uppfyller kraven på verk-
samheten och att ateljéerna i hög utsträckning möter studenternas behov. Nästan 
samtliga studenter är nöjda med hur ateljéerna fungerar som arbetsplatser för 
deras verksamhet. Avseende ateljéernas belysning och ventilation är merparten 
av studenterna nöjda, vad det gäller ventilationen finns dock en mindre grupp 
studenter som har önskemål om förbättringar (ca 15 procent).   
 
Hälften av studenterna är nöjda med tillgången på uppehållsrum och gemensam-
ma lokaler för sociala aktiviteter. Samtidigt tycker var femte att tillgången på 
uppehållsrum är för liten och att det borde finnas fler gemensamma mötesplatser 
på skolan.   
 

bet.   Stöd  och  hjälp  från:  
a   kurskamrater  
b   lärare  
c   administrationen  på  skolan  
d   föräldrar/släktingar  
e   sambo/partner  
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Allmänt sett är merparten nöjda med lokalerna på skolan. Undantaget gäller den 
begränsade tillgången till förråd och avställningsplatser. Hälften av studenterna 
är inte nöjda med de nuvarande möjligheterna att lagra och magasinera sina ar-
betsmaterial och efterfrågar fler förrådsutrymmen för att möta behoven (diagram 
38). 
 

- är det något jag har saknat så är det väl möjligheten att lagra saker, tex 
material och så, jag håller på med ganska stora skulpturer och ateljéerna 
är inte så jättestora (konststudent) 
 

Diagram 38: Konststudenternas bedömningar av lokaler på Konsthögskolan 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

tillgång  t.  avställn.plats/förråd

tillgång  t.  uppeh.rum    f.  soc.  aktivitet
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Som ordförande för konstnärliga fakultetens studentkår, SKFM, så tackar jag för 
genomförandet av studentbarometerundersökningen över våra olika utbildning-
ar. Resultaten är intressanta och kommer att vara givande som ett underlag till 
kommande diskussioner inom studentkåren. Ett stort tack till Mattias Renehed 
för hans genuina intresse och hjälp att hitta representanter från varje utbildning 
till studentkommentarerna. 
 
De studentkommentarer som följer nedan är författade av representanter för 
Teaterhögskolan, Musikerutbildningen, Musiklärarutbildningen och Konsthög-
skolan. SKFMs styrelse har inte redigerat dessa kommentarer, utan låter istället 
var utbildning/högskola tala för sig själv. Eftersom SKFM verkar inom en fakul-
tet där de olika utbildningarna till stor del sköter sig själva, uppstår det svårig-
heter i att driva en gemensam studentkår och gemensamma frågor. Denna under-
sökning visar tydligt att det finns en önskan hos studenterna till mer integrering 
mellan utbildningarna (se diagram 16) och det glädjer mig och studentkåren att 
vi arbetar för studenternas intresse. 

Jerk Ohlson Westin, ordförande SKFM 
 
 

(Kommentarer av Jerk Ohlson Westin, kandidatutbildning vid Teaterprogram-
met) 
 

Studenterna på Teaterhögskolan är en homogen grupp, hela 86% av skådespelar-
studenterna kommer från ett hem med akademiska utbildning (Se diagram 1). 
Det finns alltså en stor samhällsgrupp att bredda sin rekrytering från. Ett samtal 
som drivs på Teaterhögskolan i skrivandets stund uttrycker att denna breddade 
rekrytering inte bara är en möjlighet utan ett krav om skådespelarkonsten ska 
hållas levande och kunna representera dagens Sverige. 
 
En annan sak som bör noteras är att samtliga studenter har någon form av förbe-
redande studier bakom sig (se diagram 3). Dessa studier ses som nödvändiga för 
att tillgodogöra sig nuvarande studier eller för att över huvudtaget komman in på 
utbildningen. Samtidigt upplever Teaterhögskolans studenter att de lägger ca 
45h i veckan på sina studier (se diagram 4) och måste ta studielån för att försörja 
sig (se diagram 2). När studenterna måste belåna sig för att kunna få den kun-
skap som krävs för att komma in på utbildningen, och sedan är tvungna att belå-
na sig ytterligare för att kunna försörja sig under studieperioden, borde skolan 
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göra sitt yttersta för att kunna garantera arbete efter utbildningens slut. Att sko-
lan inte är anpassad efter arbetsmarknadens krav, vilket vi ska se nedan, är där-
för oroväckande. 
 

Studerande på Teaterhögskolan uppskattar att de lägger ned ca 45h i veckan på 
sina studier (se diagram 4). Det är mer än en normal arbetsvecka och kan för-
klara varför så många som 80% av teaterstudenterna upplever sig stressade (se 
diagram 8). Men samtidigt visar samma diagram att studenterna på Konsthög-
skolan uppskattar att de arbetar mer än 50h i veckan men är inte lika stressade 
som teaterstudenterna. Varför? Det kan ha att göra med att konststudenternas 
veckor mest är fyllda av eget arbete medan teaterstudenternas scheman är fulla 
med lärarledda lektioner. Det har tidigare riktats kritik mot att kandidatprogram-
met är för komprimerat sedan det övergick från att vara fyraårigt till att bli tre-
årigt. Detta bör tas i beaktande i den fortsatta diskussionen angående omstruk-
tureringen av kandidat- och masterprogrammet på Teaterhögskolan. 
 

Över hela fakulteten visar undersökningen på stora skillnader mellan kvinnors 
och mäns upplevelse av studiemiljön och utbildningen (se diagram 5, 7, 9). 
Detta gäller även för Teaterhögskolan. Dock är det intressant att se att skillna-
derna inte är lika stora på Teaterhögskolan som på de övriga utbildningarna. Kan 
detta bero på det omfattande arbete med fokus på just könsroller, AGK (Att 
Gestalta Kön), som utförts på samtliga teaterhögskolor i Sverige? 
 
I vilket fall som helst är det inte acceptabelt att kvinnliga studenter ska behöva 
känna dig mindre nöjda med sin konstnärliga utveckling eller lärarnas lyssnande 
och uppmuntran på grund av sitt kön:  
 

”Oavsett utbildning gör kvinnorna generellt sett något lägre bedömning-
ar och är således inte lika nöjda som männen.” (se sid 32) 

 
”I viss mån upplever kvinnor ett mer konkurrensutsatt studieklimat än 
männen.” (se sid 33) 

 
Att det är dubbelt så många kvinnor som män som har funderat på att söka hjälp 
eller faktiskt gjort det på grund av studiekraven är också högst beklagansvärt (se 
diagram 7). En intressant aspekt till problematiken är den studie om stress som 
nämndes i undersökningen: 
 

”Tidigare studier som behandlar studenters psykosociala situation för-
medlar att källan till stress i utbildningssammanhang sällan gäller lära-
re eller andra studenter utan snarare kommer från studenterna själva. 
Studenternas egna förväntningar och krav över av vad de ska åstadkom-
ma är ofta källan till den stress de upplever. ” (se sid 24) 
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Om kraven kommer från den enskilde studenten och kraven kan antas vara hög-
re hos kvinnor än hos män, ser jag en stor möjlighet för skolans pedagoger och 
studentkår att med denna kunskap i åtanke dämpa denna stress. Det bör vara en 
prioriterad fråga att skapa en studiemiljö som lindrar, inte skapar stress. 
 

Att många av studenterna på Teaterhögskolan är av samma politiska åsikter är 
knappast förvånande då de flesta kommer från en liknande bakgrund med aka-
demiskt utbildade föräldrar och tidigare studier inom teater. Det är dock oaccep-
tabelt att så många som 19% (se diagram 10) upplever att studieklimatet inte 
tolererar oliktänkande politiska åsikter. Men betryggande att studenterna inte 
upplever denna intolerans från lärarkåren. Teaterhögskolans studentkår bör i 
framtiden aktivt arbeta för att skapa ett klimat där studenterna sporras att ifråga-
sätta de allmänt rådande åsikterna. 
 

”Trots att gruppen mycket negativa studenter inte är särskilt stor bör 
den i det här sammanhanget ges viss uppmärksamhet. Gruppen är jämnt 
fördelad mellan män och kvinnor.” () ”Det som framförallt utmärker 
gruppen är deras kritiska inställning till utbildningsmiljön som helhet. 
De som exempelvis uppfattar att studiemiljön inte accepterar människor 
oavsett kön, upplever inte heller en tillåtande miljö sett till studenternas 
ålder, vilken etnisk bakgrund de har, sexuell läggning, funktionshinder 
eller ideologi. De uttrycker således sitt missnöje över samtliga eller fler-
talet aspekter i sin studiemiljö, oavsett vilken del av studiemiljön som be-
traktas. Detta är ett genomgående mönster för den här gruppen. ” (se 
sid 25) 
 

Studentkåren bör lyssna på denna grupp av studenterna så att vi sedan kan loka-
lisera och åtgärda de brister som finns i studiemiljön. Det är dock inte omöjligt 
att en breddad rekrytering av studenter skulle ge en större variation av behov 
och åsikter, och på så vis öka toleransen. 
 

Någonting som slår mig är hur dåligt informerade studenterna på Teaterhögsko-
lan verkar vara när det gäller vilka rättigheter de faktiskt har och hur de kan på-
verka sin utbildning (se diagram 13). 
 

”Resultaten återspeglar den konstnärliga fakulteten som helhet men stu-
denter som uppger att de har funktionshinder varierar mellan konst- och 
teaterstudenter (ca 14 procent), musiklärarstudenterna (6 procent) och 
musikerstudenter (4 procent). Studenter med funktionshinder erbjuds 
hjälp och stöd genom universitetets Avdelning för Pedagogiskt stöd men 
studenternas kännedom om verksamheten är begränsad. Endast 4 av de 
13 berörda personerna känner till att stödet finns.” (se sid 14) 
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”Ett dokument som informerar om studenträttigheter mellan universite-
tet och universitetets studenter är ”Riktlinjer för relationen mellan 
Lunds universitet och universitetets studenter” som också kallas ”Stu-
denternas rättighetslista”. Utgångspunkten i dokumentet är att ge re-
kommendationer och riktlinjer i frågor som rör relationer mellan student 
och universitet och som inte regleras i andra förordningar eller föreskrif-
ter. Studenter vid Konstärliga fakulteten har en mycket begränsad kän-
nedom om detta dokument och den stora majoriteten känner inte till det 
(ca 9 av 10).” (se sid 30) 

 
Som student på Teaterhögskolan tycker jag att denna uppfattning stämmer. Men 
precis som undersökningen visar så är få studenter missnöjda med sina kunska-
per om hur de ska förändra skolan (se diagram 15). Skolan och studentkåren bör 
öka studenternas kännedom om vilka möjligheter och rättigheter de har och där-
med öka deras intresse för hur de kan påverka sin utbildningssituation. Det är 
också av största vikt att skolan på allvar börjar lyssnar på sina studenter och ökar 
deras känsla av att studenternas åsikter och reflektioner faktiskt gör skillnad (se 
diagram 12). 
 

Det är inte rimligt att teaterstudenterna har så dålig koll på sin kommande ar-
betsmarknad (se diagram 28), speciellt då så många av dem har så många år av 
studielån bakom sig. Att en stor del av studenterna tror sig veta var de skulle 
kunna vända sig för att få information är en klen tröst då denna information bor-
de vara en självklar del av utbildningen, redan på ett tidigt stadium. Att studen-
terna är så splittrade i frågan om de kommer att få jobb eller inte efter utbild-
ningen är knappast förvånande då de inte fått reda på vad som väntar dem (se 
diagram 30). 
 
Varför har skolan inte tagit Högskoleverkets undersökning på allvar? Hur kan 
man låta studenterna vara så splittrade i frågan om hur de ska försörja sig som 
frilansande skådespelare? (se diagram 35) På vilken grund har skolan valt att 
låta kunskap om eget företagande utebli från utbildningen? (se diagram 31) 
 
 

(Kommentarer av Andrea Hatanmaa och Filip Schuster, studentrepresentanter 
på musiklärarutbildningen) 
 

Anmärkningsvärt är att svarsfrekvensen på musiklärarutbildningen enbart upp-
gick till 30%. Eftersom andelen svar påverkar resultatets trovärdighet kan det 
finnas behov av en omstrukturering vad gäller datainsamling inför kommande 
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studier. Exempel på en sådan omstrukturering skulle kunna vara att enkäterna 
istället skickas ut genom utbildningsadministrationen för Musiklärarutbildning-
en (ML) för att på det sättet förenkla uppsamlingen av svar.  
 

Andelen studenter med akademisk studiebakgrund på musiklärarutbildningen är 
60%. (diagram 1). På hela fakulteten har ungefär var tionde student utländsk 
bakgrund (någon av föräldrarna är födda i ett utomnordiskt land). En breddad 
rekrytering för att nå ut till potentiella studenter från studieovana miljöer är 
något som Lunds Universitet har arbetat med sedan 2003. Även i dagsläget på 
Musikhögskolan är det angeläget att studenterna speglar samhällets mångfald 
och att arbetet för att bredda rekryteringen till exempel genom utbildningens 
antagningsprov fortlöper.  
 

Bland musiklärarstudenterna har var femte kontaktat professionell hjälp och en 
lika stor andel har funderat på att göra det på grund av studiekraven i utbildning-
en. Var tredje student har övervägt att lämna sina studier. Musiklärarstudenterna 
upplever även sina studier som mer krävande i jämförelse med övriga studenter 
vid konstnärliga fakulteten. Ca 60 % av musiklärarstudenterna upplever sig i 
hög grad stressade (diagram 8).  
 
Resultatet påvisar även att kvinnor generellt sett i högre grad än män upplever 
sig mer stressade.  
 
Att döma av studiens resultat samt slutsatserna kring de orsaker som kan ligga 
till grund för resultaten finns det ett tydligt behov av att undersöka dess orsaker 
närmare för att förbättra förutsättningarna för ökad trivsel och en mer balanserad 
arbetsbelastning i utbildningen med avseende på stress. Ett specifikt problem på 
musiklärarlinjen som även uppdagats i interna utvärderingar är arbetsbelastning-
en. Flertalet studenter upplever att det är svårt att balansera så många kurser 
samtidigt, även att upprätthålla balansen mellan de pedagogiska respektive de 
konstnärliga studierna kan stundtals kännas svår. Att uppnå en jämnare arbets-
belastning mellan årskurserna och i terminsplaneringen är här önskvärt. Att sko-
lan erbjuder ett så gediget utbud av kurser och mycket undervisningstimmar är 
förstås något som även uppskattas väldigt mycket men för en sundare studietid 
kräver även detta område kontinuerlig utvärdering. Vår upplevelse är att kritiken 
som lyfts i tidigare utvärderingar kring arbetsbelastningen tagits på allvar och 
omstruktureringar har gjorts i den nya musiklärarutbildningen. Att kvinnor i stu-
dentbarometer undersökningen upplever studiesituationen som mer betungande 
bör uppmärksammas.  
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”…2 av 10 musiklärarstudenter är missnöjda med förekomsten av kursvärde-
ringar efter avslutade kurser.” (sid 27)  
 
Även om andelen studenter som är mycket nöjda, ganska nöjda, varken nöjda 
eller missnöjda är högre än studenter som är missnöjda är resultaten relevanta att 
uppmärksamma i arbetet med kursvärderingar.  
 
Det är positivt att en hög procentsats av studenterna vet vilka de kan vända sig 
till vid brister i undervisningen. Det är tydligt att det finns en stark samarbets-
vilja och en hjälpsam attityd både bland skolans administrativa personal som 
inom lärarkåren. Samtidigt kan en orsak till att studenter känner sig osäkra på 
vem man ska vända sig till med sina frågor bero på att ansvarsområdena inom 
den administrativa personalen inte är självklara för studenterna i varje specifikt 
fall. Studenter kan ofta känna sig frustrerade över att inte få tydliga svar samti-
digt som man kanske behöver fråga flera personer innan man hittar rätt. Speci-
ellt under årskurserna 1 och 2 har tidigare utvärderingar påvisat att flertalet stu-
denter gärna hade haft mer studievägledning och information om studieteknik 
för att kunna strukturera upp sina studier. Glädjande för studentkåren är att 
musiklärarstudenterna i första hand skulle vända sig till studentrepresentanter. 
Det faktum att drygt 4 av 10 musiklärarstudenter skulle vilja vet mer om hur de 
kan påverka och utöva inflytande över sin utbildning är däremot en källa till 
självkritik hos studentkåren.  
 

Att studenterna i det stora hela är nöjda med sina lärare och sin undervisnings-
miljö är positivt och bör uppmärksammas för fortsatt god utveckling. De mer 
kritiska resultaten kring samordnandet av kurser och utbildningsprogram är nå-
got som studentkåren har erfarit. Frågan har lyfts i utbildningsnämnden med 
goda mottaganden. Problematiken kring samordnandet av kurser bottnar i många 
olika delkurser vars innehåll ibland överlappar varandra. En översikt av delkur-
serna och främst ett breddat samarbete mellan lärare för olika delkurser inom 
samma område är något som studenterna efterfrågat. Detta för att utbildningen i 
sig ska ha en tydligare röd tråd och för att sammanhanget mellan delkurserna 
skall förtydligas.  
 

Det faktum att musiklärarstudenterna är tveksamma till sina kunskaper i att be-
döma och betygsätta elevers prestationer och även känner att de saknar erfaren-
het kring samarbete med vårdnadshavare har enligt vår mening logiska förkla-
ringar. Som det även framgår i resultatet behandlas betygssättning först i slutet 
av utbildningen där även de långvariga praktikperioderna är förlagda.  
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Även samarbete med vårdnadshavare är något som tas upp först mot slutet av 
utbildningen eftersom många aspekter som berör detta område är beroende av 
bestämmelser som kan förändras, exempelvis anmälningsskyldighet.  
 
Vi tror att man för att uppnå ett mer trovärdigt resultat bör förankra frågorna 
som berör examensmål enligt årskurs och utbildningsplan. 
  

Behovet av ett gemensamt intranät för att tydligt sprida och samla studieinfor-
mation är en fråga som studentkåren lyft under flera år. Det är allmänt känt att 
informationskanalerna oftast är för många vilket, som resultatet i studien påvi-
sar, resulterar i en rörig studiemiljö. Nya lösningar för att förbättra informations-
flödet på skolan är enligt vår mening en nödvändighet för att förbättra inte bara 
kommunikationen mellan administration-studenter, studenter-lärare utan även 
för att höja kvalitén på utbildningen i sin helhet.  
 

Vår uppfattning är att biblioteket uppskattas högt av skolans studenter och per-
sonal. Resultatet kring skolans lokaler, tillgänglighet av övningsrum och ventila-
tion är inget överraskande. Problemen med ventilationen är beroende på i vilken 
del av Musikhögskolans lokaler man rör sig men samtidigt något som både lära-
re och studenter uppfattat som negativt i studie- och arbetsmiljön. Studentkåren 
har aktivt arbetat för att möjliggöra upprustning av övningsrummen och nått go-
da resultatet under de senaste åren. Till exempel har flertalet övningsrum rustats 
med nya orkesterstolar, speglar, tavlor på väggarna samt nya golv och väggarna 
har målats. Att många studenter är missnöjda med skolans läge och lokaler är 
beklagligt. Studentkåren arbetar kontinuerligt tillsammans med skolans personal 
för att lokalerna vi har till förfogande utnyttjas på bästa möjliga vis för våra 
studenter.  
 
 

(Kommentarer av Caisa Adamek, kandidatutbildningen vid musikerprogrammet) 
 
Efter att ha läst igenom 2012 års studentbarometer fick jag intrycket att det trots 
det relativt låga svarsantalet för musikerutbildningens sida ändå var en rätt sam-
lad bild av hur studenterna på musikerprogrammet vid Musikhögskolan i Malmö 
uppfattar sin studiemiljö. 
 

Att majoriteten av studenterna trivs märks i klimatet på skolan, oavsett kön. 
Samtidigt kan det stämma att många uppfattar studiekraven som stressande och 
därför väljer att ta studieuppehåll eller avbryta sina studier (se diagram 8). Bland 
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de jag känner till som tagit studieuppehåll eller avbrutit studierna, mig själv in-
räknat, har det oftast handlat om att man inte varit helt säker på att man valt rätt 
yrkesinriktning, att man känner att man behöver ta ett år till att bara öva och 
kanske gå musiklinje på folkhögskola för att nå upp till en bättre musikalisk ni-
vå, eller att man helt enkelt behöver ta ett år till att göra något annat för att "hitta 
tillbaka till musiken". 
 
Vad gäller kontakt med läkare/psykolog/kurator (se diagram 6) tror jag att det 
kan bero på att man i musikeryrket och under utbildningen ständigt är under ob-
servation och förväntas prestera på topp. Dessa förväntningar kan man uppleva 
både från sig själv och från lärare, och i vissa fall kan man behöva hjälp att kun-
na hantera dem. 
 
Att det är en större andel kvinnliga studenter än manliga som upplever sin stu-
diesituation betungande (se diagram 7) och att man därför valt att, eller funderat 
på att kontakta professionell hjälp kan kanske bero på att kvinnor redan i grund-
skolan har underliggande krav på sig att prestera bra och vara duktiga. Det kan 
också bero på att det inom musikvärlden länge ansågs att kvinnor inte kunde 
prestera lika bra som män, och att du därför behövde prestera bättre om du var 
kvinna.  
 
Stressituationen på Musikhögskolan (se diagram 8 och 9) tror jag kan höra ihop 
med skolans bristfälliga kommunikationskanaler. Det är väldigt betungande att 
ständigt känna att man inte är säker på att ha fått all information man behöver. 
Vi i studentkåren och skolan måste jobba mer för att minska stressfaktorerna för 
studenterna och bidra till en bättre studiemiljö. 
 

 
Att utbildningsmiljön är tolerant (se diagram 10) har jag inga tvivel om, men, 
vilket också framgår i rapporten, har jag ingen erfarenhet av hur studenter med 
funktionshinder tas emot. Detta eftersom det är väldigt få som studerar här som 
har ett synligt funktionshinder. 
 
Några politiska motsättningar har jag inte någon erfarenhet av från Musikhög-
skolan. Här finns studenter som tillhör olika politiska läger, och en del som inte 
bryr sig om politik överhuvudtaget. Diskussioner brukar ofta ha högt i tak, och 
min erfarenhet är att man respekterar varandras åsikter. 
 
På musikerprogrammet finns det problem med kursvärderingarna. (Se diagram 
11 och 12) Detta är studentkåren kritiska till då det borde genomföras kursvärde-
ringar vid avslutade delkurser där alla också skall kunna ta del av tidigare resul-
tat. Att det inte förekommer kursvärderingar, eller är svårt att få grepp om hur de 
görs, kan vara en del i de många olika kommunikationskanalerna på musikhög-
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skolan. Vi studenter vet helt enkelt inte var en utvärdering kommer. För orkes-
terprojekt kan den meddelas på anslagstavlan, för instrumentallektionerna kan 
den genomföras muntligt med läraren, men det finns inte något samlat tillväga-
gångssätt som är lätt att förstå bland studenterna.  
 
Att en stor andel av studenterna vid musikerprogrammet inte känner att de vet 
vem de skall vända sig till är för oss i studentkåren viktigt att ta till oss (se dia-
gram 13, 14, 15). En orsak kan vara att det nästan är omöjligt att få ihop alla 
musikerstudenter på samma plats vid samma tillfälle för att informera, annat än 
under introduktionsveckan då nya studenter börjar. Det är alltså viktigt att både 
skolan och studentkåren kontinuerligt informerar alla studenter, inte bara första-
årsstudenter, om studentinflytande och vart man ska vända sig med frågor om 
utbildningen. Vi i studentkåren borde också ha ett par exemplar av ”Riktlinjer 
för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter” liggande på 
valda platser av skolan som studenter på såväl musiker- som musiklärarpro-
grammet kan ta del av. 
 
Att huvudfackslärarna är viktiga för musikerstudenterna finns det inga tvivel om 
och fungerar inte relationen med läraren blir ofta hela utbildningen lidande (se 
diagram 16). Att studenter inte är nöjda med lärarnas förmåga att samordna oli-
ka kurser och program kan jag delvis se som en fråga om bristande kommunika-
tion samt tidsbrist för vissa lärare som utöver undervisningen på Musikhögsko-
lan arbetar professionellt i orkestrar. Detta kan i vissa fall leda till dubbelbok-
ningar mellan kurser där huvudfackslärare har ett mer flytande schema än exem-
pelvis lärare i de teoretiska ämnena. Detta gör att man ibland, för att kunna ha 
sin huvudfackslektion, exempelvis måste hoppa över en satsläralektion eftersom 
dessa krockar. Problem kan också uppstå då lärare (oavsett ämne) använder den 
avsatta tiden för möten på onsdagseftermiddagar till lektioner vilket leder till att 
studenter inte kan delta på mötena. 
 
Gällande arbetsmarknadsvillkoren för personer med min utbildning har jag själv 
inte upplevt några problem med att ta reda på den information jag behöver (se 
diagram 29). Undrar jag över något frågar jag mina lärare och redan innan jag 
sökte mig till musikerprogrammet visste jag att det kan vara svårt att få fast an-
ställning och att man kan komma att behöva frilansa en period efter examen. Jag 
tycker också att det pratas mycket om livet efter studierna mellan studenter och 
mellan personal och studenter. Arbetsmarknaden kan också se olika ut beroende 
på vilket instrument, och vilken inriktning man läst. Att studenterna upplever det 
som att man inte fått kunskaper i hur man startar eget företag är något skolan 
borde ta till sig. Ett samarbete finns med Venture Lab men det har uppenbarli-
gen inte kommunicerats ut tillräckligt till intresserade studenter. 
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För mig som student på den klassiska inriktningen har biblioteket en central roll 
för att låna noter. Servicen på biblioteket är mycket god, och det enda jag inte är 
riktigt nöjd med är att inte hela bibliotekskatalogen är digitaliserad. Detta gör att 
man ibland får gå mellan kortkatalogen och datorn för att hitta det man söker, 
men det är inget som egentligen påverkar servicen negativt. 
 
Lokalerna är nedgångna, det är dålig ventilation (se diagram 34) och ofta får 
man spendera mycket tid i väntan på ett övningsrum. Studieplatserna vid kår-
kontoret i X-byggnaden kommer dessutom att försvinna till följd av ekonomiska 
neddragningarna vid Konstnärliga Fakulteten. Detta är mycket dåligt då det i 
resten av byggnaderna är ganska trångbott och det inte finns någon självklar er-
sättningsplats för dessa utrymmen. Utomhusmiljön på skolan är de flesta studen-
terna kritiska till. På kvällarna blir det mörkt och det händer ofta att cyklar stjäls 
och att det är ungdomsgäng som bråkar utanför skolan. Inte minst var det myck-
et olustigt när polisen fann en vapengömma på taket i skolområdet vilket gjorde 
att skolan stängdes och flera konserter fick ställas in eftersom inga studenter 
eller lärare kunde komma åt instrumenten som var inlåsta på skolan. 
 
Överlag är jag nöjd med min utbildning, men ser samtidigt lite negativt på fram-
tiden eftersom fakulteten står inför ett svårt ekonomiskt läge. Jag hoppas inner-
ligt att utbildningskvaliteten inte påverkas och att universitetet förstår att nya 
lokaler är ett måste om man vill ha en väl fungerande musikhögskola av inter-
nationell standard. 
 
 

 (Kommentarer av Angelica Falkeling, student vid Konsthögskolan i Malmö) 
 
Jag har valt att kommentera de specifika frågorna för Konsthögskolan i Malmö. 
Jag har valt att fokusera på det som en stor del av studenterna upplever sig kri-
tiska till. Jag ser det som en början till samtal och frågor Konsthögskolan i 
Malmö bör arbeta mer aktivt med för att förbättra studenternas studiesituation.  
 

 Enligt studentrepresentanterna skulle en god studieintroduktion med 
gemensamma sociala aktiviteter i samband med studiestarten kunna verka 
förebyggande mot upplevelser av ensamhet. Studenternas bedömningar 
visar också att en bra studieintroduktion med gemensamma aktiviteter 
upplevs som mycket viktigt för majoriteten av studenterna. 
Konststudenternas bedömningar över hur deras egen introduktion till 
utbildningen fungerade är blandade. Drygt 4 av 10 upplever sig nöjda 
medan knappt 3 av 10 uttrycker sig kritiskt. Blandade omdömen fram-
kommer även gällande förekomsten av gemensamma aktiviteter. Var 
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fjärde student är nöjd med aktiviteterna i samband med studiestarten 
medan var femte är kritisk (diagram 36). (sid.51) 

 
Jag vet att Konsthögskolan i Malmö arbetar utifrån att utbildningen ska vara så 
lik yrkeslivet för konstnärer som möjligt. Jag undrar dock till vilka människor 
som vill komma till en arbetsplats där alla initiativ till kontakt ska tas från den 
nyanlände. Vid tillträdandet till ett nytt arbete upplever jag det som rimligt att de 
som redan arbetar på arbetsplatsen en tid (syftar här på lärare) besöker “mitt 
kontor” och säger hej. 
 

 …många uppskattar att initiativet till ateljésamtalen ligger hos den 
enskilde studenten, det finns dock enskilda röster som efterfrågar någon 
form av introduktion till vad det innebär att ha ett ateljésamtal. (sid 52) 

 
De flesta av konsthögskolans studenter har gått 1-2 års förberedande konstskola. 
På de flesta av dessa utbildningar äger inte ateljésamtal som undervisningsform 
rum. Jag tycker det är mycket märkligt av Konsthögskolan att inte ha någon 
introduktion/föreläsning/seminarium tillsammans med nya studenter om vad det 
innebär att ha ateljésamtal. Jag tycker det är särskilt viktigt med en sådan inled-
ning då Konsthögskolan valt att inte ha den traditionella professorsstrukturen på 
skolan. Jag tror att en introduktion till vad ett ateljésamtal kan vara/är kan stärka 
studenternas roll och bryta den hierarki mellan student och lärare som jag tror 
Konsthögskolan eftersträvar. Förra terminen (hösten 2012) ägde inte “femmor 
möter ettor” rum. Det är en bra undervisningsform och samtal äger rum mellan 
studenterna organiserat av skolan. Jag hoppas se den på schemat inför nästa år. 
 

 6 av 10 tycker att det ges för få tillfällen att visa upp sina arbetsinsatser 
för andra studenter på skolan medan knappt 4 av 10 anser att nuvarande 
omfattning är tillräcklig. Nästan ingen tycker att den här typen av 
kollegiala presentationer är för många idag. (sid 53) 

 
En majoritet på skolan önskar att det skulle finnas fler visningstillfällen av sina 
arbeten. Det finns ett behov av respons från andra än lärare. Det finns ett behov 
av ett pågående samtal kring studenternas arbete. Detta samtal behöver inledas 
av skolan och inte studenterna. Jag vet inte var i denna undersökning detta be-
kräftas; men utifrån de samtal jag haft med studenter på skolan finns det många 
som upplever isolering och ensamhet långt in på sin utbildning. Jag vet att 
Konsthögskolan vill att initiativet ska ligga hos studenterna. Men jag tror att det 
skulle vara bra för Konsthögskolan att se över möjligheterna för studenterna att 
oftare kunna visa sitt arbete för de andra studenterna (organiserat av skolan). De 
gör att ett samtal bland studenterna kan starta. Det blir lättare att knacka på 
varandras ateljédörrar och kliva in om någon redan varit där. Att visa skisser, 
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processer, idéer i grupp som en del av undervisning tror jag kan hjälpa till att 
minska stress, prestationskrav, upplevd isolering och ensamhet.  
 
Det är också viktigt att titta på att prestationskrav, stress, konkurrens, tankar om 
studieuppehåll. Byte av utbildning är större hos kvinnor än hos män. Vad kan 
detta bero på? Hur kan det förebyggas? Hur kan lärare och ledning arbeta för att 
förbättra den psykosociala miljön? 
 

 Hälften av studenterna är inte nöjda med de nuvarande möjligheterna att 
lagra och magasinera sina arbetsmaterial och efterfrågar fler förrådsut-
rymmen för att möta behoven (diagram 38, sid 54). 

 
Jag vet att Konsthögskolan börjat arbeta med detta. Studenterna är i behov av 
bättre förvaringsmöjligheter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

Arbetsordning för Student- och Lärarbarometrar, Dnr LS 2009/464 
 
Avdelningen Utvärdering, Lunds universitet (2010) Musiker-Konst-Teater. 
Alumners erfarenheter av utbildning och arbetsliv. Rapport nr 2010:261 
 
Avdelningen Utvärdering, Lunds universitet (2011) Student- och Lärarbaro-
metern Humaniora och Teologi. Rapport nr 2011:265  
 
Avdelningen Utvärdering, Lunds universitet (2012) Student- och alumnbaro-
metern Juridik 2011. Rapport nr 2012:268 
 
Holmström, Ola (2011) Student- och Lärarbarometern Samhällsvetenskap. 
Rapport nr 2011:263.  
 
Högskoleverket (2007). Utvärdering av grund- och forskautbildning inom 
scenisk gestaltning och produktion. Rapport 2007:26 R 
 
Högskoleverket (2008) Vilka är studenterna? En undersökning av studenterna i 
Sverige. Rapport 2008:33 R 
Nilsson Lindström, M. (2005) Studiemiljöer vid Lunds universitet – en under-
sökning ur ett psykosocialt perspektiv. Rapport nr 2005:236 
 
Renehed, Mattias (2011) Student och Lärarbarometern Naturvetenskap. Rapport 
nr 2011:262.  
 
Renehed, Mattias (2012) Student- och alumnbarometern Medicinska fakulteten 
2011. Rapport nr 2012:267. 
 
Utvärderingsenheten, Lunds universitet (2008) Examen i ekonomi – och sedan? 
2003-2005 års lundaekonomer om utbildning och yrkesliv. Rapport nr 2008:251 
 

 

 

 

 

 

 

http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/Utv265RappHumTeolBaro.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/Utv265RappHumTeolBaro.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp268JurBaro2011.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp268JurBaro2011.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/Utv263RappSamhBaro.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/Utv263RappSamhBaro.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp262NaturvetarBaro.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp262NaturvetarBaro.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp267MedBaro2011.pdf
http://www5.lu.se/upload/Planering_och_utvardering/Rapporter/UtvRapp267MedBaro2011.pdf


1 
 

Lunds universitet 2012. Enkät musik 

 

Studentbarometern vid Konstnärliga fakulteten 2012 

 
Bakgrund 
 
1.  På vilken utbildning studerar du? 
 
Musikhögskolan Konsthögskolan Teaterhögskolan 

 Musiklärarutbildningen  Kandidatprogrammet i Fri konst  Skådespelarutbildningen (kandidat) 
 Musikerutbildningen (kandidat)  Masterprogrammet i Fri konst  Masterutbildningen (skådespeleri) 
 Musikerutbildningen (master)   Masterutbildningen (regi) 
 Kyrkomusikerutbildningen   Masterutbildningen (dramatik) 

 

2.  Om du läser på program: på vilken termin läser du för närvarande? 
  termin 1-2  termin 3-4  termin 5-6   termin 7-8  > termin 8 
 

3. Hur finansierar du dina studier denna termin? (Flera alternativ kan anges!) 
  Studielån och studiebidrag   Endast studiebidrag   Arbete parallellt med studierna  
  Arbete under lov/feriearbete 
  Annan finansiering: ________________________________________________ 
 
  Om du arbetar parallellt med studierna (ej lov/feriearbete): uppskatta antal timmar/vecka: ______ 
 

4. Har du tidigare studerat inom området för din nuvarande utbildning? (Flera alternativ kan anges) 
  Nej  
  Ja, på gymnasium   Ja, på folkhögskola  Ja, på högskola/univ.  Ja, studieförbund
  Annan utbildning 
 
  Om du läst någon eftergymnasial utbildning/kurs inom området för dina nuvarande studier, ange 
  antal terminer och finansieringssätt. 
 
 Antal terminer:_________ 
 
 Hur finansierade du huvudsakligen dessa studier?   Studiemedel  Annan finansiering 
 
 
 
Studieinsats och trivsel 

 
5.  Hur många timmar i veckan lägger du normalt ner på dina studier? 
 
 Självstudier/eget arbete: ______ tim/vecka  Lärarledd undervisning: ______ tim/vecka 
  

6.  Hur trivs du med din nuvarande utbildning?  Mycket dåligt        Mycket bra 
 
 
 

OBS! Enkäten ska scannas. Använd därför 
kulspetspenna och vik ej ihop enkäten. 
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Lunds universitet 2012. Enkät musik 

Din utbildning vid Musikhögskolan 
 
7. Bedöm följande påstående angående informationen på din utbildning: 
 
   Aldrig Sällan Ibland Oftast  Alltid   
 Jag tycker skolans/utbildningens informationskanaler fungerar  
 tillfredsställande        
 Jag får tillräcklig information för att kunna planera mina studier        
 Jag får tillräcklig information för att hinna förbereda mig inför olika 
  kurser/kursmoment      
 
Kommentar: ______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Lärarna  
 
8. Bedöm dina huvudfackslärare utifrån följande aspekter  
 (Saknar du erfarenhet av en viss aspekt, kryssa Ej erfarenhet) 
      Mycket   Varken Mycket Ej er- 
  missnöjd nöjd/   nöjd  farenhet 
   missnöjd 

 Lärarnas kunskap i ämnet       
 Lärarnas pedagogiska förmåga       
 Lärarnas förmåga att planera undervisningen       
 Lärarnas bemötande av dig som student       
 Lärarnas förmåga att ge konstruktiv respons       
 Lärarnas engagemang       
 Lärarnas förmåga att utveckla din musikalitet       
 Lärarnas tillgänglighet       
 Samordning mellan olika utbildningar/program       
 Samordning av innehållet mellan olika kurser       
 

9. Bedöm dina övriga lärare (ej huvudfackslärare) utifrån följande aspekter  
 
      Mycket   Varken Mycket Ej er- 
  missnöjd nöjd/   nöjd  farenhet 
    missnöjd 

 Lärarnas kunskap i ämnet       
 Lärarnas pedagogiska förmåga       
 Lärarnas förmåga att planera undervisningen       
 Lärarnas bemötande av dig som student       
 Lärarnas förmåga att ge konstruktiv respons       
 Lärarnas engagemang       
 Förmåga att klargöra vad som krävs för att klara kurserna        
 Lärarnas tillgänglighet       
 Samordning mellan olika utbildningar/program       
 Samordning av innehållet mellan olika kurser      
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Lunds universitet 2012. Enkät musik 

Bibliotek  
 
10. Ungefär hur ofta besöker du biblioteket på Musikhögskolan? 
  Varje vecka  2 gånger/ månad  2 gånger/termin  Mer sällan  Aldrig 
 

11. Vad tycker du om bibliotekets utbud? 
 Mycket dåligt       Mycket bra 
 

12. Vad tycker du om bibliotekets service? 
 Mycket dåligt       Mycket bra 
 
 
 
 
Fysisk miljö 
 
13. Hur upplever du din fysiska arbetsmiljö vad gäller �…. 
   
      Mycket    Varken Mycket Ej er- 
  missnöjd  nöjd/   nöjd  farenhet 
    missnöjd 

 - musiklokalernas ändamålsenlighet        
 - övriga undervisningslokalers ändamålsenlighet (ej musiksalar)       
 - tillgång till uppehållsrum       
 - ventilationen i lokalerna        
  

14. Hur upplever du miljön runt din högskola?  
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Studiekraven i utbildningen 
 
15. Hur lätta/svåra tycker du att studierna är?  Mycket lätta       Mycket svåra 

 
16. Vad anser du om kraven i utbildningen?  Mycket låga       Mycket höga 
 

17. Har studierna varit så krävande att du tänkt på, eller beslutat dig för något av följande: 
 
  ej tänkt på  tänkt på  genomfört 

 - göra studieuppehåll     
 - hoppa av studierna      
 - byta studieort      
 - kontakta läkare/psykolog/kurator     
  
 - annat: _________________________________        
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Lunds universitet 2012. Enkät musik 

Studiemiljö  
 
18. Tycker du att din studiemiljö präglas av acceptans för alla personer oavsett: 
 
    Nej,    Nej, Ja, i stort Ja,   
  definitivt inte   knappast   sett definitivt Vet ej  
 Kön      
 Ålder      
 Etnisk bakgrund      

 Sexuell läggning      
 Funktionshinder      
 Politisk/ideologisk uppfattning      
 
 
19. Hur upplever du studieklimatet �… 
   Inte    I hög 
   alls    grad 
 på din utbildning:  
 - höga prestationskrav      
 - konkurrens      
 - stress      

 - uppskattning och beröm      
 - högt i tak åsiktsmässigt      
 - respektfullt bemötande i undervisningen      
 - respons på ditt studiearbete      
 
 bland dina kursare/klasskamrater: 
 - samarbete      
 - samhörighet      
 - tolerans och respekt      
 
 
 
 
Arbetsmarknad 
 
20. Anser du dig informerad om de villkor som gäller på arbetsmarknaden för personer med din utbildning? 
 Inte alls informerad       Mycket välinformerad 
 

21. Känner du till var du kan vända dig för att få information om arbetsmarknaden för personer med din  
 utbildning?  
  Ja   Nej  
 

22. Hur ser du på dina möjligheter att kunna försörja dig inom ämnesområdet efter avslutad utbildning?  
  Mycket dåliga   Ganska dåliga   Varken dåliga eller goda   Ganska goda   Mycket goda 
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Studentinflytande 
 
23. Bedöm studentinflytandet utifrån följande aspekter   
       Mycket Varken Mycket Ej er- 
   missnöjd nöjd/  nöjd farenhet
     missnöjd 
 Förekomsten av kursvärderingar/kursvärderingssamtal efter   
 genomförda kurser       
 Återkoppling och information om vidtagna åtgärder utifrån  
 tidigare kursvärderingar       
 Kunskap om hur du kan påverka din utbildning       
 

24.  Genom vilken eller vilka av följande kanaler upplever du att du bäst kan påverka din utbildning och 
  utbildningssituation?   (Kryssa ett alternativ.) 
  Lärare   Studierektor/programansvarig  Studievägledare   Studentrepresentant/studentkår   
  Ingen av dessa kanaler 
 

25.  Känner du till �”Riktlinjer för relationen mellan Lunds universitet och universitetets studenter�”, också 
 kallad �”Studenternas rättighetslista�”?  
  Ja   Nej 
 

26. Vet du vem du ska vända dig till om du skulle uppleva brister i undervisningen?   
  Ja   Nej 
 
 
 
 
Mål med utbildningen 
 
27. Högskolelagen och Högskoleförordningen anger ett antal mål för din utbildning. Bedöm din utveckling 
  så här långt i utbildningen när det gäller att ... 
 (Vissa frågor kanske ännu inte har behandlats i din utbildning - kryssa då Ej erfarenhet) 
 
       Mycket Varken Mycket Ej er- 
   missnöjd nöjd/  nöjd farenhet
     missnöjd 

 Göra självständiga och kritiska bedömningar        
 Självständigt urskilja och lösa problem        
 Följa kunskapsutvecklingen inom mitt kunskapsområde        
 Utbyta kunskap även med personer utan specialkunskaper inom 
 området        

 Förmåga att inom huvudområdet för utbildningen självständigt     
 skapa och uttrycka egna idéer        
 Genomföra konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar        
 Redogöra för och diskutera konstnärliga frågeställningar med        
 olika grupper av människor       
 Förmåga och kunskap att självständigt verka i arbetslivet        
 Förmåga att identifiera och lösa konstnärliga och gestaltnings-                 
  mässiga problem        
 Kritiskt reflektera över eget och andras konstnärliga förhållningssätt       
 Förståelse för konstens roll i samhället       
 Förmåga att identifiera ditt behov av ytterligare kunskap          
 Förmåga att utveckla din kompetens       
 Förmåga att analysera och tolka olika tekniker         
 Förmåga att analysera och tolka konstnärligt innehåll         
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 Om du läser på en masterutbildning besvarar du även följande 
       Mycket Varken Mycket Ej er- 
   missnöjd nöjd/  nöjd farenhet
     missnöjd 
 Förmåga att självständigt formulera nya frågor och bidra till  
 till kunskapsutvecklingen       
 Utveckla nya och egna uttryckssätt       
 Visa fördjupad insikt i aktuellt utvecklingsarbete       
 Förmåga att i internationella sammanhang redogöra för och 
 diskutera konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper       
 

28. I vilken utsträckning tycker du din utbildning har bidragit till följande: 
 
    I mycket liten I mycket stor  Vet 
      utsträckning   utsträckning  ej 

 - personlig utveckling        
 - personligt nätverk        
 - reflektera över egna värderingar        
 - kunskap att starta eget företag        
 - förmåga att formulera och muntligen uttrycka dina konstnärliga  
   val        
 - förberedelse för yrkeslivet        
 

29. Finns det något du skulle vilja se mer/mindre av i undervisningen? 
 
 Jag skulle vilja se mer av: 
 
 
 
 Jag skulle vilja se mindre av: 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mångfaldsfrågor 
 
30. Hur gammal är du?    under 20 år  20-24 år  25-29 år  över 29 år 
 

31. Kön: __________ 
 

32. Har du hemmavarande barn under 18 år?   Ja  Nej 
 

33. Vilken utbildning har dina föräldrar? (Om de har olika utbildning, ange den högsta!) 
  Högskoleutbildning  Gymnasieskola/motsv.  Grundskola/motsv.  
 
  Annan utbildning: v.v. ange: __________________________________________ 
 

34. Är någon av dina föräldrar födda i ett utomnordiskt land?  Ja  Nej 
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35. Är svenska ditt modersmål?  Ja  Nej 
 

36. Har du rest hit från något annat land för att studera?  Ja  Nej 
 

37. Har du någon form av funktionsnedsättning som du anser försvårar dina studier? (Gäller t.ex. fysisk 
 funktionsförmåga, psykisk funktionsförmåga eller dyslexi.) 
  Ja  Nej 
 
  Om Ja känner du till Avdelningen Pedagogiskt stöd vid Lunds universitet?  Ja  Nej 
 

 
 

 
Beskriv styrkor och svagheter i din utbildning 
Styrkor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svagheter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tack för din medverkan 
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