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Engelsk title: Music teacher's work environment  

A qualitative study that examines the physical work environment for music teachers 

working in school with children in the younger ages 

 

Abstract 

The working environment for music teachers who is working with children in the 

younger ages has recently been a topic that has been highlighted in the news. Therefore, 

the interest in this study is to draw attention to differences and similarities in the 

physical work environment of music teachers within the same municipality, and to see 

their prerequisites for performing their teaching based on the physical conditions they 

have. Information about this area was collected through a qualitative study in which 

three music teachers were interviewed regarding their experiences of their physical 

work environment. The result of the study shows that differences and similarities exist 

in the interviewed teachers work environment, and that the biggest difference is the total 

number of students they teach and how many students they teach during a lesson. The 

biggest similarities are that they experience the noise level as a significant factor in the 

work environment. 
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1 Inledning  

I denna studie undersöks den fysiska arbetsmiljön för musiklärare som arbetar i 

grundskolans yngre åldrar, och intresset ligger i att uppmärksamma skillnader och 

likheter i musiklärarnas arbetsmiljöer samt se vilka förutsättningar de har att genomföra 

sin undervisning utifrån detta. Resultatet kan därav ligga till grund för att exempelvis 

utbildningsförvaltningen, rektorer, kollegor, studenter och andra berörda kan få större 

medvetenhet kring musiklärares arbetsmiljöer och dess påverkan på undervisningen. 

Intresset för musiklärares arbetsmiljöer väcktes hos mig under min första praktik på 

lärarutbildningen, då jag följde en musiklärare som åkte runt på flera skolor och 

undervisade i låg- och mellanstadiet. Jag minns speciellt en av skolorna där 

musikundervisningen bedrevs i syslöjdssalen, och vi fick innan varje musiklektion börja 

med att plocka nålar från golvet. Jag har under årens lopp förstått att den företeelsen inte 

är allt för ovanlig, och för några år sedan gick jag med i en intern Facebookgrupp för 

musiklärare och även där har den fysiska arbetsmiljön varit ett hett diskussionsämne. 

Därför känns det intressant för mig som blivande musiklärare att uppmärksamma detta 

ämne och undersöka hur arbetsmiljön faktiskt kan se ut på olika skolor, då jag snart 

också ska ut i arbetslivet. Genom att se hur andra har det kan jag för egen del lättare 

reflektera kring hur jag vill att min kommande situation som musiklärare ska se ut, och 

vad för sorts arbetsmiljö som är rimligt för mig att kräva av min arbetsplats, i jämförelse 

med hur andra har det. Skolverket (2011) skriver att skolan ska vara en trygg plats för 

alla och att den ska erbjuda lugn och ro för så väl lärare som elever, så att alla ska kunna 

arbeta och trivas. Det är skolans och ytterst rektorns ansvar att detta ska ske, men sedan 

är det lärarna och eleverna på skolan som tillsammans ska arbeta för en bra arbetsmiljö 

och komma överens kring ordningsregler på skolan. Skolverket (2011) poängterar att 

förutsättning för att det ska fungera är att elever, lärare och annan personal tar ett 

gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och att de har respekt för varandra 

(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Theorell (2003) poängterar också vikten av 

stöd från chefer och medarbetare och menar att det har en stor inverkan på upplevelsen 

av arbetsmiljön (Theorell, 2003, s. 55–56). 
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2 Bakgrund 
Kommande kapitel behandlar, med hjälp av relevanta källor, arbetsmiljö i stort, skolans 

arbetsmiljö samt musiklärares arbetsmiljöer. Detta för att belysa arbetsmiljö från olika 

vinklar och ur ett större perspektiv, även om huvudfokus i denna uppsats ligger på den 

fysiska arbetsmiljön för musiklärare som arbetar i grundskolans yngre åldrar. I kapitlet 

följer sedan begreppsdefinitioner och avgränsningar, för att sedan avslutas med syfte 

och forskningsfråga. Författarna vars texter detta bakgrundskapitel bygger på är: Niklas 

Arevik - reporter för lärarnas tidning, Bengt Johansson - expert vid arbetsmiljöverket, 

Håkan Sandberg - docent i vårdpedagogik som under flera år har arbetat vid Akademin 

för hälsa, vård och välfärd, Töres Theorell - svensk läkare, professor och stressforskare, 

Axel Targama - docent i företagsekonomi med en lång karriär bakom sig som lärare och 

forskare där hans forskning rört utveckling och förändring i organisationer, Jörgen 

Sandberg - professor i management och organisation, som också är en internationellt 

etablerad auktoritet när det gäller fenomenologiskt inriktad organisationsforskning, samt 

texter från Skolinspektionen och Lärarnas riksförbund. 

 

Arbetsmiljöverket menar att musiklärare ofta utsätts för höga ljudnivåer i sitt arbete, och 

att det i värsta fall kan leda till hörselskada. Då ljudnivåerna är något som kan påverka 

välmående bör det därför tas hänsyn till för att förbättra arbetsmiljön (Johansson, 2009, 

s. 88).  Lärarförbundet (2016) anser på liknande sätt att en bra ljudnivå är viktigt för en 

god arbetsmiljö i skolan men att buller dock utgör ett stort problem. De pekar på att 

lärare ofta får problem med både sin hörsel och röst, samt att en dålig ljudmiljö också 

ger stresspåslag som kan bidra till muskelspänningar och tinnitus (Lärarförbundet, 

2016). Arevik (2014) skriver i Lärarnas tidning att många lärare upplever brist på 

arbetsro på sina arbetsplatser. Denne återger att var fjärde lärare uppger att det är en 

störande hög ljudnivå på fler än hälften av sina lektioner (Arevik, 2014). På 

arbetsmiljöverkets sida skriver Johansson (2009) om hur musiklärare kan skydda sin 

hörsel genom att ha ett bra arbetsschema. Han menar att helst skall ljudnivåer för olika 

moment/lektioner som utförs mätas, detta för att ett optimalt arbetsschema med hänsyn 

till lärarens hörsel. De råd han ger musiklärare är att ta regelbundna och väl tilltagna 

raster eller uppehåll i musikundervisningen för att ge hörsel-vila, att inte ha högljudda 

moment med många klasser i rad under samma dag samt att inte ha fler än 15 elever vid 

ett och samma tillfälle och i samma lokal. Han menar vidare att det är bra att växla 

mellan moment som ger högre och lägre ljudnivåer, att undervisa i ett till ämne så att 

ljudnivån ibland inte är lika hög, att använda en ljudnivåmätare eller nivåindikator i 
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lektionssalen samt att lära eleverna varför det är så viktigt att vara försiktig med sin 

hörsel och hur de kan jobba med det i klassrummet. Han pekar också på vikten av att 

eleverna och lärarna vid behov använder hörselskydd (Johansson, 2009, s. 93). För att 

minska allt för höga ljud kan också musiksalen anpassas, vilket kan ske via 

ljudabsorbenter av olika slag i tak och på väggar, även mattor kan placeras på golven 

och då särskilt under trumsetet. Just ett akustiskt trumset är ett av instrumenten som ger 

ifrån sig mest ljud, vilket kan regleras med hjälp av att sätta upp skärmar runt trumsetet 

(Johansson, 2009, s. 93–94). 

 

Skolinspektionen gjorde år 2011 en granskning av musikämnet på 35 grundskolor och 

en viktig slutsats som drogs efter granskningen var att kvaliteten i musikundervisningen 

varierade mellan skolorna. Skolinspektionen menar att exempelvis tillgången av 

instrument och vilka lokaler musikämnet hade att tillgå, spelar in på elevernas 

möjligheter att utvecklas, och att det ser väldigt olika ut på skolorna- vilket ger eleverna 

olika förutsättningar. I årskurs 1–5 var det rätt vanligt att eleverna hade sin 

musikundervisning i sitt hemklassrum utan tillgång till instrument, vilket gör det väldigt 

svårt och nästintill omöjligt för eleverna att nå målen i ämnet (Skolinspektionen, 2011, 

s. 6–7, 21). 

 

Drygt 400 lärare som undervisar i ämnet musik i grundskolan blev år 2013 intervjuade 

av Lärarnas Riksförbund med frågor gällande deras förutsättningar och villkor för att 

kunna bedriva god undervisning i musikämnet. Fler än var tredje lärare svarade att de 

inte hade en musiksal att bedriva sin undervisning i, och samma antal lärare ansåg också 

att utrustningen de hade för ämnet inte var tillräcklig för att möjliggöra undervisningen. 

Lärarnas riksförbund menar att en musiklärare i snitt undervisar 232 elever per vecka, 

varav i snitt 11 elevgrupper med ca 21 elever i varje grupp.  I vissa extrema fall 

undervisar en lärare cirka 400 elever i veckan och sällan är halvklassindelning möjlig. 

Samma krav på att nå målen ska ställas på samtliga skolor, och därför är det väldigt 

allvarligt att förutsättningarna för musiklärare att bedriva god undervisning brister och 

skiljer sig åt så mycket (Lärarnas riksförbund, 2013, s. 2). 

 

I skollagens 35 § står uttryckligen att: För utbildningen ska de lokaler och den 

utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. 

Det är tydligt att flera skolor inte lever upp till detta krav, vilket går ut över 

undervisningen. Utan vettiga lokaler och musikutrustning är det inte möjligt att 
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bedriva likvärdig musikundervisning av hög kvalitet (Lärarnas riksförbund, 2013, 

s. 3). 

 

Kulturnyheterna (2019) har pratat med musiklärare i grundskolan och dessa lärare lyfter 

fram att de har stora klasser, dålig ljudmiljö och brist på lokaler och utrustning som 

några av problemen i sin arbetsmiljö som musiklärare. Kulturnyheterna (2019) påpekar 

att det förr var lag på att musikundervisningen skulle ske i halvklass, men att det är över 

25 år sedan nu (Kulturnyheterna, 2019). Enligt kulturnyheterna menar Åsa Fahlén, 

ordförande i Lärarnas riksförbund att det är viktigt att få tillbaka halvklasser i 

musikundervisningen för att förbättra förutsättningarna för landets musiklärare. 

 

Åsa Fahlén säger också: 

 

Att jobba aktivt med arbetsmiljön och erbjuda bra arbetsvillkor är nog det allra 

viktigaste för att locka till sig lärare – och för att faktiskt kunna behålla dem 

(Kulturnyheterna, 2019). 

 

Sandberg (2006) har i en studie undersökt skolpersonals upplevelser av deras 

arbetsmiljö. De beskriver att en god arbetsmiljö grundar sig i att uppnå god stämning 

genom att visa att alla är behövda, att alla jobbar mot samma mål, visar respekt samt tar 

in andras idéer. De menar att arbetsmiljön handlar om kommunikation och relationer 

med andra i ett fysiskt, psykiskt och socialt samspel (Sandberg, 2006, s. 87–88). 

Sandberg (2006) och Theorell (2003) påpekar att det behövs en bra ledning, stöttande 

chefer och arbetskamrater samt en bra arbetsorganisation för att nå en god arbetsmiljö 

(Sandberg, 2006, s. 91; Theorell, 2003, s. 34).  

 

Om en anställd under en lång tid haft höga krav och litet eget beslutsutrymme kan detta 

påverka arbetsmiljön och arbetstagaren kan få svårare att hantera stress. Stressforskaren 

Theorell (2003) beskriver att den ideala arbetssituationen är en arbetsplats som ger 

rimliga krav till sina anställda, stöttar dem socialt och ger de anställda chans till eget 

utrymme att besluta över sin arbetssituation. Theorell (2003) menar också att många 

studier visar på att arbetsplatser som har det på detta sätt har friskare medarbetare, och 

att arbetsplatser som har höga krav, dåligt stöd och litet eget beslutsutrymme ökar 

risken för stress och ohälsa hos de anställda (Theorell, 2003, s. 35–37). Sandberg (2006) 

beskriver att dåliga eller obefintliga gemensamma mötesplatser och raster, tidsbrist, för 
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få vuxna per barn och tillfälliga lösningar i brist på långsiktig planering skapar stor 

stress, och påverkar arbetsmiljön i negativ riktning. Stressen kan sedan bidra till 

försämrat välmående vilket påverkar kvaliteten på arbetet i en negativ riktning, både i 

form av försämrat samarbete, den egna kompetensen samt kompetensutveckling, vilket 

kan sammanfattats i en försämrad arbetsmiljö (Sandberg, 2006, s. 91–93). Sandbergs 

undersökning beskriver att en god arbetsmiljö är när lärarna får känna glädje när de går 

till jobbet, och lärarna poängterar att ”mår jag bra, mår barnen bra” (Sandberg, 2006, s. 

95).  

 

Vid fruktan över att förlora kontrollen över något menar Theorell (2003) att människan 

reagerar med fysiologisk stress, vilket kan leda till ohälsa. Stress kan också leda till 

dålig sömn vilket gör situationen värre (Theorell, 2003, s. 41–42). Theorell (2012) 

menar att begreppet stress är en fysiologisk reaktion på yttre förhållanden, som sker 

genom uppvarvning som svar på utmaning eller påfrestning. Detta behöver inte betyda 

något negativt, så länge det inte fortlöper under längre perioder utan återhämtning. Då 

kan det leda till exempelvis rubbningar i energinivån. Till en början i en sådan period 

blir kroppen okänslig för exempelvis smärta, då kroppen inser att den inte har tid att bli 

störd av sådant, men som i det långa loppet i värsta fall kan leda till 

utmattningssyndrom eller depression (Theorell, 2012, s. 39–42). 

 

Många personer på en arbetsplats kan ha samma uppfattning om arbetsmiljön som 

råder, men det är alltid en individuell upplevelse och därför kan åsikterna om 

arbetsmiljön också skilja sig åt. Alla individer har sina egna uppfattningar som också är 

knutet till kontexten. Det vill säga att arbetsmiljön ingår i ett sammanhang och 

kännetecknas av komplexa samspel och samband snarare än av enkla orsakssamband 

(Sandberg, 2006, s. 98; Sandberg & Targama, 2013, s. 56). Sandberg (2006) menar 

vidare att det är individens helhetsupplevelse av arbetsplatsen som avgör om 

arbetsmiljön är god eller ej (Sandberg, 2006, s. 97).  Arbetsmiljön har en avgörande 

betydelse på människors arbetstrivsel och välbefinnande. Uppstår då en dålig 

arbetsmiljö kan det leda till stress som kan påverka sömnen och välmåendet, vilket i sin 

tur kan påverka resultatet av arbetet, det vill säga hur väl målen och de tänkta 

uppgifterna nås (Sandberg, 2006, s. 103–104, 108). Theorell (2003) menar att kraven på 

en arbetsplats måste vara rimliga och skriver att:  
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Givetvis måste den mängd arbetsuppgifter som skall utföras under en viss tid 

kunna klaras av den mängd arbetstagare som finns och den samlade kompetens 

som finns (Theorell, 2003, s. 35). 

 

Theorell (2003) skriver att ett systematiskt arbete måste ske för att förbättra 

arbetsmiljön på en arbetsplats. Diskussioner med alla parter måste föras om hur 

kartläggning kring arbetsmiljön ska gå till väga, hur resultatet ska följas upp och vilka 

resurser som skall användas (Theorell, 2003, s. 61). 

 

2.1 Begreppsdefinitioner och avgränsningar  

Ordet arbetsmiljö betyder att miljön på en arbetsplats skall anpassas till människans 

förutsättningar i både fysiskt och psykiskt avseende, samt vara tillfredsställande vad det 

gäller den sociala och tekniska utvecklingen. Miljön ska också vara betryggande, sund 

och säker. Arbetet skall vara ordnat så att arbetstagaren själv kan påverka sin 

arbetssituation och arbetet ska anpassas till människan och inte tvärt om 

(Nationalencyklopedin). Ordet fysisk handlar om de materiella egenskaperna och 

förutsättningarna i en miljö (Nationalencyklopedin). Dessa två begrepp sammanfattas i 

att den materiella miljön på en arbetsplats skall vara anpassad till människan, så att 

denne kan påverka sin arbetssituation i den riktning denne vill.  

 

Avgränsningar har gjorts på så sätt att alla intervjupersoner jobbar som musiklärare i de 

yngre åldrarna på låg- och mellanstadiet, i samma kommun. Frågor under intervjuerna 

har enbart ställts kring deras fysiska arbetsmiljö och inte den psykiska. Detta på grund 

av att den psykiska arbetsmiljön berör ett mer känsligt område och är mer personligt 

kopplat än den fysiska arbetsmiljön. 
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2.2 Syfte & forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att undersöka musiklärares erfarenheter och upplevelser av 

musikämnets fysiska arbetsmiljö, samt deras förutsättningar att genomföra sin 

undervisning utifrån detta. 

 

- Vilka skillnader och likheter, i musiklärarnas förutsättningar att genomföra sin 

undervisning, kan synliggöras i deras fysiska arbetsmiljöer? 
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3 Tidigare forskning 
Detta kapitel behandlar tidigare forskning knutet till musiklärares arbetsmiljöer inom 

den svenska skolan. Min utgångspunkt är att ta reda på hur arbetsmiljön kan likna, men 

också skilja sig arbetsplatser i mellan, och om det påverkar lärarnas undervisning. 

Forskningen detta kapitel är baserat på är av både äldre och nyare karaktär, på grund av 

att det som var aktuellt i den tidiga forskningen, fortfarande nu är aktuella ämnen. 

Forskningen av Sandberg (1996) är en av de äldsta källorna i detta kapitel, men det han 

tog upp år 1996, är än i dag aktuella frågor. Hans forskning beskriver exempelvis olika 

ramfaktorer i skolan som spelar in på hur väl musikundervisningen kan bedrivas, och 

dessa ramfaktorer är något som ofta tas upp som ett problem även i dagens samhälle, 

därav anses hans forskning relevant för studien. Kapitlet är uppdelat i olika rubriker 

såsom arbetsmiljön i stort, elevantal och arbetsbelastning, musiksal och utrustning samt 

ljudvolym. 

 

3.1 Arbetsmiljön i stort  

Det finns många fysiska faktorer i arbetsmiljön som spelar in när det gäller vilka 

förutsättningar musikläraren har att utföra sin undervisning, och 

arbetsmiljölagstiftningen menar att nästan alla faktorer som kan påverka människan i 

dennes arbete är en del av arbetsmiljön (Häggqvist, 2004, s. 49). Den ytterst ansvarige 

för arbetsmiljön i en kommun är kommunstyrelsens ordförande men det är oftast 

rektorn på skolan som på delegation har fått arbetsuppgiften att ansvara för arbetsmiljön 

på skolan, och då är det också denne som har ansvar för att regler och föreskrifter kring 

detta följs. Det är också arbetsgivarens ansvar att fortlöpande undersöka arbetsplatsens 

arbetsmiljö för att se om det finns risker till ohälsa hos arbetstagarna. Arbetstagarna ska 

också ges möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet (Häggqvist, 2001, s. 2; Häggqvist, 

2004, s. 39). Häggqvist (2004) skriver också att läroplanen fastslår att miljön även är 

betydelsefull för elevers utveckling och lärande, och är därmed också något som kan 

skapa förutsättningar för nya kunskaper hos eleverna. Upplevelsen av arbetsmiljön kan 

grundas både på den upplevda eller den faktiska miljön, samt de styrdokument som 

utgör verksamhetens yttre ramar (Häggqvist, 2004, s. 40). ”En bra arbetsmiljö främjar 

hälsa och välbefinnande både för personal och elever” (Häggqvist, 2001, s. 3). 
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3.2 Elevantal och arbetsbelastning 

Elevers skiftande undervisningskvalitet styrs av varierande yttre villkor för skolorna, 

vilket påverkar den inre pedagogiska verksamheten (Sandberg, 1996, s. 6). Storleken på 

klassen ses ofta som en begränsande ramfaktor för musikundervisningen av 

musiklärare, men även det faktum att musiklärare många gånger enbart undervisar i 

musik gör att de har ett stort antal elever de träffar varje vecka, som de också ska 

planera och individanpassa för (Sandberg, 1996, s. 147, 149). Innan kommunaliseringen 

av skolan fanns en rekommendation på cirka 15 barn per klass medan det år 2010 fanns 

en rekommendation med cirka 21 barn per klass, vilket nu har ökat igen. Detta har 

skapat debatter kring farhågor om att lärarna inte ska hinna med alla barn, att de blir 

stressade, att det är för många barn på liten yta och att det blir svårt att nå läroplanens 

intentioner (Bejerot, Forsberg Kankkunen & Hasselbladh, 2015, s. 37–38).  Häggquist 

och Johansson (1998) har fått många svar från lärare som upplever att 

arbetsbelastningen i deras yrke är hög och/eller väldigt ojämn. Lärarna de pratat med 

kände också en väldig tidspress som de upplevde var påfrestande både fysiskt och 

psykiskt. Orsaken till denna tidspress menade de var schemaläggning och ett för stort 

antal elever i klassen. De upplevde också att allt runtomkring undervisningen, den 

kvantitativa arbetsbelastningen, hade blivit större genom åren (Häggquist, Johansson, 

1998, s. 29). Även Kaladjev (2000) är inne på tidspressen och stressen som kan komma 

av detta, och skriver att stressforskning har påvisat att människor som arbetar i yrken 

med stora mentala krav i kombination med litet utrymme för egna beslut, ofta utsätts för 

en väldigt påfrestande arbetssituation (Kaladjev, 2000, s. 70). Brist på planeringstid 

menar Sandberg (1996) är en stor bov som kan frambringa stress, och berättar om lärare 

som säger att de har för lite planeringstid för att hinna förbereda allt de hade velat, och 

att detta hindrar elevernas möjligheter att uppnå läroplanens mål (Sandberg, 1996, s. 

149). Enligt Kaladjev (2000) påverkar den stressen inte bara elevernas möjlighet att nå 

målen, utan det kan också påverka läraren i form av smärta i exempelvis nacke och 

axlar ifall läraren spänner sig i stressande situationer. Både Fjällgren - Wiklund (2003) 

och Kaladjev (2000) skriver om lärare som berättat att de haft ont i nacke och skuldror, 

vilket orsakats av att de exempelvis behövt arbeta längre om dagarna, behövt ta med 

jobbet hem, att de arbetat på många skolor samtidigt, haft höga krav på sig, att de inte 

kunna påverka sitt arbetsupplägg eller att de inte haft möjlighet att bestämma 

arbetstakten (Fjellman - Wiklund, 2003, s. 8; Kaladjev, 2000, s. 24). Bejerot, Forsberg 

Kankkunen & Hasselbladh, (2015) menar också att lärare inte längre har möjlighet att 
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avgränsa sin arbetsinsats på samma sätt som tidigare och att det är en källa till stress. De 

skriver vidare att flera studier har rapporterat om ökad arbetsbelastning för personalen i 

skolan, då skolans uppdrag vidgats, och samtidigt medfört att lärarnas roll och status har 

sänkts (Bejerot, Forsberg Kankkunen & Hasselbladh, 2015, s. 25, 37). 

 

3.3 Musiksal och utrustning 

En annan ramfaktor som påverkar är lokalen som musikundervisningen bedrivs i, samt 

tillgången till instrument, då vissa delar av musikundervisningen kräver stora utrymmen 

och många instrument för att gå att genomföra (Sandberg, 1996, s. 147). I de yngre 

åldrarna är det många elevgrupper som får ha musikundervisningen i hemklassrummet, 

vilket gör det svårt att utföra viss undervisning och många lärare anser detta vara ett 

stort hinder för undervisningen. Om musikundervisningen bedrivs i ett klassrum där det 

i vanliga fall hålls annan undervisning, måste musikläraren först ta bort alla bord och 

bänkar för att försöka möblera om till en musiksal. Ibland kanske det inte finns något 

smidigt ställe att ha bänkarna på medan musikundervisningen pågår och därav kan 

rummet bli väldigt trångt, och på så sätt hindras de moment i musikundervisningen som 

behöver större utrymme. Det kan till och med bli så att eleverna får sitta kvar i sina 

bänkar och sjunga och möjligtvis spela på ett litet rytm- och/eller klanginstrument. Av 

de musiklärare som Sandberg (1996) intervjuat bedrevs undervisningen i låg och 

mellanstadiet oftast i helklass, vilket ansågs svårt av vissa lärare då musikämnet 

innehåller många praktiska moment, och menar då att det kan vara svårt att hinna hjälp 

alla, samt att det måste finnas instrument till alla (Sandberg, 1996, s. 148, 174).  

 

Just bristande tillgång till utrustning och läromedel såsom sång- och spelböcker är något 

som många musiklärare påpekar som en brist för att kunna bedriva undervisning utefter 

läroplanen. Scenarion finns också där instrument finns, men att det är väldigt gamla och 

trasiga och inte går att användas som de ska, samt att läraren får bära in alla instrument i 

salen från ett förråd eller liknande (Sandberg, 1996, s. 149, 150, 174). Fjellman - 

Wiklund (2003) och Kaladjev (2000) skriver om undersökningar som gjorts på 

musiklärares arbetsmiljöer och dess påverkan, och menar att musiklärare berättat att de 

haft ont i nacke och axlar, vilket orsakats av exempelvis tunga lyft av instrument på 

arbetstid (Fjellman -Wiklund, 2003, s. 8; Kaladjev, 2000, s. 24). I Häggqvists (2001) 

studie om skolmiljö som gjordes år 2000, gavs det utslag på att den fysiska arbetsmiljön 

fick de sämsta omdömena i frågan om de deltagande lärarnas arbetsmiljöer. Det var 
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alltså lokaler och utrustning som fick sämst betyg i undersökningen (Häggqvist, 2001, s. 

30). 

 

3.4 Ljudvolym 

Ljudvolymen kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan hos människor genom 

exempelvis huvudvärk och sömnlöshet. Bullriga miljöer kan leda till stress och förhöjt 

blodtryck och han menar vidare att det kan vara svårt för vissa människor att lära sig 

saker i bullriga miljöer (Widén, 2006, s. 16–17). När örat utsätts för höga ljud kan 

tillfälliga eller permanenta hörselskador uppkomma. Permanenta hörselskador utvecklas 

ofta genom att personer utsatts för höga ljud eller bullrig miljö under många år eller att 

en plötslig förändring sker i ljuddynamiken och skapar väldigt starkt ljud (Widén, 2006, 

s. 16, 18). Vissa typer av hörselskador försvinner, men då ska örat inte ha utsatts för 

höga ljud under så lång tid och vid flertalet tillfällen, för då blir skadan permanent 

(Widén, 2006, s. 18). Widén (2006) beskriver att musiklärare är en yrkesgrupp som ofta 

utsätts för höga ljudnivåer och genom en undersökning gjordes visade det sig att 78% 

av de deltagande musiklärarna överskred gränsen för det som kallas yrkesbuller i sin 

undervisning (Widén, 2006, s. 19). Hörselskador kan ofta leda till tinnitus, vilket kan 

beskrivas som en känsla av hörandet av ett distinkt ljud som inte kommer från någon 

extern ljudkälla. Det piper alltså i örat eller öronen utan att någon annan än personen 

själv hör ljudet, och Widén (2006) skriver vidare att personer som lider av tinnitus 

verkar ha en tendens att uppleva ökad stress i sitt liv (Widén, 2006, s. 22). 
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4 Teoretiskt perspektiv 
För att analysera min studie har jag valt att sätta på mig de fenomenografiska 

glasögonen. Då den fenomenografiska teorin fokuserar på människors individuella 

upplevelser av omvärlden ligger den nära min egen studie och den hjälper på ett konkret 

sätt till att undersöka musiklärarnas egna erfarenheter, för att sedan jämföra dessa 

genom skillnader och likheter. Nedan följer en presentation av vad fenomenografi 

betyder och innebär. 

 

Termen fenomenografi myntades av Ference Marton år 1981 och är en teori som 

koncentrerar sig på beskrivningar av människors uppfattningar av fenomen i sin 

omvärld, och just ordet uppfattning är ett väldigt centralt begrepp. Det är en kvalitativt 

inriktad empirisk forskningsansats som analyserar, tolkar, beskriver och försöker förstå 

människors olika uppfattning för att kunna jämföra dem för att se skillnader och 

likheter. Fenomenografin utgår från att människor kan tolka fenomen på olika sätt. 

Alltså ligger inte intresset i att ta reda på om det de upplever är sant eller falskt, utan 

fokus ligger just på människornas individuella upplevelser av omvärlden (Uljens, 1989, 

s. 7, 9–10, 14–15, 19–20).   

 

Grundläggande för teorin är skillnaden mellan hur något är och hur det uppfattas vara 

(Larsson, 1986, s. 12). Det första kallar Marton första ordningens perspektiv vilket 

handlar om fakta som kan observeras utifrån. Det andra kallar han andra ordningens 

perspektiv vilket handlar om hur någon upplever något. Detta handlar inte om att ta reda 

på vad som är sant eller falskt utan frågan är vad som studeras. Ett exempel kan vara att 

en paranoid person anser sina vänner vara aggressiva, vilket är sant utifrån dennes 

perspektiv och ligger då under andra ordningens perspektiv, även om det enligt första 

ordningens perspektiv inte är sant (Larsson, 1986, s. 12). Kvalitativ metod kan vara 

inriktad på båda dessa ansatser men fenomenografin koncentrerar sig på den andra 

ordningens perspektiv, alltså hur människor uppfattar saker, hur det framstår för dem 

och inte hur det egentligen är (Larsson, 1986, s. 13; Uljens, 1989, s. 13). Uljens (1989) 

pratar om vikten av andra ordningens perspektiv inom fenomenografin, vilket alltså 

syftar till intresset kring att beskriva hur människor uppfattar olika aspekter av 

verkligheten (Larsson, 1986, s. 12; Uljens, 1989, s. 13).  
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I fenomenografi betonas att erfarenheten är den grund utifrån vilken uppfattning 

skapas och verkligheten konstitueras av uppfattandet (Uljens, 1989, s. 14). 

 

Människors uppfattningar speglar deras förgivet tagna verklighet. Att uppfatta något 

innebär att skapa mening, vilket ligger till grund för att utveckla kunskap och lärande 

(Uljens, 1989, s. 19).  
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5 Kvalitativ metod 
Metoden som ansågs vara bäst lämpad att användas för ändamålet var en kvalitativ 

fenomenografisk metodansats, då det är en metod utvecklad för att analysera data från 

enskilda intervjuer. Det är en metod som beskriver och analyserar människors tankar, 

känslor och upplevelser av olika fenomen i omvärlden. Enskilda intervjuer valdes till 

denna studie då det är en bra metod för att få information kring just människors 

upplevelser av olika fenomen. Motsatsen till kvalitativ metod är kvantitativ metod 

vilken är mer inriktat på statistik och siffror, vilket inte passade för detta ändamål i 

studien. Kapitlet som följer behandlar fenomenografisk intervju, urval, genomförande 

samt bearbetning och analys av materialet genom ett fenomenografiskt perspektiv. I 

slutet av kapitlet förs även ett resonemang kring ställningstaganden om validitet och 

reliabilitet samt kring de etiska överväganden som gjorts. 

 

5.1 Fenomenografisk intervju 

Fenomenografi kan förstås som både teori och metod. En fenomenografisk metodansats 

innebär att forskningsfrågorna är avgränsade för att fokus ska hamna på den specifika 

företeelsen, och med hjälp av frågorna försökte jag därav komma åt olika aspekter av 

fenomenet, som i detta fall var den fysiska arbetsmiljön (Uljens, 1989, s. 11). För att 

undersöka informanternas upplevelser och uppfattningar valdes enskilda 

halvstrukturerade och tematiska intervjuer till ändamålet (Dahlgren & Johansson, 2016, 

s. 166; Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 45). Halvstrukturerade och tematiska 

intervjuer innebär att en intervjuguide (se bilaga c) användes för att vägleda intervjun 

med hjälp av ett mindre antal frågor. Samtalet mellan mig och informanten utvecklades 

i stor utsträckning utefter de svar informanten gav och de följdfrågor som ställdes. 

Genom följdfrågorna fick informanterna chans att utveckla sina svar och reflektera 

djupare kring fenomenet. Jag visade mitt intresse under hela intervjuerna för att 

informanterna skulle känna sig lyssnade på och bekväma i situationen (Dahlgren & 

Johansson, 2016, s. 166; Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 45; Larsson, 1986, s. 

26).  
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5.2 Urval 

Till denna studie gjordes ett strategiskt urval av personer. Detta är en vanlig urvalstyp 

vid kvalitativa undersökningar, där intresset ligger i att beskriva en djupare förståelse av 

ett fenomen eller olika företeelser. Strategiskt urval bidrar också till en mycket större 

möjlighet att få ett användbart och informationsrikt resultat (Christensen, Engdahl, 

Grääs, & Haglund, 2016, s. 124). Därav valdes tre lärare ut från olika grundskolor i 

samma kommun, för att tydliggöra eventuella skillnader och likheter inom samma 

förvaltning. Jag har tidigare varit i sammanhang där två av de intervjuade lärarna också 

varit, och visste därför att de var lämpliga för studien. Den tredje läraren däremot hade 

jag ingen relation till sedan innan. Urvalet är strategiskt på så sätt att alla tre 

intervjupersoner jobbar i samma kommun och intresset genom det urvalet ligger i att se 

om arbetsmiljön är den samma för lärarna eller om den skiljer sig från skola till skola 

trots att de ligger i samma kommun. Inom kommunerna kan det tyckas att likheterna 

borde vara större än skillnaderna, då det borde vara samma bestämmelser och budget 

som spelar in. För att uppnå representativitet av kvalitativa intervjuer brukar det talas 

om att mättnad ska uppnås, men av rent praktiska skäl måste ibland antalet 

intervjupersoner begränsas då intervjuerna är förhållandevis djupgående och tiden för 

studien är begränsad (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 41–42; Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 156; Uljens, 1989, s. 11). ”Intervjua så många personer som 

behövs för att at reda på vad du behöver veta” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156). De 

tre intervjuade lärarna nådde över ett brett spann av hur arbetsmiljön kan se ut för 

musiklärare, då de i många fall skilde sig åt markant även om de ibland beskrev liknade 

arbetsmiljöer. Därav upplevdes det att ett lagom antal personer, i förhållande till 

studiens storlek, hade intervjuats. 

 

5.3 Genomförande 

Enskilda intervjuer valdes alltså till denna studie, och för att kunna göra en 

fenomenografisk analys krävdes det att frågor ställdes gällande intervjupersonernas 

uppfattning och tankar kring fenomenet: fysisk arbetsmiljö. Det svåra är att man inte vet 

om informanten tolkat frågan så som forskaren tänkt sig förrän svaret getts, då 

informanterna alltid gör sin egen tolkning av frågan. Det var därför viktigt att frågorna 

var noga uttänkta innan intervjun, för att undvika missförstånd mellan mig som forskare 

och intervjupersonerna (Larsson, 1986, s. 27).  I slutet av varje intervju sammanfattades 

vår diskussion, och informanten fick då svara på om sammanfattningen stämde överens 
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med vad den berättat under intervjun. Val av plats för intervjuerna bestämdes i samråd 

med intervjupersonerna då det är viktigt att de blir intervjuade på en plats där de känner 

sig bekväma för att få bästa möjliga svar, och alla tre valde att ses i ett avskilt rum på 

deras arbetsplats (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 42–43). Intervjuerna spelades 

in och som komplement gjordes stödanteckningar, då exempelvis gester och grimaser 

inte hörs på inspelningen samt att det finns chans att inspelningsutrustningen kan gå 

sönder (Dahlgren & Johansson, 2016, s. 166; Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 

49–50). Intervjuerna resulterade i cirka två timmars inspelat material, och då de tre 

intervjuade lärarna representerade tre rätt skilda arbetsmiljöer så framträdde ett brett 

spektrum av tankar och upplevelser. När resultatkapitlet var skrivet mailades det 

materialet ut till informanterna, så att de än en gång fick bekräfta att jag uppfattat dem 

rätt. 

 

5.4 Bearbetning och analys av material 

Via den fenomenografiska analysmodellen och andra gradens perspektiv gjordes först 

en transkribering av de inspelade intervjuerna, för att sedan ha det att utgå från för att 

bekanta sig med materialet. Att bekanta sig med materialet betydde att jag lyssnade och 

läste igenom materialet ett antal gånger, sedan markerades viktiga delar av 

transkriberingen för att kunna se skillnader och likheter. Därefter gjordes grupperingar 

av de skillnader och likheter som uppmärksammades för att sedan försöka finna 

essensen (kärnan av likheter) i de olika grupperingarna. Detta behövde upprepas ett par 

gånger för att verkligen kunna urskilja grupperna/kategorierna, och när kategorierna 

framträtt tydliggjordes de genom rubriksättning. Sedan var det dags att jämföra 

kategorierna för att se om vissa av dem gick in i varandra och istället kunde rymmas 

under samma rubrik (Dahlgren & Johansson, 2016, s. 167–171; Larsson, 1986, s. 37). 

Uljens (1989) menar att när kategorier hjälper till att beskriva individers uppfattningar 

så koncentrerar det sig till en kollektiv nivå. Vilket betyder att dessa individers 

uppfattningar om fenomenet endast blir intressanta i jämförelse med andras 

uppfattningar av samma fenomen (Uljens, 1989, s. 42). Analysen av denna studien går 

ut på att beskriva informanternas varierade uppfattningar kring deras fysiska 

arbetsmiljö. För att se variationerna krävdes noggranna reflektioner och genomläsningar 

av materialet, samt kritiska glasögon för att hitta andra dimensioner av svaren. På så sätt 

kunde nya formuleringar och kategorier skapas som inte syntes från början. Sökandet 

efter likheter och skillnader pågick ständigt vid genomläsning av materialet (Larsson, 
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1986, s. 31; Uljens, 1989, s. 12). Larsson (1986) skriver att det gäller att dyka djupare 

och komma under ytan på materialet för att finna det som är underförstått, vilket jag i 

denna fas har försökt att göra (Larsson, 1986, s. 37). 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

En svårighet och en fråga om validitet är om intervjupersonen uppfattat och tolkat 

fenomenet på samma sätt som jag tänkte det när frågan ställdes (Uljens, 1989, s. 33).  

Genom att lyckas mäta det som är för avseende att mätas uppnås validitet i 

undersökningen. Det kan dock vara problematiskt vad det gäller kvalitativa studier som 

undersöker upplevelser. När det handlar om upplevelser är det inte säkert att samma 

svar kan fås igen vid ett annat tillfälle eller vid intervju av andra personer, vilket gör det 

svårt att mäta reliabiliteten då det inte är säkert att resultatet kan reproduceras (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 295; Uljens, 1989, s. 52). Problem kan också uppstå i forskarens 

tolkning av materialet, om den är valid eller inte (Uljens, 1989, s. 52).  När 

fenomenografisk analysmetod används tolkar forskaren innebörden av 

intervjupersonernas uttalanden, vilket inte kan göras mekaniskt utan kräver ett tolkande 

subjekt. Svårigheten för forskaren är då att inte värdera med sina personliga åsikter utan 

hålla sig objektiv (Larsson, 1986, s. 38). Larsson (1986) menar att citat kan användas i 

resultatet för att försöka bevisa intervjupersonernas ståndpunkter via deras egna ord för 

att göra det mer sanningsenligt, vilket har gjorts i denna studie (Larsson, 1986, s. 39). 

Intervjuarens reliabilitet kan diskuteras i förhållande till om denna ställt ledande frågor, 

då detta kan ge en inverkan på svaren (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). Under 

intervjuerna ställdes därför så öppna frågor som möjligt, för att inte leda 

intervjupersonerna att svara något de egentligen inte tycker.  

 
5.6 Etiska överväganden 

Det är viktigt att de villkor och förutsättningar som anges i svensk lagstiftning följs 

enligt god forskningssed när forskning skall utföras, för att allt ska gå rätt till. Etiska 

överväganden som gjorts i denna studie är att begränsa frågeställningarna till att enbart 

ställa frågor till intervjupersonerna om deras fysiska arbetsmiljö och inte deras 

psykiska. Detta på grund av att den psykiska arbetsmiljön berör ett mer känsligt område 

och är mer personligt kopplat än den fysiska arbetsmiljön. Då intervjupersonerna arbetar 

i samma kommun har valet gjorts att avidentifiera dem så att möjligheten att förstå vilka 

som deltagit i studien ska bli väldigt liten, detta genom att benämna intervjupersonerna 

med könsneutrala namn så som Robin, Kim och Tintin. 
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Vetenskapsrådet (1990) har fyra huvudkrav vad det gäller etiska riktlinjer: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Dessa 

krav innebär att forskaren skall informera intervjupersonerna om den aktuella 

forskningens syfte och informera om deras rättigheter i deltagandet. Nedan följer en 

beskrivning av dessa huvudkrav. 

 

Informationskravet syftar till att forskaren skall informera informanterna om deras 

uppgift i studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska alltså 

informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst fram till dess att arbetet publicerats. All information som kan 

tänkas påverka informantens villighet att delta ska framgå tydligt (Vetenskapsrådet, 

1990, s. 7). För att se till att detta gick rätt till skickades ett missivbrev till 

intervjupersonerna (se bilaga a) med all information kring studien, när de tillfrågades att 

delta. 

 
Samtyckeskravet står för att forskaren skall försäkra sig om intervjupersonens 

samtycke till att delta i studien. Det ska framgå för intervjupersonen att dennes 

deltagande är helt frivilligt och att denne när som helst kan avbryta sin medverkan fram 

till dess att studien publicerats, utan negativa följder (Vetenskapsrådet, 1990, s. 9–10). 

Innan intervjuerna startade fick deltagarna en samtyckesblankett (se bilaga b) som de 

fick skriva under, just för att det ska finnas skriftliga bevis för att de fått all information 

de behöver kring denna studie innan intervjuns start. 

 

Nyttjandekravet syftar till att alla uppgifter som forskaren inhämtat från 

intervjupersonen endast får användas till vetenskapliga syften, och får inte utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 1990, s. 

14). Denna information framgick för intervjupersonerna både i missivbrevet (se bilaga 

a) och i samtyckesblanketten (se bilaga b).  

 

Konfidentialitetskravet står för alla personer som ingår i forskningsprojekt bör skriva 

under på att tystnadsplikt råder kring all etisk känslig data som rör deltagarna. Alla 

uppgifter som på något sätt kan knytas an till intervjupersonerna ska avidentifieras så att 

ingen utomstående förstår vem som deltagit i studien. I största grad gäller detta 

uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 1990, s. 12). Det är 
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vedertaget hos både lärare och studenter som ingår i denna kurs på universitetet att 

tystnadsplikt råder kring alla deltagare.    
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6 Resultat 
Genom intervjuer kring musiklärarnas erfarenheter och upplevelser av deras fysiska 

arbetsmiljö har ett rikt empiriskt material trätt fram. I kapitlet nedan är detta material 

sammanvävt med syftet och forskningsfrågan, som handlar om hur musiklärarnas olika 

förutsättningar att genomföra sin undervisning utifrån deras fysiska arbetsmiljöer kan 

beskrivas genom skillnader och likheter. Materialet har också kategoriserats i olika 

teman och rubriker för att lättare organisera empirin. Informanternas egentliga namn i 

studien är avidentifierade genom könsneutrala namn och de benämns istället som 

Robin, Kim och Tintin. Alla lärarna har gått utbildningar som gör att de är behöriga att 

undervisa i musik i grundskolan, de har varierande många års erfarenhet inom yrket och 

är spridda vad det gäller ålder. Rubrikerna nedan beskriver skillnader och likheter i det 

tematiserade materialet. Dessa teman är: arbetsbelastning, musiksal och utrustning, 

ljudvolym, stöd från ledning och kollegor samt möjlighet att påverka, som sedan 

avslutas med en sammanfattande fenomenografisk analys av resultatet. 

 

6.1 Arbetsbelastning 

Kim undervisar alltid i helklass och har omkring 240 elever från åk 1–9. Robin 

undervisar alltid i halvklass och har cirka 120 elever i åk 4–6. Båda lärarna arbetar 

heltid men fyller också ut sina tjänster med annat än att bara undervisa. De menar att 

detta är tillfredsställande, och de berättar att de har mer kraft och inspiration att 

undervisa när de också får chansen att fylla ut sin tjänst med lite annat. Tintin arbetar 

också heltid men både i helklass och i tregrupper på två olika skolor, och har omkring 

500 elever och 28 lektioner i veckan. 

 

Jag tycker ju att tjänsten på en heltid helst skulle ha färre lektioner eller 

undervisningstid, att man inte skulle behöva ha så mycket undervisning när det är 

så mycket ljud hela tiden. Att det fanns nått sätt att kombinera (Kim). 

 

Kim menar att en heltid inte skulle behöva innehålla så många lektioner i veckan som 

hen har det idag, speciellt inte när man blir lite äldre och orkar mindre. Kim berättar 

också att hen ska ta tjänstledigt några procent till hösten för att orka arbeta fram tills 

pensionen. Kim hade diskuterat med sin rektor om möjligheten att gå ner i 

undervisningstid utan att gå ner i procent av tjänst, men det gick tyvärr inte, vilket 

resulterade i att Kim i stället väljer att ta tjänstledigt för att orka.  
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Jag tycker att det är jätteroligt att undervisa, men det är ju jättejobbigt, det ska jag 

inte förneka (Kim). 

 

Om Tintin fick önska fritt skulle hen vilja att: 

 

Att det uppifrån bestäms och från skolinspektionen att det blir en ändring i 

läroplanen, att det ska vara halvklass i musik. För då ökar också förutsättningen för 

att en musiklärare kan få en fast heltidstjänst på en skola. För just nu är vi många 

musiklärare som flackar runt omkring och är på olika skolor. […] så det är något 

som jag hoppas att dom kommer att prioritera i den här utredningen dom gör på 

skolinspektionen i musikämnet, att dom återinför halvklass som obligatoriskt, för 

det går inte att följa kursplanen med så många elever. Om man ska tillgodose varje 

elevs behov, det fixar man inte riktigt (Tintin). 

 

Tintin upplever att 500 elever och 28 lektioner i veckan är en alldeles för stor 

arbetsbörda och menar att det är väldigt svårt att hinna med att se alla elever och hinna 

bedöma dem. Tintin menar att sämst far de elever som behöver extra stöd och hjälp, då 

hen känner att hen inte hinner med ordentligt. Tintin påpekar också den rådande 

planeringstiden och berättar att det blir cirka två timmar planering i veckan som är 

schemalagd. Egentligen har Tintin lite mer planeringstid, men den äts upp av alla 

obligatoriska möten som hen måste delta i. Tintin berättar också att hen fått två 

engelskalektioner att undervisa i, trots brist på utbildning i det ämnet. Där har Tintin en 

halvtimmes planering till förfogande innan lektionerna startar på morgonen. Tintin 

berättar också att detta gjort att hen får planera mycket hemma vilket inte känns 

optimalt. Detta hektiska schema har bidragit till att Tintin fått uppsöka läkare för smärta 

i rygg och nacke, vilket läkaren förklarade var spännings värk som brukar orsakas av 

stress. Tintin berättar att hen tidigare inte hade riktigt så här mycket undervisningstid 

men att de centralt på de skolorna hen jobbar har infört mer undervisningstid för 

ämneslärarna på schemat. Tintin menar, utan att klanka ner på något annat ämne, att 

musikläraren faktiskt har mer förväntningar på sig att anordna saker utanför den 

ordinarie undervisningen än vad andra ämneslärare har, så som skolavslutning, lucia 

och andra evenemang där skolan vill att det ska ingå musik, vilket också tar tid att 

planera inför. 
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6.2 Musiksal och utrustning 

Alla lärarna upplever att de har välutrustade salar som innehåller de instrument och 

digitala verktyg de behöver för att utföra sin undervisning. Dock påpekar Robin att 

instrumenten i deras musiksal är ganska slitna och att allt inte fungerar som det ska alla 

gånger. Kim berättar att hen har arbetat på skolan i många år och att instrumentförrådet 

har fyllts på under åren, för att nu vara fullt fungerande. Liknande är situationen för 

Tintin som det senaste året fick en tillfälligt höjd budget, på en av skolorna hen 

undervisar på, för att köpa in instrument och känner därför nu att utrustningen är 

tillräcklig på den skolan. Däremot menar Tintin att den är lite bristfällig på den andra 

skolan hen jobbar på. 

 

Robin har en musiksal med ett tillhörande grupprum som hen dock berättar att de inte 

använder så ofta då hen alltid undervisar i halvklass. Kim har en musiksal med lite 

akustikplattor uppsatta, men som ändå har rymd och klang (eller ett musikrum som hen 

väljer att kalla det) utan tillhörande grupprum, men Kim känner att det vore en stor 

tillgång att ha det, då hen alltid undervisar i helklass. Kim har istället löst det genom att 

ha koll på resten av klassrummen på skolan och finns det något ledigt under 

musiklektionen delar hen ibland upp klassen så att några får gå dit, om de utför moment 

där detta behövs. Dock kan det vara svårt när eleverna då ibland måste gå till ett 

klassrum som ligger på en annan våning. Detta gör att läraren i största möjliga mån har 

klassen samlad i ett och samma rum, för att ha bättre koll. Tintin berättar att hen det 

senaste året fått tillgång till ordentliga musiksalar som är ljudanpassade för 

musikundervisningen, varav den ena skolan också har ett tillhörande grupprum till 

musiksalen. 

 

När jag började jobba så var det ju inte en bra musiksal, jag har inte varit i en bra 

musiksal för än i år, så att det är en enorm skillnad! (Tintin). 

 

Tintin berättar att innan i år när hen fick tillgång till ordentliga musiksalar anpassade för 

ämnet så fick Tintin bedriva sin undervisning i andra rum som var lediga. Tintin ger ett 

exempel på när hen ett tag fick vara i ett rum på fritids: 

 

...och sen när fritids skulle ha sin verksamhet där så var jag ju tvungen att ta bort 

allting, så alla instrument låg i ett litet förråd så alla högtalare, mixerbord ja allting 

fick jag dra ut på morgonen och plocka tillbaka sen när dagen var över. Så det 
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längtar jag inte tillbaka till kan jag säga, det är inte kul! Och det tar väldigt mycket 

mer tid i anspråk, det blir väldigt mycket mer förberedelse. Det gör också en 

väldigt stor skada på instrumenten när allt ska vara inne i ett förråd, gitarrerna 

exempelvis far väldigt illa om de inte får hänga på väggen, för är dom på golvet så 

ryker strängarna lättare och dom stöter emot varandra och det blir repigt och så. Nä 

så det var inte så bra då när jag precis började här (Tintin). 

 

Även Kim menar att förhållandena har blivit bättre ju längre hen jobbat på skolan: 

 

Jag har ju växt med skolan så jag har ju format undervisningen utifrån de 

förutsättningar jag har. Men det är klart jag kan tänka att vad skönt det hade varit 

att ha två extra rum och att kunna dela klassen (Kim). 

 

Robin berättar att hen och hens kollega har valt att ha de flesta instrumenten i ett förråd 

i anslutning till musiksalen, då de upplever att vissa elever blir stressade av att ha alla 

instrument i salen om de inte får använda dem. Därför har de för elevernas skull valt att 

bära ut och in instrumenten mellan lektionerna. Vilket kanske inte är jätteergonomiskt 

menar hen, men de gör det för att eleverna ska få ett större lugn.  

  

Robin och Kim jämför sin egen fysiska arbetsmiljö med hur de hört att andra 

musiklärare har det, och kommer då fram till att de har det rätt bra.  

 

Jag har ju en sal där jag kan vara och där musikundervisningen är, vilket jag vet 

inte är en självklarhet på en del andra skolor, så det är ju jättebra att musiken har 

sin egen plats här (Robin). 

 

Jag tror faktiskt att jag har det ganska bra, när jag har hört lite hur andra har det så 

verkar det som att det är många som har det rätt tufft, som inte blir lyssnade på och 

har en alldeles för stor börda (Kim). 
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6.3 Ljudvolym 

Robin och Kim sa att ljudvolymen var bland de första de tänkte på när jag berättade att 

intervjun skulle behandla deras fysiska arbetsmiljö och de använder ord som 

jättejobbigt, tröttande och påfrestande när de pratar om ljudvolymen i deras klassrum 

under musikundervisningen. Tintin sa att hen kan ta emot ganska mycket ljud och blir 

inte berörd på det sättet, men att hen på senare tid märkt av vikten av en bra ljudvolym 

och att hen inte är lika trött de kvällar ljudvolymen varit bra i klassrummet. Så Tintin 

säger ändå att ”ljudnivån är jätte - jätteviktig”.  Robin påpekar svårigheten med balans 

av ljudvolymen då hen säger att det ju måste få vara ljud på lektionerna då musikämnet 

är ett ämne som låter, men att lärarens uppgift är att försöka balansera det så bra som 

möjligt så att det fungerar. Robin upplever att ljudet kan vara påfrestande även fast hen 

alltid undervisar i halvklasser. 

 

Robin och Kim har blivit erbjudna hörselskydd, formgjutna och specialanpassade efter 

dem, men Robin har inte kommit till skott att hämta ut sina än, och brukar ibland istället 

använda en billigare variant av öronproppar när det blir för hög ljudvolym. Kim 

däremot har testat dessa specialanpassade hörselskydd många gånger förut, men 

upplever att de stänger ute tal och sång och har därför valt att inte använda sig av dem. 

Kim säger att det har blivit lite bättre i musikrummet efter att det sattes upp 

akustikplattor, men att det fortfarande är väldigt hög ljudvolym. Kim påpekar dock att 

det är en svår balansgång då hen inte heller vill dämpa bort allt ljud, då hen självklart 

vill att det ska låta bra när de spelar också, samtidigt som det inte får vara för hög 

ljudvolym. Tintin däremot beskriver att hen inte vet om hen har rätt till hörselskydd som 

betalas av skolan eller om Tintin får stå för det själv, men Tintin har bokat tid för att 

skaffa formgjutna hörselskydd nu då hen känner att detta är nödvändigt för att orka. 

Facket är kontaktat i frågan då Tintin vill ha koll på sina rättigheter.  

 

Jag har ju en liten hörselskada, som har kommit av jobbet. Men om det har med 

just det rummet att göra det kan jag inte säga, det är inget obehag ifrån rummet det 

är mesta att ibland låter det väldigt mycket (Kim). 

 

Jag har sedan födseln nedsatt hörsel, men det har blivit lite värre, och då är det nog 

för att jag har varit mycket i lokaler som inte har varit anpassade, det har verkligen 

studsat ljud från alla olika håll och det har liksom påverkat mig […] så jag hör lite 

sämre än innan (Tintin). 
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Både Kim och Tintin upplever att de fått sämre hörsel på grund av ljudvolymen de 

utsätts för i sitt arbete. 

 

När jag haft ensemblespel och alla har varit i ett och samma rum det blir ju sådan 

kakafoni, en del klarar det men jag har också haft en elev som har gråtit, en kille i 

sexan som är ganska stor och tuff men han sa att ´jag pallar inte detta`. Detta var 

när vi var helklass i ett väldigt litet rum, som inte var en musiksal. Jag vet inte hur 

jag lyckades ha lektion i det rummet, men vi hade musik där i två år (Tintin). 

 

Alla tre lärarna påpekar också att ljudvolymen även kan påverka eleverna och inte bara 

dem själva. Tintin beskriver att eleverna oftast kan koncentrera sig bättre i en behaglig 

ljudvolym. 

 

6.4 Stöd från ledning och kollegor samt möjlighet att påverka 

Robin och Kim berättar med glädje om att de inte känner sig ensamma på sin skola, och 

att de får mycket stöd och hjälp av både sina rektorer och kollegor. De känner att de 

alltid kan framföra sina åsikter och önskningar till sina chefer och att de får ett bra 

bemötande, även om de inte alltid får igenom sina önskningar. De båda musiklärarna 

vittnar också om goda kollegor som alltid ställer upp och hjälper dem vid olika 

evenemang och uppträdanden där musiken står i fokus. Tintin berättar också att hen får 

hjälp av sina kollegor och av vaktmästare vid evenemang, men att hen måste be om det. 

Tintin hade önskat lite mer hjälp men menar också att hen förstår att det kan vara svårt 

för andra lärare att komma ifrån när de också har sitt att sköta. Tintin sammanfattar det 

med att hen tror att de som har tid, de hjälper till när det behövs. 

 

Rektorn kan inte så mycket om musik men hen litar på att jag kan det, och hen litar 

på att om jag säger att jag behöver något så behöver jag det. Har man inte så stor 

kunskap om musik så är det inte så lätt att hjälpa någon heller, utan man måste be 

om hjälp (Kim).  

 

Tintin upplever också alltid att hen får ett bra bemötande av sina chefer men att hen 

märker skillnad på hur musikämnet prioriteras då Tintin har kontakt med två rektorer på 

grund av att hen jobbar på två skolor. På den ena skolan håller rektorn själv på med 

musik på fritiden och Tintin upplever att det gör att hens önskningar prioriteras i högre 

grad av den rektorn, än hos rektorn som inte har ett eget musikintresse.  
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Kim berättar med glitter i ögonen om när hen hade en musiklärarstudent hos sig i ett 

antal veckor på praktik, och hur underbart det var att kunna diskutera planering, 

reflektera kring lektionerna och grotta in sig i musik med någon som förstår. Kim sa att 

det vore drömmen att ha det så och att skulle hen kunna önska helt fritt kring vad hen 

ville ha så var det en musiklärarkollega. Robin däremot har redan en musiklärarkollega, 

vilket uppskattas. ”Det är också väldigt roligt att vi är två musiklärare, det är väldigt 

bra” (Robin). 

 

Robin och Kim beskriver att deras största egna påverkan på deras arbetsmiljö ligger i 

deras planering av lektionerna. Båda poängterar vikten av att de själv får skapa en 

planering som gör undervisningen och ljudvolymen så bra som möjligt. Detta kan 

exempelvis innebära att varva högljudda och mindre högljudda moment för att skapa 

dynamik i undervisningen. De får också vara med och påverka sitt schema genom 

önskemål. Alla tre lärarna belyser också digitala verktyg som ett väldigt bra verktyg för 

att skapa dynamik i undervisningen. Robin och Kim berättade att det i princip är den 

enda stunden då alla elever kan vara helt tysta under musiklektionen. Tintin belyser 

vikten av att arbeta fram ett sätt så att eleverna vet när det är dags att bli tysta, hen har 

exempelvis olika tecken, eller signaler, och med hjälp av dem så vet eleverna att de ska 

vara tysta. 

 

Alla tre lärarna svarade ja på frågan om de upplever att de kan utföra den undervisning 

som krävs för att nå målen med hjälp av de fysiska tillgångar de har i sin arbetsmiljö. 

Dock pekar Tintin på det stora elevantalet och bristen på att få dela upp vissa klasser 

och menar att det är ett hinder för att nå målen. 
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6.5 Analys av resultatet 

Alla tre lärarna är anställda på heltid på sina skolor, Robin och Kim arbetar på en skola 

vardera medan Tintin arbetar på två skolor. En stor skillnad i arbetsmiljön lärarna 

emellan är antalet elever de totalt undervisar och hur många elever de har under en 

lektion. Tintin vinner tävlingen i att undervisa flest elever totalt då hen är uppe i cirka 

500 i veckan, Kim hamnar på andra plats med sina 240 elever, medan Robin har 120 per 

vecka. Det skiljer sig också på fronten angående hur stora klasser de undervisar, då 

Robin alltid har halvklass, Tintin antingen har tregrupper eller helklass, medan Kim 

alltid har helklass. En skillnad är också att Robin och Kim har andra arbetsuppgifter 

utöver sin undervisning, vilket de menar är väldigt skönt och ger dem energi till att 

undervisa, medan Tintin ”bara” undervisar. Både Kim och Tintin pratar om 

undervisningstiden och menar att den inte skulle behöva vara så hög, och att de tror att 

de skulle vara piggare och orka mer om de inte hade lika många undervisningstimmar 

på sin heltidstjänst. 

 

En av de största likheterna är att de alla tre upplever ljudnivån som en viktig faktor i 

arbetsmiljön. De menar att trots ljudanpassade lokaler är ljudnivån rätt påfrestande och 

de får lägga mycket tanke kring sin planering för att skapa ett dynamiskt 

undervisningsschema. Två av lärarna menar att de fått nedsatt hörsel på grund av sin 

arbetsmiljö. Tintin berättar att hen i många år undervisat i salar som varit en ”tillfällig 

lösning” då ingen musiksal funnits, och där har ljudnivån varit allt annat än acceptabel 

och ljudet har då studsat från alla håll. En annan likhet är att alla tre lärarna berättar om 

hur bra de tycker det är att digitala verktyg har fått en sådan stor del i undervisningen. 

De upplever att arbetsmiljön och ljudvolymen blir väldigt behaglig med hjälp av detta, 

och berättar att det ibland är den enda stunden som det är helt tyst under 

musiklektionerna. 

 

Alla tre lärare är för tillfället rätt nöjda med sin utrustning, det vill säga instrument och 

digitala verktyg, och har därav likheten att de anser att den är tillräcklig för att utföra 

den undervisning som krävs. Dock påpekar Robin att dennes instrument skulle behöva 

en uppfräschning då vissa inte alltid fungerar som de ska. Tintin berättar också att 

instrumentförrådet skulle behövas fyllas på och förbättras på en av skolorna denne 

arbetar på då det är lite bristfälligt där. En skillnad på lärarnas lokaler är tillgång till 

grupprum till musiksalen. Robin har ett tillhörande grupprum, Tintin har det på en av 
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sina skolor medan Kim inte har något grupprum. Likheten i salarna är att de fått dem lite 

ljudanpassade i form av ljudabsorbenter, gardiner och så vidare.  

 

Mellan Robin och Kim finns de likheter i att de upplever att de har stort stöd från 

kollegor och leding och att de inte känner sig ensamma på skolan. Tintin menar att hen 

alltid blir lyssnad på men känner ibland att hen hamnar långt ner i prioriteringslistan hos 

rektorerna, dock upplever Tintin att rektorn som själv har ett musikintresse är mer 

lyhörd för hens önskningar. 

 

Sammanfattningsvis upplever Robin och Kim att de kan utföra sin undervisning utifrån 

deras fysiska arbetsmiljö och dess resurser, medan Tintin ser lite mer hinder i detta på 

grund av det stora elevantalet hen undervisar. Alla tre anser att ljudvolymen är något 

som skulle behöva korrigeras för att de skulle orka mer och för att de inte skulle bli så 

trötta. Lärarna själva menar att deras största chans till påverkan är deras planering av 

lektionerna. Att de planerar veckans lektioner så att de blir dynamiska vad det gäller 

ljudvolymen och inte väljer att exempelvis spela trummor med alla elever under samma 

vecka.  
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7 Diskussion 
I diskussionen förs resonemang kring de resultat som framträtt genom intervjuerna, och 

det tolkas med stöd från tidigare forskning och teori. Diskussionen har sin utgångspunkt 

i studiens syfte, det vill säga de intervjuade deltagarnas erfarenheter och upplevelser av 

deras fysiska arbetsmiljö som musiklärare. Diskussioner kommer också föras kring hur 

den fysiska arbetsmiljön kan ge konsekvenser för lärarna att bedriva undervisning 

utifrån utbildningens mål. Nedan är texten indelad i olika rubriker såsom elevantal och 

arbetsbelastning, musiksal och utrustning samt ljudvolym samt en avslutande reflektion 

som sedan följs upp av en metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning inom detta 

område.  

 

7.1 Elevantal och arbetsbelastning 

Resultatet från intervjuerna visar på att kvaliteten i lärarnas undervisning skulle kunna 

vara skiftande med tanke på deras varierande fysiska förutsättningar i arbetsmiljön, 

vilket också Sandberg (1996) påpekar då han skriver att den pedagogiska verksamheten 

påverkas av de yttre villkoren som skolorna har (Sandberg, 1996, s. 6). I Sandbergs 

(1996) undersökning visar det att klassens storlek ofta ses som en begränsande 

ramfaktor för musikundervisningen, vilket Tintin håller med om då hen vid ett flertal 

tillfällen under intervjun påpekade hens stora elevantal som en nackdel i undervisningen 

och en önskan hen har är att det blir lag på halvklass i musikundervisningen. Innan 

kommunaliseringen av skolan fanns en rekommendation på att det skulle gå cirka 15 

barn per klass vilket har ökat markant sedan dess. Ökad storlek på barngrupperna kan 

medföra att lärarna inte hinner med alla barn, att de blir stressade, att det är för många 

barn på liten yta och att det blir svårt att nå läroplanens intentioner (Bejerot, Forsberg 

Kankkunen & Hasselbladh, 2015, s. 37–38). 

 

Tintin, precis som många lärare i Sandbergs (1996) studie undervisar heltid i musik, 

medan de andra intervjuade lärarna även har andra arbetsuppgifter på sin heltid vilket de 

uppskattar. Dock uttrycker även Kim att undervisningstiden är lite väl hög trots sina 

andra sysslor, vilket också Tintin håller med om, och de menar att de tror att de skulle 

vara piggare och orka mer om de inte hade lika många undervisningstimmar på sin 

heltidstjänst. Sandberg (1996) pekar på just detta och menar att ett problem är att 

musiklärare många gånger enbart undervisar i musik, vilket gör att de har ett stort antal 

elever de träffar varje vecka, som de också ska planera och individanpassa för, vilket 
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han menar kan vara stressande (Sandberg, 1996, s. 147, 149). På grund av för hög 

undervisningstid har Kim bestämt sig för att ta några procent tjänstledigt, då hen känner 

att hen inte kommer att orka annars. 

 

Robin och Kim upplever att planeringstiden kontra elevantalet är lagom och att de oftast 

hinner med det de ska på den tiden, i motsats till Tintin som upplever att planeringstiden 

kontra elevantalet är alldeles för litet och berättar att hen bara har 2,5 timme 

planeringstid per vecka och att hen känner en stor tidspress som ibland leder till att hen 

får ta med sig arbetet hem. Häggquist och Johansson (1998) har från sin undersökning 

fått kommentarer om att just tidspress kan påverka lärarna både på ett fysiskt och ett 

psykiskt plan. Just en sådan tidspress menar Tintin att hen känner, och har på grund av 

det fått uppsöka läkare med konstaterad spännings-värk, som läkaren menade kommit 

av stress (Häggquist & Johansson, 1998, s. 29). Fjellman - Wiklund (2003) och 

Kaladjev (2000) beskriver också hur lärare de intervjuat, på liknande sätt påpekat att de 

fått ont i nacke och skuldror delvis på grund av stress, för lite planeringstid samt att de 

jobbat på flera skolor samtidigt. Tintin påpekar också att de ovan nämnda anledningarna 

är en stressande faktor och att arbetet hade blivit mer lugnt och samlat om hens tjänst 

hade varit på en skola i stället för på två (Fjellman - Wiklund, 2003, s. 8; Kaladjev, 

2000, s. 24).  Tintin påpekar också att den korta tiden för planering samt stora 

elevgrupper ibland gör det svårt att uppnå läroplanens mål, liksom lärarna i Sandbergs 

studie också påpekar (Sandberg, 1996, s. 149). Robin och Kim upplever att de har 

lagom mycket planeringstid, men att det kan variera lite från vecka till vecka om det 

känns stressig eller lugnt med tanke på att det är en rörlig verksamhet där mycket 

oförutsett kan dyka upp som tiden i stället måste läggas på i bland. Min reflektion kring 

detta är min förståelse av att Tintin upplever att dennes elevantal på cirka 500 elever är 

stressigt och tröttande. Då Kim också upplever att 240 elever är lite för mycket, så 

förstår jag att 500st i veckan, vilket är dubbelt så många, känns som en hög siffra.  

 
7.2 Musiksal och utrustning 

En annan ramfaktor som Sandberg (1996) menar påverkar arbetsmiljön är lokalen och 

tillgången till instrument, speciellt då vissa delar av undervisningen kräver stora 

utrymmen och många instrument för att gå att genomföra. De intervjuade lärarna är till 

mestadels nöjda med sin instrumentutrustning och har idag också rätt fungerande 

musiksalar. Kim hade dock önskat ett tillhörande grupprum liksom Tintin som inte har 

det i en av skolorna hen undervisar i (Sandberg, 1996, s. 147). Sandberg (1996) 
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beskriver att många musiklärare som undervisar i de yngre åldrarna inte har tillgång till 

en musiksal anpassad till musikundervisningen, utan att det är vanligt förekommande att 

de får undervisa i något annat klassrum som är ledigt. Detta vittnar Tintin om, då hen 

hade det så bara för ett år sedan, då skolorna hen undervisar på inte haft någon musiksal 

innan i år. Både Tintin och Sandberg (1996) menar att salen kan vara ett hinder för 

undervisningen. Dessa hinder kan beskrivas genom storleken på salen, ljudvolymen, 

och att instrumenten måste bäras in och ut ur salen och på så sätt slits, plus att det inte är 

så ergonomiskt för kroppen att bära tunga instrument fram och tillbaka varje dag 

(Sandberg, 1996, s. 148, 174). Även Fjellman – Wiklund (2003) och Kaladjev (2000) 

pekar på risken för lärarna att slita ut sina kroppar och få smärtor om dem måste bära 

mycket instrument och utrustning varje dag (Fjellman - Wiklund, 2003, s. 8; Kaladjev, 

2000, s. 24). 

 

Just bristande tillgång till utrustning och läromedel såsom sång- och spelböcker är något 

som många lärare påpekar som en brist för att kunna bedriva undervisning utifrån 

läroplanen. Robin, precis som Sandberg (1996) menar att det finns instrument, men att 

de skulle behöva en rejäl uppfräschning då många av instrumenten är eftersatta och inte 

fungerar riktigt som de ska (Sandberg, 1996, s. 149, 174).  

 

7.3 Ljudvolym 

Widén (2006) skriver att musiklärare är en yrkesgrupp som ofta utsätts för höga 

ljudnivåer som överskrider gränsen för det som kallas yrkesbuller undervisningen 

(Widén, 2006, s. 19). Under intervjuerna sa både Robin och Kim att ljudvolymen var 

bland de första de tänkte på när jag berättade att intervjun skulle behandla deras fysiska 

arbetsmiljö. De använder ord som jättejobbigt, tröttande och påfrestande när de pratar 

om ljudvolymen som kan uppkomma i deras klassrum under musikundervisningen. 

Widén (2006) är inne på samma spår som lärarna och beskriver att ljudvolymen kan 

påverka både den fysiska och psykiska hälsan hos människor och kan visa sig genom 

exempelvis huvudvärk och sömnlöshet, men att det även kan leda till stress och förhöjt 

blodtryck (Widén, 2006, s. 16–17). 

 

Både Kim och Tintin upplever att de fått sämre hörsel på grund av ljudvolymen de 

utsätts för i sitt arbete och Widén (2006) beskriver att permanenta hörselskador ofta 

utvecklas genom att musiklärarna utsatts för höga ljud eller har en bullrig miljö i 
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klassrummet under många år, men att det också kan ske genom en plötslig förändring i 

ljuddynamiken som frambringar ett väldigt starkt ljud (Widén, 2006, s. 16, 18). Widén 

(2006) menar vidare att ljudvolym inte bara behöver påverka lärarna, utan också kan 

påverka eleverna genom att de blir stressade eller inte lär sig lika bra, vilket alla tre 

lärarna vittnar om (Widén, 2006, s. 22). Tintin beskriver en situation då en stor tuff kille 

i sexan som kom gråtandes under en lektion och sa ”jag pallar inte detta”, på grund av 

den höga ljudvolymen som var i klassrummet. Tintin sade också att hen upplever att alla 

elever oftast kan koncentrera sig bättre i en behaglig ljudvolym. 

 

7.4 Avslutande reflektion 

De tre intervjuade lärarna är alla överens om att ljudvolymen är en viktig aspekt i 

arbetsmiljön. För att på bästa sätt nå en behaglig ljudnivå i klassrummet, drar jag därför 

utifrån det insamlade materialet, slutsatsen att åtgärder som behöver göras för att uppnå 

en bättre arbetsmiljö, är att lärarna får undervisa färre elever per lektion och att de har 

tillgång till ett extra grupprum för att få möjlighet att dela upp eleverna och på så sätt 

sänka ljudvolymen ännu mer. En behagligare ljudnivå i klassrummet och färre elever 

per lektion skulle också medföra att läraren orkar mer och slipper känna stress över att 

denne inte hinner med alla elever, samt att denne slipper problem med hörseln. Här kan 

frågan ställas om det är rimligt att arbetsmiljön, vad det gäller elevantal, skiljer sig så 

pass mycket inom skolor i samma kommun. I denna studie är det tre lärare som blivit 

intervjuade och det finns en chans att skillnaderna blir ännu större ju fler lärare som 

intervjuas. Frågan är då om dessa skilda elevantal gör att musiklärarna i denna kommun 

har samma förutsättningar att utföra sin undervisning för nå de centrala målen som är 

lika för alla?  

 

7.5 Metoddiskussion 

De informanter som kontaktades svarade alla tre ja till medverkan i studien med 

detsamma, och uttryckte att de tyckte att jag valt ett intressant ämne. Jag hade kontakt 

med en till lärare/informant, men hen fick efter ett tag förhinder och kunde ej delta. 

Utöver det gick processen att boka intervjuer, intervjuplats och dag smidigt och vi sågs 

inom två veckor efter första kontakten. Intervjufrågorna kändes väl förberedda och bra 

innan och under intervjuerna, och samtalen flöt på bra under intervjuernas gång. Jag 

valde att spela in intervjuerna både på min mobil och min Ipad ifall någon av 

apparaterna skulle gå sönder, men båda höll och det gick som planerat. Under arbetet 
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med resultat, analys och diskussion märktes det att ännu fler följdfrågor hade kunnat 

ställas. Ibland upplevde jag att jag inte vågade fråga hur intervjupersonerna kände kring 

de olika förutsättningarna, med tanke på min ingång att vi skulle prata om och lägga 

fokus på deras fysiska arbetsmiljö och inte deras psykiska. Beroende på situation fick 

jag svar från vissa av informanterna vad de kände kring en del av de fysiska 

förutsättningarna, medan vissa inte uttryckligen sa vad de tyckte om de förutsättningar 

de berättade om. Vilket jag i efterhand känner att jag hade kunnat ställa fler följdfrågor 

kring för att få ett djupare och ännu intressantare material. 

 

7.6 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att intervjua alla musiklärare som jobbar på låg och mellanstadiet i 

en och samma kommun, för synliggöra antalet elever de undervisar över lag samt hur 

stora elevgrupper de har åt gången. Det vore då också intressant att höra musiklärarnas 

tankar kring vad de ser för fördelar och nackdelar med det elevantal de undervisar samt 

vilka förutsättningar elevantalet skapar för att läraren ska kunna utföra sin undervisning. 

Hinner läraren se alla elever och har de chansen att nå läroplanens mål? I denna fortsatta 

forskning skulle också rektorerna på skolorna kunna intervjuas och rektorerna skulle då 

få förklara varför elevgrupperna och antalet elever ser ut som det gör för deras 

musiklärare, vad de ser som anledningen samt för och nackdelar till det rådande 

elevantalet för musiklärarna. Genom rektorns svar skulle vi då också få information 

kring varför elevantalet ser ut som det gör för deras musiklärare och vilka riktlinjer de 

följer kring detta. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga A – Missivbrev 

 

Information om deltagande i studien som undersöker 

musiklärares upplevelser av sina fysiska arbetsmiljöer 
 

Du tillfrågas här med att delta i en studie som undersöker musiklärares upplevelser av 

sina fysiska arbetsmiljöer och vilka förutsättningar de har att genomföra sin 

undervisning utifrån detta. Denna studie är till för att undersöka eventuella likheter och 

skillnader i musiklärares fysiska arbetsmiljöer, men också för att politiker, chefer, 

kollegor, studenter och andra som detta berör, ska få större insikt och förståelse kring 

detta.  

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå höstterminen 2019 och är en del av 

Ämneslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Ditt deltagande i studien 

kommer att ske genom en intervju, vilken beräknas ta cirka 30 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in och anteckningar kommer att göras under tiden. Du kan komma att 

kontaktas efter intervjun ifall kompletteringar behöver göras. 

 

Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem, då materialet 

endast används till forskningsändamål och behandlas enligt vetenskapsrådets riktlinjer vad 

det gäller etiska normer. Resultatet av studien kommer att presenteras för andra studenter 

samt lärare, och när examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att publiceras på 

Diva.se, där du har tillgång till att läsa det. När arbetet är publicerat kommer också 

inspelningar och anteckningar från våra intervjuer att förstöras så att det blir oåtkomligt.    

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst, fram tills dess att studien är 

publicerad, avbryta din medverkan utan närmare motivering. 

 

Har du frågor kring studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss: 

 

Student   Handledare 

Linn Norin   Anna Linge 

073–8095628  Universitetslektor i musikpedagogik 

Linn_norin@hotmail.com  anna.linge@lnu.se  

mailto:anna.linge@lnu.se
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9.2 Bilaga B- Samtyckesblankett 

 
Linn Norin - Student vid Linnéuniversitetet i Växjö 

linn_norin@hotmail.com  

073–8095628  

 

 

Din medverkan i denna intervju innebär att jag kommer att ställa frågor angående dina 

upplevelser av din fysiska arbetsmiljö och vilka förutsättningar du har att bedriva 

undervisning utifrån detta. Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta 

del av dem, de användas endast till forskningsändamål och behandlas enligt 

vetenskapsrådets riktlinjer vad det gäller etiska normer. Din medverkan är helt frivillig och 

du har rätt av att avbryta din medverkan när som helst fram till dess att studien publicerats. 

 

 

 

 

 

Deltagarens underskrift  

 

 

………………………………………………………..  

 

 

 

Ort & Datum  

 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

9.3 Bilaga C- Intervjuguide 

 

• Kan du berätta lite om dig själv, din utbildning och ditt arbete? 

 

 

 

 

Kan du beskriva dina upplevelser/erfarenheter av… 

 

• musikämnets förutsättningar vad det gäller din fysiska arbetsmiljö som 

musiklärare i låg-mellanstadiet? 

 

 

 

 

 

• hur förutsättningar för arbetsmiljön skapas och hur den påverkas? 

 

 

 

 

 

• vilka möjligheter du har att bedriva din undervisning utifrån dessa 

förutsättningar? 

 

 

 

 

 

• möjligheten för dig att kunna påverka din arbetsmiljö? 

 

 

 

 

 


