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1. Sammanfattning 
Eftersom jag själv utbildar mig till gitarrlärare och förmodligen någon gång kommer att 
jobba i Kulturskolan valde jag att undersöka instrumentallärarens arbetssituation 
närmare. Jag har genomfört fyra intervjuer med instrumentallärare. Tre från Stockholm 
Stads Kulturskola och en från en närliggande kommun. Syftet har varit att undersöka 
hur läraren ser på sin egen arbetssituation. Jag har då haft några utgångspunkter så som 
tillgången till materiel, lokaler och hur ljudvolymer påverkar deras arbetssituation. Jag 
har inte varit ute efter en generell bild av arbetssituation utan hur den enskilde läraren 
upplever sin egen situation.  

Lärarna i min undersökning anser att de i den nuvarande arbetssituationen kan 
genomföra den undervisning de vill och planerar. Samtidig ser lärarna även hinder som 
kan göra att undervisningen kan bli påfrestande och i längden påverka läraren negativt. 
Vad lärarna anser kan påverka är bland annat resor, avstånden mellan skolorna samt att 
bära med sig tungt material. De fyra lärarnas situation är i många avseenden väldigt 
lika. Detta medför att många av frågorna ger liknande svar men det förekommer att 
lärarna tycker helt olika vilket är intressant för undersökningen. När lärarnas svar är 
olika drivs diskussionen framåt, väcker nya frågor och tydliggör vad som kan förbättras 
för lärarna.  
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2. Bakgrund 
Jag har i min egen undervisning många gånger kommit i kontakt med olika 
gruppstorlekar. Mer och mer formas tankar omkring hur antalet elever i olika 
undervisningsgrupper påverkar undervisningen. Till en början var mina tankar 
fokuserade till hur eleverna upplever undervisningssituationen och hur olika 
gruppstorlekar påverkar deras lärande. Efter några månader insåg jag att 
gruppundervisningen som så många gånger är ratad kanske inte alltid är fel. Det beror 
helt på hur undervisningen struktureras utifrån gruppens storlek och individer. Detta 
fick mina tankebanor att ändra riktning till att istället fokusera mitt tänkande omkring 
min egen situation som lärare och vilka krav som ställs på mig. När jag själv undervisat 
gitarrelever i grupp har jag försökt utnyttja situationen och låta eleverna spela 
tillsammans. Jag har märkt att eleverna inte alltid tycker det är roligt och att jag inte 
kunnat fokusera på deras individuella utveckling så mycket som jag hade velat. Förutom 
att jag känt mig otillräcklig för eleverna har jag också känt hur tiden inte riktigt räcker 
till för undervisning och förberedelse.  

Jag kan nu i slutet av min utbildning se många likheter mellan min situation och den 
som mina gitarrlärare hade när jag själv började spela. De bilder jag har från lärarna är 
att de många gånger var stressade, undervisade på många olika skolor, ofta i dåligt 
anpassade lokaler med dålig utrustning. Eftersom jag redan känner igen mig i 
situationen utan att vara färdigutbildad undrar jag om det fortfarande i dag är så här och 
vill med mitt examensarbete undersöka detta närmare. Jag tror inte att detta är 
någonting som är unikt för gitarrlärare utan gäller alla instrumentallärare. För att få se 
hur det ligger till vill jag undersöka hur några verksamma instrumentallärare i 
Kulturskolan upplever sin arbetssituation.  

Jag kan med fyra punkter sammanfatta vad som för mig symboliserar arbetssituationen 
för en instrumentallärare på Kulturskolan. 

• Instrumentallärare arbetar ofta på flera olika skolor.  

• Mycket tid går åt till att resa mellan dessa skolor. 

• Undervisningen bedrivs ofta i dåliga lokaler med dålig utrustning. 

• Lärarna sliter ut sin kropp av att släpa tungt materiel mellan skolor. 
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3. Inledning 

3.1 Instrumentallärarens arbetsmiljö 
För att få en inblick i vilka råd som finns för hur musikskolans verksamhet ska skötas 
vill jag nämna det materiel som 1976 blev framtaget för att kommuner skulle få stöd i 
musikskolans planering. Här sätter kommunförbundet riktlinjer för hur lokaler bör 
disponeras och vilken utrustning som skall finnas till förfogande för instrumentläraren. 
Undervisningen bör läggas där eleverna finns, det vill säga i grundskolans lokaler då 
eleverna ändå redan finns där. Det sägs att grundskolans lokaler bör kunna utökas för att 
tillgodose musikskolans behov. Kommunförbundet ger här anvisningar om hur stora 
lokalerna bör vara utifrån olika gruppstorlekar och att lokalerna bör vara ljudisolerade. 
Det anges även detaljerat vad som bör finnas såsom notställ, spegel, låsbart 
materielskåp, skrivtavla med mera. Även utrustning som bandspelare och skivspelare 
anges som någonting som alltid skall finnas i de lokalerna där undervisningen bedrivs.1 

En studie om Kulturskolans lokaler visar att 90% av de 535 medverkande musiklärarna 
tycker att lokalerna har stor del i hur deras undervisning ser ut. Här citeras en 
instrumentallärare som ofta har besvär i axlar av att flytta förstärkare och möbler efter 
lektionerna just för att lokalen delas med andra undervisningsformer. Läraren säger: 

Jobbigt att veta att man när som helst kan ’omplaceras’ till andra lokaler eftersom man inte 
har någon egen fast plats att ha sina lektioner i där man kan inreda efter eget behov. Man är 
s.a.s. zigenare, och måste ha med sig sitt eget materiel överallt. Kvinna, 54 år, Västra 
Götalands län (Martinsson, 2008, s. 12)  

Detta bekräftar att lärarna delar lokaler med annan undervisning eller att de använder 
lokaler som blir över. Faktorer i undervisningen som till exempel akustik och nödvändig 
utrustning kan påverkas negativt om skolorna inte kan erbjuda lärarna bra lokaler.2 En 
musiklärare i en byaskola är beroende av att musikskolan och grundskolan delar på 
kostnaderna för en fungerande musiksal och en musiklärare uppger att denne aldrig 
undervisat i en lokal anpassad för verksamheten.3 Detta är tecken som talar för att 
lärarna själva måste ta ansvar för att den utrustning de behöver skall finnas i 
undervisningslokalen. Det resulterar i att instrumentallärare tvingas välja vilken 
utrustning de kan vara utan snarare än att välja den utrustning de verkligen behöver. De 
tvingas till att selektivt välja vilket materiel som är nödvändigt och det kan ha effekt på 
undervisningen och arbetssituationen.  

Lärarna måste förutom sina instrument frakta med sig utrustningen som ofta är tung och 
otymplig. Detta kan efter lång tid leda till besvär i rygg och axlar. Möjligheten till skåp 
för att lämna materiel på skolor skulle hjälpa lärarna. Det skulle undvika överbelastning 
i ett yrke som redan innehåller mycket statiskt muskelarbete från instrumentutövandet. 
Undervisningen bedrivs ofta i lokaler där lärare med andra lärargrupper också 

                                                
1 Kommunförbundet, 1976, Den kommunala musikskolan. 
2 Martinsson, 2008, Hur bra är kulturskolans lokaler? 
3 Martinsson, 2008, s. 11. 
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undervisar, till exempel i en grundskola.  Det kan då finnas risker att andra lärargrupper 
på skolorna ser instrumentalläraren som krävande eller att den gör intrång. När 
instrumentalläraren behöver använda deras lokaler eller utrusta dem med materiel som 
ett piano kan diskussioner uppstå. Båda parter i diskussionen påverkas då negativt inte 
bara instrumentläraren. 

Vad som också kan vara en effekt av dåliga lokaler och materiel är hur utomstående 
uppfattar instrumentalundervisningen. Undervisningen kan verka oseriös om elever och 
föräldrar märker att skolor inte satsar på bra förutsättningar för undervisningen. Detta 
kan leda till att eleverna tappar intresse eller att föräldrar i värsta fall inte vill betala för 
lektionerna.4  

 

3.2 Fysiska hinder i arbetsmiljön  
Jag vill även belysa en annan situation som instrumentallärare och även klasslärare 
alltid eller ofta ställs inför. Höga ljudvolymer och prat är vardag för vilken lärare som 
helst men för musiklärarna är detta något som ofta glöms eller som inte prioriteras, 
kanske eftersom dessa problem kan vara svåra att lösa. Då redskapen som elever och 
musiklärare jobbar med faktiskt måste ge ifrån sig ljud kan det i en musikklass eller i en 
grupp med instrumentalister i längden vara skadligt. Lärarens situation som är att vistas 
i denna miljö dagligen, mot en elev som har sin musik- eller instrumentlektion en gång i 
veckan är två olika situationer. Detta gör att lärarens situation kommer i första hand och 
gör det ännu viktigare att undersöka arbetssituationen för instrumentallärare. Eftersom 
musikundervisning är svår att bedriva utan instrument blir situationen mer problematisk 
då man inte bara kan avlägsna källan till det skadliga, det vill säga instrumenten. 

Jag vill knyta an detta till Stålhammar (1995) då begrepp som ”Destruktiv” och 
”Konstruktiv” oreda diskuteras. Detta kan vara ljud som förekommer i vilken klass som 
helst eller när flera elever samtidigt skall göra instrumenten redo för en musiklektion. 
Den konstruktiva oredan är i sin tur det oväsen som skapas när eleverna övar eller spelar 
i ensemblen. Både den destruktiva och den nödvändiga konstruktiva oredan är dock 
eller kan vara skadlig för både lärare och elever.5 Jag skulle här vilja kalla musiken för 
ett nödvändigt ont eftersom den kan vara skadlig och även något som vi inte vill 
utesluta. Detta kan vara en av flera viktiga delar i hur instrumentalläraren uppfattar sin 
arbetsmiljö. 

Under 2008 års kongress för Lärarnas Riksförbunds lades motioner fram angående 
musiklärares arbetsbelastning. Man tog upp en tidigare rapport gjord angående hörsel 
och tinnitus bland musiklärare och musiker. I rapporten har man kommit fram till att 
33% av de musiklärare som deltagit har någon form av hörselnedsättning och att 25% 
har tinnitus.6 Denna rapport har bland annat legat till grund för utbildning av 

                                                
4 Hallam, 1998, Instrumental teaching – A practical guide to better teaching and learning s. 319 
5 Stålhammar, 1995, Samspel Grundskola – Musikskola i samverkan. s. 99 
6 Agerberg, 2000, Rapport från undersökning om hörsel och tinnitus bland musiklärare. 
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skyddsombud och styrelsen i lärarnas riksförbund avser att ta fram ett material som stöd 
för skolor och arbetsgivare. Med detta stöd skall de kunna jobba kontinuerligt och aktivt 
för att förbättra arbetsmiljön och förhindra hörselskador bland musiklärare.7 Med detta 
vill jag stärka det faktum att det finns en aktiv diskussion om just musiklärarens 
arbetsmiljö. 

 

4. Syfte 
Syftet i mitt examensarbete är att undersöka hur instrumentallärare i Kulturskolan 
upplever sin arbetssituation. Utifrån ramfaktorer som lokaler, materiel och ljudvolymer 
kommer jag att undersöka vad lärarna tycker är viktigt för en fungerande och smidig 
undervisningsmiljö. Med miljö menar jag den eller de platser där läraren dagligen 
undervisar. Tycker de att de på sina arbetsplatser kan genomföra undervisning på de sätt 
det vill och planerar, eller finns det hinder som försvårar arbetsuppgifterna? Tycker 
lärarna att arbetsplatsen är anpassad för undervisningen? 

 

5. Metod 
Jag har baserat min undersökning utifrån intervjuer med instrumentallärare som är 
verksamma i Kulturskolan. Ur intervjuerna hoppades jag kunna få en bild av hur 
instrumentallärarnas arbetssituation och arbetsmiljö ser ut. Till min undersökning valde 
jag fyra lärare som undervisar i olika instrumentgrupper. För att kunna jämföra de olika 
intervjuerna mot varandra har jag utfört dem med en hög grad av standardisering.8 
Frågorna var formade på samma sätt och har ställts i samma ordning till alla 
intervjupersoner.9 Frågorna hade en låg grad av strukturering10 vilket har gett möjlighet 
till omfattande och beskrivande svar. Jag valde att forma intervjufrågorna efter de 
ramfaktorer jag angett i syftet. Lokaler, materiel och ljudvolymer var för mig 
symboliserat de viktiga delarna i arbetsmiljön och vad som legat till grund för 
undersökningen. 

Intervjuerna har jag att spela in med dator. Då har jag i lugn och ro kunnat skriva ner 
dem för att senare redovisa i arbetet. Vid transkriberingen av intervjuerna valde jag att 
inte att lägga någon vikt vid att redovisa eller tolka till exempel tystnader då jag ansåg 
att det inte var relevant för min undersökning. Det var inte lärarens beteende jag ville 
undersöka utan deras åsikter. Jag har också städat upp i talspråket för att citat skulle 
vara lättare att förstå.   

                                                
7 Kroon, 2008, ”Motioner till LR:s kongress”. Musikläraren, nr: 3, s. 18 
8 Patel & Davidson, 1991, Forskningsmetodikens grunder, s. 72 
9 Se bilaga. 
10 Patel & Davidson, 1991, s. 72  
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Av pedagogiska och praktiska skäl valde jag att utföra alla intervjuerna på någon av 
skolorna där lärarna jobbar. Skälet till detta var att intervjupersonerna skulle känna sig 
hemma i miljön och förhoppningsvis vara avslappnade under intervjuerna. Jag fick själv 
möjligheten att se den miljön som undersökningen handlar om och intervjupersonerna 
fick visa just sin arbetsplats. 

Mina förhoppningar var att denna metod skulle passa bra då jag förhoppningsvis skulle 
få kvalitativa11 svar, det vill säga svar som beskrev lärarens uppfattning om den egna 
arbetssituationen. Om jag behövt ett kvantitativt svar hade jag istället valt att dela ut 
enkäter till ett större antal personer.  

 

5.1 Urval av Kulturskolor och intervjupersoner 
Tre av lärarna jobbar inom Stockholms Stads Kulturskola och den fjärde i en kommun 
utanför centrala Stockholm. Anledningen till att jag valde tre lärare ur Stockholms Stad 
Kulturskola var för att deras upptagningsområde är stort och därför har många skolor 
och lärare i sina olika områden. Av sammanlagt fyra lärare har två gitarr som 
huvudämne. Jag valde dessa av den anledningen att jag själv är gitarrist och tycker det 
skulle kunna vara intressant att få undersöka deras miljö och arbetssituationer närmare. 
Jag tror dock inte att gitarrlärares situationer skiljer sig i nämnvärd utsträckning från 
andra instrumentallärare. De två andra lärarna har saxofon och fiol som huvudämne.  

    

5.2 Etik och anonymitet 
Jag kontaktade de verksamhetsansvariga innan intervjuerna för att få godkännande, 
namn och nummer till personer som kunde tänkas ställa upp. Vid intervjutillfällena och 
den första kontakten var jag noga med att klargöra mitt syfte med undersökningen. 
Varje intervjuperson fick läsa igenom syftet och de intervjufrågor som jag 
sammanställt. Jag informerade intervjupersonerna om deras anonymitet i arbetet innan 
intervjuerna spelades in samt att inga namn på varken lärare eller specifika skolor 
kommer att nämnas i arbetet. 

 

6. Genomförandet 
När jag var färdig med mina förberedelser var det dags att kontakta intervjupersoner för 
mitt arbete. Detta var lättare sagt än gjort. Jag kontakta de verksamhetsansvariga på 
Kulturskolan för att få godkännande, namn samt telefonnummer till instrumentlärare. 
Lärarna har inga tjänstetelefoner och lämnar endast ut sina nummer till eleverna. Vid 
första kontakten var intresset att ställa upp över min förväntan och det gick fort att hitta 

                                                
11 Patel & Davidson, 1991, s. 78 
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personer som ville ställa upp. Under två höstveckor genomfördes samtliga fyra 
intervjuer och genomförandet gick bra varje gång. Vid ett tillfälle var en lärare sjuk och 
intervjun blev då inställd men det var inga problem att få en ny lärare att ställa upp. Min 
första tanke var att genomföra fem intervjuer för att ur den första kunna bedöma om 
mina intervjufrågor fungerade bra och i så fall ändra om det behövdes. Eftersom en av 
fem tillfrågade lärare var sjuk vid intervjutillfällena genomfördes alltså bara fyra 
intervjuer. Detta såg jag inte som ett problem då jag ansåg att intervjufrågorna 
fungerade bra redan efter den första intervjun. Intervjuernas längd blev mellan tjugo och 
trettio minuter.  

 

7. Resultat 
Utskrifter av intervjuerna har gjort att jag fått den rådata jag behövde till mitt arbete. Jag 
kommer att redovisa resultatet i den ordning som frågorna ställdes. Under varje fråga 
redovisar jag en sammanfattning av vad de olika lärarna sa och jag väljer att bara 
redovisa det som jag upplever gav svar på varje fråga. Jag väljer att kalla de olika 
intervjupersonerna för FIOL, SAXOFON, GIT.1, GIT.2.  

 

1. Hur ser din tjänstestruktur ut? Undervisar du på olika skolor eller har du 
en fast plats dit eleverna kommer? 

 

TABELL 1.  

LÄRARE ANTAL STÄLLEN 
ATT UNDERVISA 

PÅ 

TJÄNST ENSEMBLE/ ORK. 
VERKSAMHET 

ANTAL 
ELEVER 

FIOL 3 100% JA 80 
SAXOFON 3 100% JA 69 

GIT 1. 3 100% JA 65 
GIT 2. 2 90% JA 74 

 

TABELL 1. Här kan vi se de olika lärarnas tjänster i procent samt hur många platser varje 
lärare har att undervisa på varje vecka. Jag redovisar även att alla lärare har någon form av 
ensemble- eller orkesterverksamhet samt det elevantal som ingår i tjänsten. 

 



 11 

2. På vilket sätt ser du att din tjänstestruktur påverkar din arbetssituation? 
Till exempel av resor, avstånd mm?  

 
FIOL: Arbetssituationen påverkas av att restid måste läggas in i planeringen. Påverkas 
negativt av att resa mellan skolor då fokus går förlorat och att läraren måste fokusera 
om till varje nytt undervisnings ställe. SAXOFON: Mycket tid går åt till att packa upp 
och packa ner, göra i ordning lektionssalen på varje undervisningsställe samt att det kan 
vara jobbigt att bära med sig noter och instrument. GIT.1: Ser inget problem med till 
exempel resor och avstånd mer än om man skulle åka kommunalt, men menar att det 
funkar ändå. Läraren är positiv till miljöombytet som blir effekten av att jobba på olika 
skolor. Ser positivt på att träffa andra kollegor men att släpa materiel mellan skolor kan 
påverka arbetssituationen negativt. GIT.2: Anser att arbetssituationen påverkas negativt 
av att behöva vara på olika skolor. Då läraren själv har skadad rygg så lyfter den fram 
fördelarna med att lämna kvar undervisningsmaterialet och instrumenten på skolorna i 
stället för att släpa med sig dem mellan olika undervisningsplatser.         

 

3. Hur upplever du din/dina undervisningslokaler? Är den/de anpassade för 
den undervisning som du bedriver? Till exempel i storlek, tillgänglighet, 
kvalitet mm? 

 
FIOL: Läraren är nöjd med sina lokaler, framförallt storleken och anser dem vara 
anpassade för undervisningen som bedrivs och planeras. Säger att då undervisningen 
inte är i Kulturskolans egna lokaler så är den i en musiksal och då behövs inget 
stökande med möbler då lokalen redan är anpassad för musikverksamhet. Läraren 
påpekar dock att den inte alltid har jobbat i bra lokaler utan att det är något som man får 
jobba för. SAXOFON: Läraren upplever olika för sina lokaler. Kulturskolans egna 
lokaler anses som anpassade. De andra lokalerna kan ofta vara stora vilket upplevs som 
bra, men för att de ska fungera för undervisningen så krävs mycket iordningställande. 
Om det redan är en musiksal så fungerar det oftast bra men visst iordningställande krävs 
ändå. Läraren säger under intervjun att hon inte upplever de andra lokalerna som 
anpassade. GIT.1: Här anser läraren att denne inte har någon lokal som är anpassad för 
undervisningen, inte heller Kulturskolans. Lokalerna upplevs för små och då undervisar 
aldrig läraren fler än tre samtidigt. På en av skolorna bedrivs undervisningen i ett 
gammalt renoverat kök och läraren säger här att det inte är tillgången på lokaler som ett 
problem utan att det är kvaliteten på dem som är ett problem. GIT.2: Läraren upplever 
sina lokaler som bra och anpassade för undervisningen. Läraren påpekar dock att detta 
är något som denne fått jobba för i cirka tio år. Läraren tycker inte om att vara i vanliga 
skolsalar därför att det inte är en stimulerande miljö för eleven. Undervisning så som 
akustisk gitarr, elgitarr och rockgruppsverksamhet kan läraren bedriva i samtliga av de 
lokaler förfogas.    
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4. Hur upplever du att din/dina undervisningslokaler är utrustade? Är den/de 
anpassade för den undervisning som du bedriver? Till exempel med 
materiel som instrument, cd- spelare, notställ mm? 

 
FIOL: Läraren har fått jobba för att få CD-spelare och piano till varje undervisnings-
lokal men upplever nu att utrustningen är bra. Något som läraren saknar i sin 
undervisning är en dator med uppkoppling mot internet för att då kunna använda 
multimedia hjälpmedel som Plej12. SAXOFON: Här svarar läraren ja på om lokalerna är 
utrustade för undervisningen som bedrivs. Läraren säger att undervisningen inte skulle 
funka om det inte fanns piano och CD-spelare tillgängligt. Om inte utrustningen finns så 
ser läraren till att Musikskolan köper in det som behövs för undervisningen i den 
specifika lokalen. Eftersom denna lärare även undervisar i improvisation så saknas även 
här tillgång till dator. Med en dator kunde undervisningen underlättas då låtar kan 
hämtas från internet och speciella program kunde användas för improvisations-
undervisning. Till lärarens lokal i Kulturskolas byggnad skulle en dator inom en snar 
framtid införskaffas vilket var till stor glädje för läraren. GIT.1: Här får läraren förutom 
i Kulturskolans egen lokal inreda lokalerna från läsår till läsår. En planering om vilken 
typ av undervisning som läraren vill bedriva måste göras och sedan görs de inköp som 
behövs för att lokalen ska bli anpassad för verksamheten som läraren planerat. För varje 
nytt läsår så måste läraren göra en ny planering. Läraren säger att utrustningen ofta 
måste flyttas om det är fler verksamheter än just gitarrundervisning i en lokal, detta gör 
att det ändå blir en del släpande med utrustning för läraren. Trots detta är läraren ganska 
positiv just för att det går att lösa med bra planering. GIT.2: Läraren påpekar att den 
efter cirka 10 år nu har den utrustning som behövs men att läraren fått kämpa för det. 
Här uppkommer problemet med de vanliga klassrummen, var kan förstärkare låsas in 
och detta slutar ändå med en del släpande av tungt materiel. Läraren säger dock att det 
mest är noter som behöver tas med och att instrumenten oftast finns på skolan vilket 
Kulturskolan sett till. Även iordningställande på skolorna är något som läraren ser som 
vanligt förekommande.    

 

5. Hur upplever du att kvaliteten på lokaler kan ha effekt på undervisningen 
och/eller din arbetssituation?  

 
FIOL: Här ser läraren kvaliteten som A och O. Har denna lärare en lokal där en större 
grupp elever inte får plats kan undervisningen inte bedrivas. Vid en heltidstjänst med 
cirka 80 elever så anses gruppundervisningen som ett måste. Är då inte lokalen 
tillräckligt stor blir undervisningen lidande tycker denna lärare. SAXOFON: Här anser 
denna lärare att all undervisning kan utföras nästan var som helst, just för att läraren bär 
med sig mycket av utrustningen mellan skolorna. En negativ del som får effekt på 
lärarens arbetssituation är om lokalerna kräver mycket stökande med möbler. 
Kombinationen med att behöva flytta sig mellan skolor och att göra i ordning lokalen 
gör läraren trött och kan få en negativ effekt på arbetssituationen. GIT.1: Här säger 
                                                
12 Multimediaverktyg för instrumentalundervisning över internet eller på DVD. 
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läraren att den aldrig har haft några riktigt bra lokaler och på så sätt inte riktigt vet hur 
det skulle kunna påverka. Denna lärare ser det ändå positivt av att vara ute på skolorna i 
deras lokaler, även om de kanske inte är optimala. Just för att skolorna ser det som en 
stor service att Kulturskolans lärare kommer ut till skolorna med sin verksamhet. Enligt 
läraren verkar detta väga tyngre än att stanna i Kulturskolans egna lokaler hela tiden, 
bara för att de skulle vara bättre. Läraren ser även positiv effekt på schema läggningen. 
Av att vara ute i skolorna där eleverna faktiskt är påverkar att lärarens dagar blir mera 
optimerade och anpassade efter elevernas scheman. Detta får positiv effekt på 
Arbetssituationen.  GIT.2: Läraren berättar att man ute på skolorna ofta stänger av 
värmen i lokalerna när den övriga personalens arbetsdag är slut. Då denna lärare ofta 
jobbar senar på eftermiddagen kan undervisningen ske i lokaler där värmen inte är bra 
vilket naturligtvis kan ha negativ effekt på arbetsmiljön.  

  

6. På vilka sätt påverkar tillgången på undervisningsmateriel din 
arbetssituation och/ eller undervisning? 

 
FIOL: Här säger läraren att om något saknas på ett ställe så kan alltid undervisningen 
ske på gehör eller så hitta läraren på något annat. En sak som nämns är att eleverna idag 
övar mindre och mindre. Då undervisningen sker på gehör säger läraren att eleverna kan 
glömma vad det lärt sig. Noter kan lämnas kommande lektion eller så skickas noterna 
som pdf-fil över internet. Detta anser läraren kunna påverka men känner sig inte låst av 
tillgången på undervisningsmateriel, och att tekniken idag kan hjälpa mycket. 
SAXOFON: Denna lärare tycker sig påverkas av att behöva släpa noter och instrument 
mellan undervisningsplatserna just för att de inte alltid går att lämna på skolorna där 
läraren undervisar. Detta säger läraren gör att planering för varje elev är mycket viktig 
och tar mycket tid. Då läraren alltid planerat en färdig lektion innan med noter och 
materiel lämnas lite frihet åt spontan undervisning. Läraren planerar mycket av tiden 
hemma och har då även noter och låtarna hemma vilket gör att om lektionen inte blir 
som planerad finns varken nya noter eller låter på platsen där läraren är. GIT.1: Även 
här tar läraren upp vikten av planering. En stressituation kan uppstå om lektioner inte 
blir som planerade just för att instrument och noter ofta inte finns i den mån som 
behövs. Läraren talar om att flera elever ibland kan komma samtidigt av olika 
anledningar. Då får läraren ett problem om det inte finns tillräckligt med gitarrer till 
exempel. Om gitarrer och noter funnits kunde läraren i en sådan situation spontant 
genomföra en grupplektion och inte behöva ställa in lektonerna för flera av eleverna. 
Läraren talar här om att ställa in lektioner verkligen är den sista utvägen. GIT.2: I denna 
fråga ser läraren inte se några hinder just för att mycket av materialet skapas av läraren 
själv och att gitarrlärarna ofta delar med sig till de andra gitarrlärarna. Läraren talar om 
att arbetssituationen kan stärkas om det finns bra med instrument och materiel i 
lokalerna. Här säger läraren att det får en bättre yrkesstolthet och blir mera stimulerad 
till arbetet om det syns att det jobbar en gitarrlärare i lokalen.    
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7. Känner du dig påverkad av höga ljudvolymer i undervisningen? 
 
FIOL: Ensembleundervisningen kan för denna lärare vara en situation då ljudvolymerna 
påverkar arbetssituationen. Läraren har av Kulturskolan fått öronproppar betalda som 
används i dessa situationer. Läraren talar även om att konsertsituationer han vara 
påfrestande samt att eleverna kan föra oväsen med trumset som står framme i vissa 
lokaler. Läraren ser dock inte att instrumentet fiol är något starkt instrument och 
påpekar att det finns lärare med andra instrument som har det värre i arbetet. 
SAXOFON: Denna lärare upplever inte att den påverkas av höga ljudvolymer. Det enda 
som läraren ser som negativt är att ljudkänslighet kan uppstå efter en dags arbete vilket 
gör att läraren blir trött. Eleverna tränas att inte spela så högt samt att orkestersalarna 
ofta är utrustade med öron13. GIT.1: Här gör läraren alltid klart för eleven att det är 
övningsvolym som gäller, men att det vid konserter och övning hemma är en annan sak. 
Vid större grupper där instrument som bas och trummor även ingår upplever läraren att 
det ibland kan bli för starkt. Även buller från att flytta möbler tar läraren upp som 
någonting som kan vara jobbigt i längden. Denne påpekar även att det kan vara stora 
skillnader i buller om undervisning sker med tre elever eller med en elev. GIT.2: 
Läraren påpekar att den först efter att Kulturskolan köpt in formgjutna öronproppar 
märkte hur tröttsamt arbetet kunde vara. Läraren säger att det framförallt är 
rockgrupperna som är påfrestande för öronen inte instrumentalundervisningen. Här 
säger läraren även att eleverna måste få chansen att spela musiken fullt ut, och när det 
ofta är hårdrock blir volymerna höga och då krävs hörselskydd. 

              

8. Hur ser din drömlokal ut? 
 
FIOL: Läraren är nöjd med sina lokaler och vill ha dem som de är. Denne säger dock att 
ett bättre piano och Cd-spelare där man kan koppla in mp3-spelare skulle önskas, och 
även en projektor för projektion på väggen. SAXOFON: Denna lärare vill ha ett lagom 
stort rum med instrument, Cd spelare, dator och notställ. Framförallt vill läraren ha 
lokalen för sig själv, att ingen annan kan komma in och att det inte kan bli 
dubbelbokningar vilket läraren säger är vanligt. GIT.1: Som drömlokal vill läraren ha en 
lokal med allt material som behövs. Framförallt vill läraren kunna göra projekt med 
varierande gruppstorlekar utan att det påverkar undervisningen och arbetet. För att 
undvika notställ vill läraren utnyttja multimedia i undervisningen så som skärmar där 
noterna visas. Läraren tror att det skulle vara en miljö där eleverna känner sig hemma. 
Instrument som Silent Guitars14 skulle utnyttjas så att läraren med ett mixerbord kunde 
höja och sänka volymen på instrumentet som eleverna spelar på. Läraren ser även 
lokalens placering som viktig. Den ska ligga lätt tillgänglig för eleverna och föräldrar 
inte skall behöva skjutsa dem med bil. GIT.2: Denna lärare ser sin drömlokal som flera 
olika lokaler. Det är en plats med mycket multimedia dit eleverna kan gå när som helst i 
veckan. Förutom elevers instrumentallektioner vill läraren finnas tillgänglig för alla 
                                                
13 Apparat som liknar ett öra och sitter på väggen för att visa om ljudnivån överstiger farliga värden. 
14 Akustisk gitarr som måste kopplas till en förstärkare för att ge ifrån sig ljud.  
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eleverna på öppna tider dit de kan komma för att få hjälp. En plats där eleverna kan 
umgås, prata om gitarr och byta erfarenheter.          

         

8. Analys 
I analysen kommer jag med hjälp av ramfaktorerna lokaler, materiel och ljudvolymer att 
försöka att skilja på lärarnas svar och jämföra dem med varandra. Detta kommer jag att 
göra för att kunna se vad som skiljer sig och vad som är lika i lärarnas arbetssituationer. 
För att förtydliga vissa saker kommer jag också att använda några citat ur intervjuerna.  

 

8.1 Lokaler 
Lärarna har olika uppfattningar om sina undervisningslokaler. FIOL och GIT.2 är nöjda 
med sina lokaler och tycker de är anpassade för undervisningen, både Kulturskolans 
egna lokaler och de övriga lokalerna där undervisningen bedrivs. Båda säger dock att 
det är något de fått jobba länge för, något man inte alltid har från början. Till skillnad 
från dessa lärare uppger GIT.1 att ingen av de lokalerna där denne jobbar är anpassade 
för undervisningen. På grund av att läraren aldrig arbetat i andra lokaler kan denne 
därför inte svara på hur kvaliteten på lokaler kan ha effekt på undervisningen eller 
arbetssituationen. Läraren säger ändå så här: 

Det är en mittiprick fråga. Där har vi ju totalt allting som saknas, det här rummet är för litet, 
Skola nummer två som jag är på är ett gammalt kök som är renoverat, som i och för sig 
funkar, det är ju ett rum och det är ventilation och värme och allting. (GIT.1) 

Om detta säger även denne lärare att det inte är bristen på lokaler som är problemet utan 
kvalitén på lokalerna och hur de är utrustade. Två lärare säger att de påverkas av 
lokalernas kvalitet. Det är ofta kallt i lokalerna efter att övrig personal lämnat skolorna 
för då stängs värmen av.  

Samtliga lärare anser att storleken på lokalerna kan påverka undervisningen och 
arbetssituationen. De tycker alla att lokalen bör vara stor nog för undervisning i grupp. 
Trots detta säger SAXOFON att lokalerna kan vara stora men att det i sig inte betyder 
att de är bra för undervisningen. Det är kvalitén och utrustningen som styr inte storleken 
på lokalen.  

Gemensamt för alla lärarna är även att de känner sig påverkade av att behöva ställa i 
ordning lokaler. Om lärarna inte är i en musiksal kan bord eller stolar stå i vägen. Att 
flytta dessa säger lärarna är tidskrävande och kan slita på deras kroppar. Att vistas i 
olika lokaler och resa mycket är något som de alla ser negativt på. Resor och 
iordningställande kan resultera i stress och trötthet för lärarna. Det är ändå en av lärarna 
som ser någonting positivt i att vara på flera skolor. Läraren tycker det är viktigt med 
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miljöbyte och att mötet med nya personer är viktigt och utvecklande. Att vara ute på 
skolorna gynnar också enligt läraren eleverna som då inte behöver skjutsas av föräldrar.  

Det är bara en av lärarna som nämner lokaler som något som ska inspirera. Eleverna ska 
inte behöva komma till deras gamla klassrum för instrumentalundervisning, enligt 
läraren är det inte en stimulerande och inspirerande miljö. Denne ser det även från sitt 
eget håll och säger att läraren kan känna sig mera professionell om lokalen är anpassad 
för undervisningen. Även eleven kan bli inspirerad av lokalen om det syns att en 
gitarrlärare jobbar där. Samtliga lärare tycker det kan vara jobbigt att dela lokaler med 
andra lärare. Det kan vara lärare med andra huvudämnen men också andra 
instrumentlärare. De önskar sig en egen lokal där ingen annan än de själva jobbar, en 
lokal som de själva bestämmer över. 

 

8.2 Materiel 
Samtliga lärare anser att den utrustning de behöver till lokalerna oftast kan införskaffas 
av Kulturskolan. Det skiljer sig i vilken omfattning lärarna måste bära med sig materiel 
mellan arbetsplatserna. Vissa kan behålla materiel och instrument på skolorna medan 
andra måste ägna mycket tid och energi till att packa upp och packa ner på varje skola. 
Så här sägs: 

är man i ett vanligt klassrum och ska ställa undan, då är ju inte förutsättningarna där. Alltså 
då blir man resande i musiken. Som en gammal knalle, tar med sina prylar för sina tjänster. 
(SAXOFON) 

Även om alla lärarna har de materiel som behövs så är alla överens om att 
undervisningen skulle kunna förbättras och bli lättare om de hade större tillgång till 
multimediautrustning. Lärarna nämner framförallt datorer men även datorprogram, 
DVD med Plej, mp3-spelare, samt projektorer som önskvärd utrustning. GIT.1 är ändå 
positiv och säger att det med god planering i början på varje termin oftast går att lösa 
materiel- och utrustningsfrågan på ett bra sätt. Läraren säger att det är på eget ansvar att 
det funkar.  

Angående materiel som noter säger båda GIT.1 och GIT.2 att de ofta gör eget material 
och bekymras inte av att behöva släpa noter till de platser där de undervisar. SAXOFON 
upplever det annorlunda och säger att mycket tid går åt till planering. Eftersom läraren 
inte kan bära med sig alla noter måste en detaljerad planering göras för varje elev och 
arbetsdag. Alltså en skillnad mellan de olika instrumentgrupperna. Läraren säger att 
detta påverkar undervisningen så att den spontana och improviserade undervisningen 
blir lidande. SAXOFON säger:    

Min undervisning, den kan jag nog göra var som helst. Innehållet i undervisningen till 
största del går ju ganska bra eftersom jag har med mig allt jag kan. Med det är klart att man 
kan göra roligare saker om man har tillgång till Internet och även CD-spelare. Men 
problemet är ju då om det är så att lokalerna, om det är så att det är mycket roddande och 
fixande, så blir man ju trött. Eller resande, bytande av lokaler alltså. (SAXOFON) 
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GIT.1 upplever som saxofonläraren att spontaniteten kan försvinna, till exempel om 
flera elever av någon anledning kommer samtidigt. Om läraren hade haft tillgång till 
flera instrument så kunde eleverna spela tillsammans under en lektion. Finns inte 
instrumenten kan sådan undervisning inte bedrivas enligt läraren och situationen blir 
därför svår att lösa. Till skillnad från GIT.1 och GIT.2 säger FIOL att eleverna oftast 
har med sina egna böcker till lektionen. Tillgången till noter på undervisningsplatsen 
påverkar därför inte FIOL lika mycket som för GIT.1 och GIT.2. FIOL säger att om 
någonting fattas kan undervisningen ändå ske på gehör. Noter kan i så fall lämnas till 
eleven vid ett senare tillfälle eller att eleverna delar bok eller noter.  

Enligt alla lärarna är multimediaverktyg något som fattas i de nuvarande lokalerna. 
Datorer, CD-spelare, mp3-spelare och projektor är exempel på multimediaverktyg som 
lärarna tror skulle göra undervisningen lättare och göra undervisningen roligare för 
eleven.  

 

8.3 Ljudvolymer 
Vad som är gemensamt för lärarna är att de alla upplever ensemble- eller orkester-
situationerna som de tillfällen då ljudvolymen kan påverka dem negativt. Ingen uppger 
att de har någon hörselskada men att dessa situationer är mer påfrestande än de enskilda 
instrumentallektionerna. Tre av fyra lärare säger att de använder hörselskydd vid de 
tillfällen då ljudvolymen blir för stark. Inte alla har fått sina hörselskydd betalda av 
Kulturskolan men en lärare säger att de även i de större ensemblesalarna har mätare som 
varnar om ljudnivån stiger för högt.   

Alla säger även att ljud som uppstår förutom själva musicerandet kan göra dem trötta. 
Dessa ljud kan vara buller när eleverna kommer in och ska packa upp sina saker inför 
lektionen. Att eleverna fingrar på trumset och andra instrument som står i musiksalen är 
enligt en lärare vanligt och något i längden är jobbigt. Tre av fyra lärare säger att de ofta 
tränar eleverna att inte spela så starkt, en av gitarrlärarna säger dock annorlunda. Det är 
enligt läraren viktigt att eleverna får spela så som musiken ska spelas. De ska inte 
behöva hålla igen viket gör att ljudvolymen stiger och läraren måste skydda sin hörsel. 

 

9. Slutsatser  
Ur analysen kan jag se att alla lärarna känner sig på något sätt fysiskt eller psykiskt 
påverkade av att behöva resa mellan skolor och att bära med sig materiel. Detta kan 
enligt lärarna resultera i trötthet och stress. Av fyra lärare är det bara en som ser något 
positivt i att jobba på olika skolor, det positiva är då miljöombytet och kontakten med 
kollegor och elever. Det är praktiskt för eleverna att läraren kommer till skolan. Den 
materiel som lärarna behöver får de oftast inköpt av Kulturskolan och vad som verkar 
vara viktigt i deras arbete är tillgången till multimediaverktyg så som cd-spelare och 



 18 

dator. Samtliga lärare tycker ändå att de oftast kan genomföra den undervisning de vill 
även om de också säger att lokalerna inte är anpassade för deras undervisning och att 
det finns brister i materiel. Ljudvolymerna är för lärarna inget problem. De är överens 
om att ensemble- och orkestersituationerna är tillfällen då ljudvolymen kan vara skadlig 
eller jobbig. Ingen upplever de enskilda lektionerna som en situation som kan skada 
hörseln. Lärarna är också tydliga med vilka förbättringar som skulle kunna göras för att 
deras arbetssituationer skulle förändras till det bättre. De har en tydlig åsikt om hur 
deras drömlokal skulle se ut och hur den skulle vara utrustad. 

 

10. Diskussion 
Nu i slutfasen av arbetet kan jag se tillbaka på undersökningen och konstatera att exakta 
svar på mina frågor är svåra att hitta. Jag anser att det är viktigt att vara medveten om att 
denna undersökning genomförts med fyra intervjupersoner, vilket inte representerar den 
stora massan av instrumentlärare. Det är lärarnas egna upplevelser som jag försökt att ta 
reda på och inte en generell bild av instrumentlärarnas arbetssituation. Om en generell 
bild varit mitt syfte med undersökningen så hade jag nog valt en annan metod för 
insamling av data, till exempel enkäter. Intervjuerna tycker jag ändå har gett mig bra 
information men mina bristande kunskaper i intervjuteknik och frågekonstruktion kan 
ha påverkat resultatet i den meningen att jag kunde ha fått ännu tydligare svar.  

Eftersom Kommunförbundet (1976) tog fram ett material som skulle vara till hjälp för 
hur musikskolorna skulle skötas och utrustas så tycker jag det är konstigt att det 
fortfarande ser ut som det gör. Såväl brist på utrustning som dåliga lokaler är 
begränsande faktorer som både Kommunförbundet och lärarna i undersökningen 
nämnde.   

Jag kan se tydliga kopplingar mellan min studie och Martinssons (2008). Här finner vi 
båda att lärarnas fysiska hälsa kan påverkas av att de ofta bär tungt. Jag är positivt 
överraskad över att lärarna inte kände att ljudvolymerna var något stort problem. De 
tyckte visserligen att det efter en hel dags undervisning kunde vara jobbigt och tröttsamt 
att vistas i mycket ljud, speciellt under ensemble- och orkestersituationer. De verkade 
alla vara noga med att skydda sina öron om ljudvolymerna steg över det normala. Vissa 
fick även hörselskydden betalda av Kulturskolan. Jag skulle vilja knyta an till 
Stålhammar (1995) då det talas om begrepp som ”Destruktiv” och ”Konstruktiv” 
oreda. Jag vill inte påstå att instrumentlärare är mera utsatta för ljud än någon annan 
lärare men jag kan ur min undersökning ändå konstatera att lärarna påverkas av ljud, 
och vad vore musikundervisning utan instrument. Precis som Stålhammar (1995) säger 
så kan andra ”Destruktiva ljud”, förutom ljuden från instrumenten påverka läraren. Jag 
tycker därför att det är viktigt att tänka på detta och att det är bra att Kulturskolan tar ett 
initiativ till att införskaffa hörselskydd till lärarna.  
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Jag är lite besviken över resultatet då jag anser att min egen uppfattning om 
instrumentläraryrket varit ganska negativ. Eftersom jag troligen själv kommer att jobba 
som instrumentallärare hade jag nog hoppats få ett positivare resultat. Resultatet ur 
undersökning har inte direkt gjort mig mera inspirerad till att jobba i Kulturskolan och 
jag hoppas därför på en förändring. Det är dock inte bara negativa svar jag fått om 
arbetssituationerna vilket glädjer mig men jag tror också vid en sådan här undersökning 
att det är lätt att fokusera på det negativa, speciellt om man från början själv har en 
negativ uppfattning. 

Jag kan ändå säga att jag fått ta del av instrumentlärarnas arbetssituationer och på så sätt 
fått svar på mina frågor. Även om jag fått konstaterat att lärarnas yrke innefattar mycket 
resande mellan skolor, släpande av material fram och tillbaka så tycker jag att det är 
intressant att samtliga lärare ändå anser att de kan utföra sitt jobb trots vissa brister i 
materiel, varierande kvalitet på lokaler samt exponering för höga ljudvolymer. Jag 
finner det intressant att det bara är en av fyra lärare som ser någonting positivt i att 
jobba på flera skolor. Fördelarna är då miljöombytet för läraren och det praktiska i att 
läraren kommer till skolan där eleven redan befinner sig. Kanske beror det på lärarnas 
engagemang och brinnande intresse att detta yrke fortfarande ser ut som det gör och har 
gjort väldigt länge. Jag kan bara spekulera men tror att lärarna skulle kunna ställa högre 
krav på att deras arbetssituation förbättrades. Då de har en tydlig bild av vad som skulle 
behöva förändras och jag tror inte att det skulle vara några större ingrepp. Personligen 
tror jag att det hänger på politikerna och då förmodligen är en fråga om pengar.  

Undersökningen har även gett mig nya frågor att fundera över. Jag tycker judvolymer är 
en fråga som även bör diskuteras inom andra ämnen än musik då höga ljudvolymer är 
en vardag för vilken lärare som helst. Är det en fråga om pengar då det är som det är? 
Är det lärarens engagemang som ska styra hur arbetssituationen ser ut? Skulle bättre 
samarbete mellan skolorna kunna förändra situationen för instrumentlärarna? Detta är 
några av frågorna som dykt upp under min undersökning. Jag är i stort nöjd med mitt 
arbete och känner att det i alla fall gett mig mera kunskaper om instrumentläraryrket 
men hoppas även att den kan vara någon annan till nytta. 



 20 

11. Referenser 
Agerberg, T (2000). Rapport från undersökning om hörsel och tinnitus bland 
musiklärare. Musiklärarnas riksförbund. Mölndal  

Hallam, S. (1998). Instrumental teaching – A practical guide to better teaching and 
learning. Oxford: Heinemann 

Kommunförbundet, (1976). Den kommunala musikskolan. Stockholm 

Kroon, A. (2008). ”Motioner till LR:s kongress”. Musikläraren, nr: 3 

Martinsson, E. (2008). Hur bra är kulturskolans lokaler? (Examensarbete). Karlstads 
universitet: Musikhögskolan Ingesund. 

Patel, R.,& Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder (3:e uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 

Stålhammar, B. (1995). Samspel Grundskola – Musikskola i samverkan. Göteborg. 



 21 

12. Bilagor 
12.1 Lärarintervjuerna 

SAXOFON: 14/11-2008 Kl. 14.00 

GIT.1: 17/11-2008 Kl. 11.00 

FIOL: 18/11-2008 Kl. 13.00 

GIT.2: 21/11-2008 Kl. 13.30 

12.2 Intervjufrågor 

1. Hur ser din tjänstestruktur ut? Undervisar du på olika skolor eller har du en fast 
plats dit eleverna kommer? 

2. På vilket sätt ser du att din tjänstestruktur påverkar din arbetssituation? Till exempel 
av resor, avstånd mm? 

3. Hur upplever du din/dina undervisningslokaler? Är den/de anpassade för den 
undervisning som du bedriver? Till exempel i storlek, tillgänglighet, kvalitet mm? 

4. Hur upplever du att din/dina undervisningslokaler är utrustade? Är den/de 
anpassade för den undervisning som du bedriver? Till exempel med materiel som 
instrument, cd- spelare, notställ mm? 

5. Hur upplever du att kvaliteten på lokaler kan ha effekt på undervisningen och/eller 
din arbetssituation?  

6. På vilka sätt påverkar tillgången på undervisnings materiel din arbetssituation och/ 
eller undervisning? 

7. Känner du dig påverkad av höga ljudvolymer i undervisningen? 

8. Hur ser din drömlokal ut? 
 


