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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad kommunala musik- och kulturskolans 

lärare anser om kvaliteten på sina undervisningslokaler, vilka faktorer som har betydelse för 

deras uppfattning om dessa och om de har upplevt några tendenser till förbättring i lokalernas 

kvalitet över tid. Undersökningen bygger på en enkät som skickades ut till ett antal musik- 

och kulturskolor i Sverige. Av resultaten kan man utläsa att majoriteten (66%) av lärarna är 

nöjda med sina lokaler även om en relativt stor del (33%) också är missnöjda. Den enskilda 

faktor som har störst betydelse för deras åsikt är hur mycket av sin undervisning de bedriver i 

lokaler, som inte är musik- eller kulturskolans egna, utan även används till andra typer av 

undervisning. Man kan också se att lärarna har upplevt en svag förbättring i lokalernas 

kvalitet genom åren. En stor majoritet av de svarande anser att lokalerna har stor eller mycket 

stor betydelse för deras undervisning och även för elevens upplevelse av lektionen, vilket 

också styrks av annan forskning. 

 

Nyckelord: musik- och kulturskolans undervisningslokaler, lärares arbetsmiljö, lokalers 

betydelse för lärande. 

ABSTRACT  

The purpose of this dissertation is to examine how teachers in the municipal Music schools 

Schools of arts (kulturskolor) estimate the quality of their teaching rooms, which factors that 

are significant for their opinion, and if they have experienced any tendencies of improvement 

in the quality of their teaching rooms. The examination is built on a questionnaire, which was 

sent to a number of music- and “culture schools” in Sweden. From the answers you can read 

that the majority (66%) of the teachers are satisfied with their teaching rooms, even if a 

relatively large part (33%) seems to be unsatisfied. The single factor that are of most 

importance for their opinion are how much of their teaching they spend in rooms that doesn’t 

belong to the music- or “culture school” and also are used for other kinds of education. You 

can also see that the teachers have experienced a slight improvement in the quality of the 

education room’s throughout the years. A large majority consider that the rooms are of great 

significance for their teaching and the student’s experience of the education, which also is 

confirmed by other research. 

 

Keywords:  music school, schools of arts, teaching rooms, teacher’s working environment, 

room’s significance for learning.
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FÖRORD 

Detta är mitt examensarbete vid Musikhögskolan Ingesund, där jag studerar till musiklärare 

med trombon som huvudinstrument. Sista året har jag även studerat parallellt på masters-

programmet på musikerutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö. Jag har ofta lagt märke till 

att de lokaler jag befinner mig i när jag undervisar, undervisas eller gör andra saker, har stor 

betydelse för mig. Akustiken har naturligtvis stor betydelse men också andra faktorer som ljus 

och rummets storlek. 

 

Vid olika tillfällen under praktik och vikariat, då jag arbetat som musiklärare, och även som 

jag minns från min egen tid i musikskolan, har jag lagt märke till att lokalernas kvalitet och 

utformning har varierat ganska mycket och jag har intresserat mig för vilken betydelse detta 

kunde ha både för min egen undervisning och för elevens upplevelse och lärande. Därför 

valde jag att som examensarbete göra en undersökning om kvaliteten på musik- och 

kulturskolans undervisningslokaler. 

 

Jag vill också rikta ett stort tack till alla som svarat på enkäten. Intresset har överträffat alla 

mina förväntningar och jag fick både snabbare och fler svar än jag hade räknat med. 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Jag har alltså valt att som mitt examensarbete göra en undersökning om vad lärare vid landets 

kommunala musik- och kulturskolor anser om kvaliteten på sina undervisningslokaler. 

Orsaken till mitt val av just detta ämne är att jag vid flera tillfällen fått intrycket att lärare 

undervisar i lokaler av mycket varierande kvalitet och ändamålsenlighet. Jag har upplevt detta 

både genom egna erfarenheter vid praktik och liknande och genom att ha talat med bekanta 

som arbetar inom musik- och kulturskolan. 

Flera av de lärare jag talat med säger sig någon gång ha undervisat i lokaler som inte alls 

lämpar sig för någon form av undervisning. Det kan handla om undervisning i 

omklädningsrum, korridorer, förrådsrum och liknande. Därför blev jag intresserad av att ta 

reda på hur vanligt detta fenomen är och om det fortfarande förekommer eller tillhör det 

förgångna. Jag ville också ta reda på om det fanns någon skillnad i kvalitet mellan 

kulturskolornas egna lokaler och de lokaler lärarna använder när de undervisar ute på andra 

skolor. 

 

 Om den fysiska miljöns betydelse för undervisning och lärande finns en hel del kunskap och 

det har gjorts en hel del forskning i ämnet. Om hur det däremot verkligen står till med 

lokalerna på landets skolor verkar, så vitt jag har kunnat se, inte finnas lika mycket 

information och om kvaliteten på musik- och kulturskolans lokaler har jag inte lyckats hitta en 

enda tidigare landsomfattande undersökning som gjorts under den senaste tioårsperioden. 

Jag anser trots detta att det är ett viktigt ämne att undersöka eftersom jag har fått 

uppfattningen att många av kulturskolans lärare undervisar i ett relativt stort antal olika 

lokaler under en normal arbetsvecka och att lokalfrågan därför borde vara en viktig fråga för 

dessa.  

 

Byte och omorganisation av lokaler inom kulturskolan är ju inte alltför ovanligt 

förekommande och därför är min tanke med denna undersökning även att den kunde vara till 

hjälp vid beslutsfattande i frågor som rör lokaler och dess organisation och utformning. 

 

Lokaler och utrustning har ju betydelse på flera olika sätt. Dels som en ren arbetsmiljöfråga 

då lokalerna i både bästa och värsta fall inverkar på lärares och elevers hälsa, men också hur 
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väl de fungerar som inspirationskälla och om de tillåter och möjliggör för lärare och elev att 

göra ett bra arbete. Självklart kan läraren utföra sitt arbete bättre om denne har tillgång till all 

önskvärd utrustning, och om denna är av god kvalitet. Finns det uppenbara brister (avsaknad 

av fungerande notställ, gamla ostämda pianon, dåliga CD-spelare e t c), så bäddar detta förstås 

för störningar i musiklärarens planering och reella undervisning. Att tvingas bära med sig all 

sin utrustning från skola till skola är ytterligare en faktor som både kan ge belastningsskador 

och innebära stress för många lärare. 

 

Min förhoppning med denna undersökning är att ge mig själv och andra en lite tydligare bild 

av vad musik- och kulturskolans lärare anser om sina undervisningslokaler, vilka faktorer som 

har betydelse för deras uppfattning, samt om det går att se några tendenser till förändring åt 

något håll i lokalernas kvalitet. 

 

Tidigare forskning 

Några mer omfattande undersökningar om musiklärares undervisningslokaler har, efter vad 

jag kunnat finna, inte gjorts. Den enda jag har kunnat hitta är examensarbetet Hur ser 

kommunala musikskolans lärare på sin fysiska arbetsmiljö? skrivet av Linda Boson på 

Musikhögskolan Ingesund 1996. Det genomfördes som en enkätundersökning på 40 olika 

skolor i mitten av 90-talet och ger en relativt detaljerad bild av de lokaler som musiklärare då 

undervisade i. Undersökningen visar bl.a. på brister i utrustningen som används i 

musikundervisningen. Hon skriver: 

Frågorna visar också på att det finns en tydlig skillnad på hur komplett 

musiklärarna anser utrustningen vara på de externa skolorna jämfört 

med den lokal de undervisar i mesta tiden. Endast 16,1% anser sig ha 

tillgång till all den utrustning de behöver på de externa skolorna mot 

43,5% i de andra lokalerna (som ju i de flesta fall är musikskolans 

huvudlokaler). Men en klar majoritet av musiklärarna (56,5%) saknar 

utrustning även i den lokal de undervisar mesta tiden och det är en 

alldeles för hög siffra tycker jag. 

Bosons undersökning visar även på brister i arbetsmiljön. Främst på de externa skolorna men 

också i musikskolans egna lokaler: 
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En tydlig skillnad i hur man värderar undervisningslokalerna på de 

externa skolorna jämfört med de huvudsakliga undervisningslokalerna 

finns också. 27,8% tycker att arbetsmiljön är mycket bra på den 

huvudsakliga arbetsplatsen medan samma svarsalternativ endast 

markerats av 1,1% när det gäller de externa skolorna. Dessa siffror 

tycker jag visar att lokalerna och dess utrustning i många fall är alldeles 

för bristfälliga på de externa skolorna. Men även det faktum att var 

femte musiklärare (20,8%) tycker att arbetsmiljön även på den 

huvudsakliga arbetsplatsen är dålig. 

 

Om sambandet mellan lärande och fysisk miljö finns däremot en hel del forskning att tillgå. 

De källor jag använt mig av är till största delen forskning om lokalernas betydelse för lärande 

inom den vanliga skolan, samt en del artiklar ur tidskrifter och från Internet. 

 

De Jong säger (här citerad ur Björklid, 2005): 

Lokaler kommer ofta i skymundan vid planering och utvärdering av 

pedagogisk verksamhet för barn. En outtalad uppfattning är att en bra 

pedagog kan göra ett bra arbete oavsett hur lokalerna ser ut. Man 

erkänner inte lokalernas stora betydelse för verksamheten, utan menar 

att problemen återfaller på brister i personalens arbete. 

Vidare skriver Björklid (2005) om vilka regler och förordningar som finns ang. lokaler i 

skolan: 

Den fysiska miljön är sparsamt reglerad i skollagen, läroplanerna och 

övriga förordningar. I stort sett säger man att lokalerna ska vara 

ändamålsenliga. I grundskoleförordningen I kap. 4 § finns angivet att 

skolan ska ha ändamålsenliga lokaler och utrustning som behövs för en 

tidsenlig utbildning (SFS 1994:1194). 

 

Nordin Hultman (2006) skriver om hur barn uppfattar sina skollokaler: 
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Tänk er ett traditionellt klassrum och tänk er en slöjdsal. I en 

undersökning av hur yngre skolbarn uppfattar miljön i sin skola 

visade det sig att barnen kopplade ihop de rum som hade en riklig 

utrustning eller mycket material, till exempel slöjdsalen, med 

möjligheter till meningsfullt handlande. Enligt barnen signalerade 

utrustningen och materialet att där fanns mycket att ta reda på, 

möjligheter att utforska och upptäcka, och meningsfulla saker att 

göra. Klassrummet däremot, med sin dominans av bord och stolar och 

med en i övrigt föga utmanande utrustning, förknippades av barnen med 

uppgiften att sitta still.  

Detta liksom följande citat talar för att elevernas upplevelse av de rum där de har sin 

undervisning har en mycket stor betydelse för deras lärande. Skantze (1989) skriver: 

Barnens meningsskapande av den fysiska miljön sker genom att de erfar 

och utforskar den med alla sinnen, genom känslor, stämningar, genom 

att relatera till den med sin kropp, sina rörelser och handlingar. De 

tillskriver känslor och stämningar till olika detaljer, former och platser. 

De kan relatera den rörelserytm till den omgivande arkitekturens rytm. 

Att skolans lokaler är en stor utgift för kommunen är uppenbart. Lindqvist m.fl. (2003) 

skriver: 

Lokaler utgör en stor kostnadspost för flera kommunala verksamheter. 

Den enskilt största lokalanvändaren i kommunerna är skolan. I takt 

med att det ekonomiska utrymmet har begränsats under 1990-talet har 

det ställts större krav på att prioritera mellan olika typer av resurser. 

Frågan är då hur man ska se på lokalerna. Olika studier tyder på att 

man i andra länder samt i vissa friskolor generellt har lägre 

lokalkostnader än vad den svenska kommunala skolan har. Vilka olika 

resurser och kvaliteter ska man lägga pengarna på i ett trängt 

ekonomiskt läge för att få bästa helhetsresultatet? Ger nya och 

ombyggda lokaler bättre resultat för eleverna i skolan eller räcker det 

med att underhålla de gamla? 
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Syfte 

Syftet med min undersökning är att den förhoppningsvis skall kunna komma till nytta för mig 

i mitt eget argumenterande för en bra arbetsmiljö, och som underlag för beslutsfattande i 

frågor, som rör omorganisation och förändring av lokaler inom musik- och kulturskola, och 

även att ge en lite klarare bild av kvaliteten på lokalerna som musik- och kulturskolans lärare 

använder för sin undervisning. 

 

Frågeställningar 

 Vad anser kommunala musik- och kulturskolans lärare om kvaliteten på sina 

undervisningslokaler och sin utrustning samt dess betydelse för undervisningen? 

 Vad har lärarnas olika bakgrund och förutsättningar för betydelse för hur de uppfattar 

kvaliteten på sina lokaler och sin utrustning, och vilka övriga faktorer har betydelse 

för deras åsikt? 

 Har lärarna uppfattat någon förändring i lokalernas kvalitet under sin tid som 

musiklärare och hur tror de att den kommer att förändras i framtiden? 

 

Hypotes 

Min uppfattning innan jag gjorde undersökningen var att musik- och kulturskolans lärare ofta 

arbetar i lokaler, som inte når upp till den standard man kan förvänta sig av en god 

undervisningslokal. Jag hade fått intrycket att mycket saknas i den utrustning som behövs för 

en bra undervisning eller så höll den inte den kvalitet som krävdes för att läraren skulle kunna 

utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Jag hade sett vid flera tillfällen att musik- och 

kulturskolans lärare tvingats konkurrera med lärare i andra ämnen om lokaler och fått avstå 

dessa till förmån för andra ämnen. De lokaler som då funnits att tillgå har ofta hållit en lägre 

standard och sällan varit ämnade för musikundervisning. 
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METOD 

Urval 

Den ursprungliga tanken med undersökningen var att få kunskap om kvaliteten på de lokaler 

som musiklärare undervisar i, när de inte befinner sig i musik/kulturskolans huvudsakliga 

lokaler, utan arbetar ute på andra skolor. Då det visade sig att det i vissa fall kunde vara svårt 

att avgöra vad som var skolans huvudsakliga lokaler och vissa skolor inte hade några egna 

lokaler osv. beslöt jag mig för att utöka enkäten till att gälla alla lokaler som musik- och 

kulturskolans lärare undervisar i. Tanken var också från början att undersökningen endast 

skulle gälla musiklärare men pga. en otydlig formulering i brevet som skickades ut till 

skolorna svarade även så pass många andra lärare att jag utökade undersökningen ytterligare 

till att innefatta även dessa. 

 

Datainsamlingsmetod 

Jag samlade in mina data genom en enkät som jag placerade på en hemsida på internet. När de 

svarande fyllt i enkäten skickades svaren automatiskt till min e-postadress. Efterhand som 

svaren inkom sammanställde jag dem i ett Excel-dokument. Jag skickade ut enkäten till 261 

olika skolor. Adresserna hittade jag främst på SMOKs hemsida (www.smok.se). 

 

Valet att lägga enkäten på en hemsida gjorde att jag kunde skicka ut den till ett mycket större 

antal adresser än om jag hade skickat ut den som pappersenkät med vanlig post. Metoden 

gjorde det också enklare att behandla det relativt stora antalet svar som inkom. 

 

Adressen till hemsidan med enkäten skickade jag ut via e-post till ett antal musik- och 

kulturskolor, och bad i brevet att adressen skulle vidarebefordras till skolans lärare. 

 

Procedur 

Efter att jag formulerat frågorna konstruerade jag en hemsida med ett formulär som skickade 

vidare svaren till ett enkelt s.k. php-skript, som i sin tur skickade svaren till en e-postadress 

som jag hade gjort speciellt för ändamålet. Efterhand som svaren inkom sammanställde jag 

http://www.smok.se/
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dem i ett Excel-dokument för att få en bättre överblick och enklare kunna göra tydlig statistik 

över svaren. 

Till att börja med skickade jag ut en testversion av enkäten till en skola där jag kände flera av 

lärarna sedan tidigare. Då riktade den sig endast till musiklärare och gällde bara de lokaler 

som lärarna undervisade i när de inte befann sig i musikskolans egna lokaler, men på just 

denna skola var situationen sådan att det var svårt att avgöra vilka som var musikskolans egna 

lokaler. Då jag, efter en del ytterligare efterforskningar, förstått att så kunde vara fallet även 

på andra skolor, beslöt jag mig för att utöka enkäten till att gälla alla lokaler som musiklärare 

undervisade i. 

Brevet skickades ut den 12 feb. 2008 och enkäten låg ute till den 10 mars samma år. När den 

togs bort hade totalt 535 användbara svar inkommit. Vissa av svaren var inte kompletta men 

jag gjorde ändå bedömningen att de kunde vara användbara i analysen av vissa av frågorna. 

 

Några dagar innan jag tog bort enkäten från hemsidan hade jag från Jämtlands län endast fått 

två svar. Därför skickade jag ut ytterligare ett brev till dessa skolor och även det gamla brevet 

till en skola i länet som jag tidigare inte skickat till. När jag sedan fått så många svar att jag 

ansåg det tillräckligt för analys avslutade jag enkäten. 

 

Jag skickade ut enkäten till 261 skolor. Tyvärr hade jag ingen möjlighet att kontrollera hur 

många lärare den nådde fram till. Jag fick en del indikationer på att några brev inte kom fram 

till vissa skolor pga. att de blockerades av brandväggar och liknande. Detta trots att jag hade 

skickat brevet på ett sådant sätt att det endast såg ut att vara adresserat till en specifik adress, 

så att det inte skulle sorteras bort som skräppost av vissa e-postservrar. 

Hur många av skolornas ledning som sedan skickade vidare länken till enkäten var också 

svårt att kontrollera, men slutligen inkom 535 svar vilket ger ett medelvärde på ca 2 svar per 

skola.  

 

Efter att enkäten var avslutad gjorde jag först en sammanställning av svaren på varje enskild 

fråga och sedan analyserade jag de samband mellan olika frågor som jag ansåg relevanta för 

undersökningen. 
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Tillförlitlighet 

Med tanke på det relativt stora antalet svar så hoppas jag att tillförlitligheten är tämligen god.  

Jag var medveten om att lägga enkäten på internet kunde resultera i att den i större 

utsträckning nådde fram till yngre lärare som ev. kunde vara mer datorvana, men de svarandes 

ålder visar att så inte blev fallet och att svar inkom från alla åldersgrupper. 

Jag är också medveten om att det finns kritik mot den här typen av online-enkäter som säger 

att man genom att istället skicka ut pappersenkäter som tar något längre tid att svara på skulle 

få mer genomtänkta svar. 

Man skulle kunna tänka sig att en grupp skulle kunna vara mer benägen än en annan att svara 

på enkäten. Exempelvis skulle de som är missnöjda med lokalerna kunna vara mer 

intresserade av att berätta om sin situation, men man kan också tänka sig det omvända. Det är 

svårt att utläsa några sådana tendenser ur enkätsvaren. Dock kan man se att de som är 

missnöjda oftare väljer att närmare beskriva sin situation. 
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RESULTAT 

I detta avsnitt kommer enkätresultaten att redovisas med inriktning på att finna samband 

mellan svar på de olika frågorna (för en sammanställning fråga för fråga, se bilaga 2). Tanken 

är att försöka skapa en så tydlig struktur som möjligt och göra resultatet mer överskådligt. 

Avsnittet är uppdelat efter de tre frågeställningarna. 

 

Som nämns ovan så inkom totalt 535 svar. De var i vissa fall ej helt kompletta men används 

ändå i den utsträckning det är möjligt (hur många som svarat på de olika frågorna redovisas 

även detta i bilaga 2). 

Vad anser kommunala musik- och kulturskolans lärare om kvaliteten på sina 

undervisningslokaler och sin utrustning samt dess betydelse för undervisningen? 

 

Till att börja med kan det vara lämpligt att redovisa svaren på frågorna 14 och 15, eftersom de 

av allt att döma har legat till grund för respondenternas uppfattning om lokaler och dess 

utrustning, och att dessa svar utgör basen för flertalet av undersökningens analyser. 

 

14. Vad anser du generellt om kvaliteten på de lokaler du undervisar i? 
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15. Vad anser du generellt om kvaliteten på utrustningen i de lokaler du undervisar i? 

 

 

 

Till dessa två frågor gavs de svarande möjlighet att fritt beskriva sina undervisningslokaler 

och vad de ansåg vara bra och dåligt med sina egna lokaler eller undervisningslokaler i 

allmänhet. Här följer ett litet urval av de kommentarer som gavs. 

 

För små, dålig ventilation, ingen ljudisolering, ej anpassade för öronen; tinnitusvarning, 

källarlokal. Aldrig undervisat i lokal som är anpassad för verksamheten. 

Man, 48 år, Västra Götalands län 

 

Undervisar klassmusiken på en liten byskola som aldrig skulle ha råd att ha en så bra mu-sal 

om vi inte delade på kostnaderna, muskolan/grundskolan!! mycket positivt!! 

Kvinna, 36 år, Jämtlands län 

 

Det är oftast sänkt takhöjd med någon fånig typ av hängande tak, dessa är konstruerade för 

tondöva verksamheter. Jag tror att kommuner överlag har för stor tilltro till tekniker och 

civilingenjörer, det finns ingen "dålig" akustik, utan det beror på vad man ska göra i rummet. 

Man, 38 år, Kalmar län 

 

För små lokaler ger sämre kvalitet på undervisningen. Stora lokaler och lugn omgivning ger 

bästa lektionerna. 

Kvinna, 45 år, Gävleborgs län 
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Notställslådorna är alldeles för tunga (i onödan! De kunde varit mindre) liksom förstärkare 

m.m., har problem med axlarna och lider varje gång vi ska baxa tung utrustning till/från 

konserter. Man borde ha tillgång till arbetsdator i de olika lokalerna. Besvärligt att möblera 

om före och efter varje lektion, eftersom man delar lokal med andra undervisningsformer. 

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 

 

Efter många år på ungefär samma skolor har man kunnat "arbeta upp sig" och fått fler och 

fler önskningar uppfyllda. Flera av skolorna har även renoverats/byggts om och då har man 

kunna påverka lite. 

Man, 38 år, Östergötlands län 

 

Att majoriteten av dessa citat är av negativ karaktär beror på att de flesta kommentarerna rör 

det som är negativt med lärarnas lokaler. Kommentarer av positiv karaktär är inte alls lika 

vanliga. 

 

Svaren på frågorna 14 och 15 kan sedan undergrupperas med hjälp av andra frågor. Först en 

uppdelning efter vilket län de svarande arbetar i. Jag har här jämfört svaren på fråga 14 om 

hur lärarna upplever kvaliteten på sina lokaler, och sedan angivit fördelningen i procent 

mellan de olika svarsalternativen individuellt för varje län. För att göra tabellen mer lättläst 

har alternativen bra och mycket bra samt dåligt och mycket dåligt slagits ihop så att endast två 

kolumner återstår.   

 

Lokalkvalitet – län (siffrorna inom parentes anger antalet svar för varje post) 

 Dålig, mycket dålig Bra, mycket bra 

Blekinge län* 67% (4) 33% (2) 

Dalarnas län 46% (11) 54% (13) 

Gotlands län 50% (4) 50% (4) 

Gävleborgs län 33% (4) 67% (8) 

Hallands län 19% (3)  81% (13) 

Jämtlands län 29% (2) 71% (5) 

Jönköpings län 14% (4) 86% (25) 
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Kalmar län 36% (5) 64% (9) 

Kronobergs län 11% (2) 89% (16) 

Norrbottens län 19% (4) 81% (17) 

Skåne län 30% (14) 70% (33) 

Stockholms län 38% (42) 62% (69) 

Södermanlands län 33% (4) 67% (8) 

Uppsala län 40% (4) 60% (6) 

Värmlands län 20% (4) 80% (16) 

Västerbottens län 6% (1) 94% (15) 

Västernorrlands län* 0% (0) 100% (6) 

Västmanlands län 36% (5) 64% (9) 

Västra Götalands län 44% (40) 56% (51) 

Örebro län 42% (5) 58% (7) 

Östergötlands län 34% (11) 66% (21) 
 

*Från dessa län har ej inkommit tillräckligt många svar för att de skall vara representativa för hela länet. Från 

både Blekinge län och Västernorrlands län inkom endast 6 svar. 

 

Utrustningskvalitet – län (siffrorna inom parentes anger antalet svar för varje post) 

 Dålig, mycket dålig Bra, mycket bra 

Blekinge län* 57% (4) 43% (3) 

Dalarnas län 58% (14) 42% (19) 

Gotlands län 63% (5) 38% (3) 

Gävleborgs län 17% (2) 83% (10) 

Hallands län 35% (6) 65% (11) 

Jämtlands län 38% (3) 63% (5) 

Jönköpings län 24% (7) 76% (22) 

Kalmar län 21% (3) 79% (9) 

Kronobergs län 11% (2) 89% (16) 

Norrbottens län 35% (8) 65% (15) 

Skåne län 29% (14) 71% (34) 

Stockholms län 45% (50) 55% (62) 

Södermanlands län 25% (3) 75% (9) 

Uppsala län 30% (3) 70% (7) 

Värmlands län 25% (5) 75% (15) 

Västerbottens län 19% (3) 81% (13) 

Västernorrlands län* 17% (1) 83% (5) 

Västmanlands län 8% (1) 92% (12) 

Västra Götalands län 35% (32) 65% (59) 

Örebro län 58% (7) 42% (5) 
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Östergötlands län 26% (8) 74% (23) 

*Fån dessa län har ej inkommit tillräckligt många svar för att de skall vara representativa för hela länet. Från 

Västernorrlands län inkom 6 svar och från Blekinge län inkom 7 svar. 

Av tabellerna framgår att lärarna i Västernorrlands län är mest nöjda med sina lokaler medan 

de i Blekinge län är minst nöjda. Topp och bottenplaceringarna i fråga om vad lärarna anser 

om utrustningen innehas av Västmanlands län respektive Gotlands län. 

 

Nästa uppdelning som kan vara lämplig att göra är i instrument/ämnesgrupper. På samma sätt 

som i ovanstående tabell har alternativen bra och mycket bra samt dåligt och mycket dåligt 

slagits ihop, och även här är balansen på hur många svar som inkommit något ojämn mellan 

de olika grupperna. 

På frågan om vilket instrument/ämne lärarna undervisar i fanns möjligheten att ange flera 

instrument/ämnen. Indelningen har gjorts efter vilka krav varje grupp kan tänkas ställa på sina 

lokaler, och liksom jämförelsen med vilket län lärarna arbetar i så är fördelningen mellan hur 

det svarat om sin lokalkvalitet angivet i procent individuellt för varje län. 

 

Lokalkvalitet – instrument/ämne (siffrorna inom parentes anger antalet svar för varje post) 

 Dålig, mycket dålig Bra, mycket bra 

Klaviatur 26% (34) 74% (92) 

Sång 25% (16) 75% (48) 

Gitarr 24% (18) 76% (57) 

Afro* 34% (16) 66% (31) 

Stråk 27% (24) 73% (66) 

Blås 37% (60) 63% (103) 

Dragspel/Accordeon 0% (0) 100% (7)  

Trummor/Slagverk 33% (12) 67% (24) 

Orkester/ensemble/kör 43% (37) 57% (50) 

Dans/rytmik/drama 40% (20) 60% (30) 

Klass 50% (13) 50% (13) 

Övriga 25% (4) 75% (12) 

 

 

 

Utrustningskvalitet – instrument/ämne (siffrorna inom parentes anger antalet svar för varje post) 

 Dålig, mycket dålig Bra, mycket bra 

Klaviatur 33% (42) 67% (85) 
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Sång 40% (25) 60% (25) 

Gitarr 32% (24) 68% (24) 

Afro* 29% (14) 71% (14) 

Stråk 37% (33) 63% (33) 

Blås 35% (58) 65% (58) 

Dragspel/Accordeon 14% (1) 86% (6) 

Trummor/Slagverk 14% (5) 86% (31) 

Orkester/ensemble/kör 36% (32) 64% (57) 

Dans/rytmik/drama 48% (24) 52% (26) 

Klass 41% (11) 59% (16) 

Övriga 13% (2) 88% (14) 

 

*Afro syftar här på instrument som mestadels används den afroamerikanska traditionen, som elgitarr, elbas, 

trumset m.m. 

 

Delar man upp resultatet på män och kvinnor får man följande resultat. 

 

 Kvinnor Män 

Mycket bra 10% (28) 17% (41) 

Bra 58% (167) 49% (117) 

Dålig 27% (79) 29% (68) 

Mycket dålig 5% (15) 5% (12) 
 

(siffrorna inom parentes anger antalet svar för varje post) 

 

55% av de som svarat är kvinnor och 45% män. 

 

Nästa del i den första frågeställningen gäller vad lärarna anser om lokalernas betydelse för 

undervisningen. I följande tabeller presenteras svaren på vad lärarna anser att lokalerna har 

för betydelse för deras sätt att undervisa, samt vad de tror om lokalernas betydelse för elevens 

upplevelse av lektionen. 
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Detta var alltså den statistik som visar vad lärarna anser om kvaliteten på sina lokaler och sin 

utrustning, några uppdelningar av svaren. Den visar också vad lärarna anser om lokalernas 

betydelse för deras sätt att undervisa och vad de tror att de har för betydelse för elevens 

upplevelse av lektionen. 

 

Nästa avdelning tar mer i detalj upp vilka orsaker som kan finnas till lärarnas olika åsikter. 
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Vad har lärarnas olika bakgrund och förutsättningar för betydelse för hur de 

uppfattar kvaliteten på sina lokaler och sin utrustning, och vilka övriga faktorer 

har betydelse för deras åsikt? 

 

Sannolikt har en rad olika orsaker betydelse för vad en lärare anser om sin undervisningslokal. 

Förutom lokalens faktiska kvalitet (som ju även det är ett relativt begrepp), så kan faktorer 

som lärarnas utbildning, yrkeserfarenhet, ålder, kön m.m. ha betydelse för deras åsikt. 

Här presenteras ett antal olika samband mellan svaren på några av frågorna där vissa tenden-

ser framgår. 

Jag presenterar inte svaren på samtliga frågor här utan hänvisar då till bilaga 2. Istället visar 

jag de samband som jag anser vara mest tydliga. 

 

Detta framgår ex vis då man jämför vad lärarna anser om sina ”egna” lokaler och hur mycket 

av sin undervisning de bedriver i lokaler som inte ligger i anslutning till musik/kulturskolan. 

Lärarna är här indelade i fyra grupper efter hur mycket tid de tillbringar i andra lokaler än 

musik/kulturskolans, och vad de anser om sina undervisningslokaler. 
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Sambandet stärks ytterligare när man jämför den upplevda lokal- och utrustningskvaliteten 

med hur vanligt det är att lokalerna även används till annat än musikundervisning. 
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Av detta skulle man kunna vänta sig ett liknande resultat när man jämför hur lärarna upplever 

sin lokalkvalitet och under vilken tid på dagen de undervisar. Om man förutsätter att lärarna 

väljer att ha överseende med den lite sämre lokalkvaliteten ute på ”andra” skolor för att i 

stället kunna lägga större delen av sin undervisningstid på dagtid, så borde en sådan 

jämförelse ge ett liknande resultat. Så är dock inte fallet. Av de lärare som svarat att de 

bedriver större delen av sin undervisning under ordinarie skoltid anser 68% sina lokaler vara 

bra eller mycket bra, medan samma siffra bland de som arbetar efter ordinarie skoltid bara är 

66%. De lärare som undervisar under ordinarie skoltid använder i genomsnitt 6,0 olika lokaler 

per vecka och de som undervisar efter ordinarie skoltid använder 4,2 olika lokaler per vecka. 

 

Ett samband som går att se tydligt är vidare att de lärare som anser sig ha stor möjlighet att 

själva välja sina undervisningslokaler, och även kunna påverka dessa, är mer nöjda med dess 

kvalitet. Detta kan möjligen framstå som ett självklart samband men jag ser ändå en mening 

med att visa en konkret siffra på hur stort det är. 

Lärarna delas här in i fyra grupper efter hur stor möjlighet de anser sig ha att själv välja sin 

undervisningslokal. Först presenteras ett diagram över storleksförhållandet mellan dessa 

grupper, och därefter ytterligare ett som visar vad de olika grupperna anser om sina lokaler. 
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Jämför man svar från lärare som arbetar på olika stora skolor är det svårt att se någon tydlig 

tendens. Möjligen tenderar lärare på de allra största skolorna att vara något mindre nöjda med 

sina lokaler än de övriga. Här jämförs lärarnas åsikt om sina lokaler med hur många lärare 

som arbetar på skolan. 

 

 Färre än 10 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 60 Fler än 60 

Mycket bra 12% (8) 15% (22) 13% (14) 14% (9) 12% (6) 8% (3) 17% (7) 

Bra 55% (36) 55% (83) 56% (61) 53% (35) 61% (30) 54% (20) 38% (16) 

Dålig 30% (20) 26% (39) 25% (27) 29% (19) 22% (11) 32% (12) 36% (15) 

Mycket dålig 3% (2) 5% (7) 6% (7) 5% (3) 4% (2) 5% (2) 10% (4) 
(siffrorna inom parentes anger antalet svar för varje post) 
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Ungefär samma resultat får man om man jämför med antal invånare i kommunen. 

 

 Färre 
än 
3000* 

3000–
10.000 

10.000-
20.000 

20.000-
30.000 

30.000-
40.000 

40.000-
60.000 

60.000-
80.000 

80.000-
100.000 

Fler än 
100.000 

Mycket 
bra 

0% (0) 13% 
(7) 

7% (6) 7% (5) 25% 
(14) 

19% 
(12) 

15% (9) 30% (8) 10% (7) 

Bra 100% 
(3) 

55% 
(30) 

59% 
(50) 

55% 
(38) 

47% 
(26) 

42% 
(27) 

66% 
(39) 

59% 
(16) 

45% 
(31) 

Dålig 0% (0) 25% 
(14) 

33% 
(28) 

29% 
(20) 

24% 
(13) 

33% 
(21) 

14% (8) 11% (3) 38% 
(26) 

Mycket 
dålig 

0% (0) 7% (4) 1% (1) 9% (6) 4% (2) 6% (4) 5% (3) 0% (0) 7% (5) 

(siffrorna inom parentes anger antalet svar för varje post) 

 

(*Gruppen lärare som arbetar i kommuner med färre än 3000 inv. kan ev. ej anses som representativ då endast 3 

svar inkommit från denna grupp.) 

 

Det kan också vara intressant att se om typ av anställning och storleken på lärarnas tjänst har 

någon betydelse för deras åsikt. 

Lärarna delas här upp i vilken typ av anställning de har och hur många procent de arbetar, 

87% svarar att de har fast anställning och 13% att de har vikariat eller annan tidsbegränsad 

anställning, och jämförs sedan med vad de har svarat om kvaliteten på sina lokaler. 
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Sedan jämförs vad lärare med olika utbildning svarar. Ett stort antal olika utbildningar har 

angivits men jag har grupperat dem i tre olika grupper; lärarutbildade (307 st.), 

musikerutbildade (32 st.), och övriga (172 st.). 

 

 

 

Lärarna fick också frågan om de arbetade eller någon gång hade arbetat i lokaler som innebar 

en risk för lärarens eller elevens hälsa. 48% av lärarna svarade ja på frågan och 52% nej. De 

vanligaste hälsoriskerna som uppgavs var buller till följd av dålig ljuddämpning och för små 

rum, men dålig ventilation och hygien är också vanligt förekommande svar. Många lärare 

beskriver att de haft andningsbesvär pga. dålig luft och många har problem med för kalla 
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lokaler. Dåliga eller felaktiga golv beskrivs också som vanligt, mest bland rytmik- och 

danslärare. 

Bland de lärare som arbetat kortare tid än 5 år svarar 33% ja och 66% nej på frågan om de 

arbetat i en hälsofarlig lokal. 

Såhär beskriver några lärare de rum som de upplevt som en hälsorisk. 

 

Källarlokal med dålig ventilation. Materielrum i skola, risk för nedvältande av slarvigt 

staplade prylar. Dragigt iskallt rum. 

Kvinna, 54 år, Västra Götalands län 

 

Mögliga baracker, dålig luftventilation. I vår byggnad får det ej förekomma skolundervisning 

pga. dålig luft men musik går bra. 

Kvinna, 28 år, Stockholms län 

 

Ja, På ett ställe fungerar ventilationen ej tillfredställande. Både jag och eleverna mår ganska 

dåligt av detta. 

Man. 38 år, Östergötlands län 

 

Ett fjärrvärmeverk där det ibland blev strömavbrott och då sögs giftiga gaser från oförbrända 

sopor in i rummen och lektionerna blev inställda den dagen 

Man, 47 år, Stockholms län. 
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Har lärarna uppfattat någon förändring i lokalernas kvalitet under sin tid som 

musiklärare och hur tror de att den kommer att förändras i framtiden? 

 

På fråga 22, Har du märkt att kvaliteten på undervisningslokalerna förändrats under den tid 

du arbetat som musiklärare?, blev resultatet följande. 

 

 

 

Genomsnittslängden som lärarna i undersökningen arbetat är 16,7 år. Det är svårt att avgöra 

under vilken period den största kvalitetsförändringen skett men man kan göra samma 

jämförelse med de som endast arbetat kortare tid än 5 år. 
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Man kan också jämföra hur de svarande upplever kvalitetsförändringen med hur de upplever 

sin lokalkvalitet. Här följer först en jämförelse endast med de som anser att sin lokalkvalitet är 

bra eller mycket bra, därefter en med de som anser sin lokalkvalitet som dålig eller mycket 

dålig. 

 

 

 

 

 

Jämför man lärarnas ålder och hur länge det arbetat ser man att det finns en svag tendens att 

äldre lärare är mer nöjda med sina lokaler än vad yngre lärare är. 
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Följande två diagram gjordes genom ett poängsystem där mycket bra motsvarade 3 poäng, bra 

2, poäng, dålig 1 och mycket dålig 0. Sedan räknades ett medelvärde ut för de olika åldrarna 

och antalet år som lärarna arbetat. 

 

 

 

 

 

På frågan om någon kvalitetsförändring är att vänta inom de närmsta åren svarar 48% ja och 

52% nej. Bland de som svarat ja finns både de som har förändringar till det bättre och till det 

sämre att vänta. Bland de som svarat att de upplever att de har dålig eller mycket dåliga 

lokaler är siffrorna 47% Ja och 53% nej. Vanligaste skälet till förändring är byte av lokaler 

och bland de som anger detta som skäl är det många som inte vet om förändringen kommer att 

bli positiv eller negativ. Andra vanliga orsaker till förändring har med antingen ekonomiska 
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nedskärningar eller satsningar att göra. Det är svårt att uppge någon exakt siffra på balansen 

mellan de som uppger att det har förändringar i positiv respektive negativ riktning att vänta 

eftersom många av svaren är ganska vaga och osäkra, men man kan ändå se en övervikt för de 

som har förändringar till de bättre att vänta. 

Som kommentar till frågan om kvalitetsförändring beskrivs ekonomiska orsaker som den 

viktigaste faktorn till förändring, men ledande personer som chef, rektor och politiker ges 

också en viktig roll. Även den enskilda lärarens engagemang i frågan har en stor betydelse 

enligt många. 

 

Slutligen gavs möjlighet till övriga kommentarer och här följer ett urval av dessa. 

 

Den vinst man gör (självvalt) genom att besöka skolor, i arbetstid och elevrekrytering 

uppväger i min mening de brister som finns i lokalerna. 

Man, 38 år, Östergötlands län 

 

Oavsett om man lägger undervisningen under eller efter skoltid är lokalförhållandena 

oinspirerande. Man saknar känslan av musikskolan som mötesplats för kreativitet och 

musicerande. 

Man, 36 år, Dalarnas län 

 

Första mötet med klasslärare i vars lokal jag skulle undervisa avlöpte med följande 

kommentar från läraren -"Åh, jag som trodde att jag skulle slippa musikskolan i år!" . Detta 

är fortfarande aktuellt efter 34 år i tjänsten!! Trots detta jobbar vi vidare i musikens tecken. 

Kvinna, 54 år, Stockholms län 

 

Att som musiklärare få stå i gymnastiksalens omklädningsrum eller i kartförrådet (har själv 

varit med om bägge) är väl dessbättre en företeelse på utdöende, men att inte ha egna lokaler 

gör att man inte får någon egen identitet. Barnen går och "spelar" men de går inte till 

"Musikskolan". Egna lokaler skulle kunna öka det spontana spelandet. Musikskolans skulle 

till viss del kunna fungera som Ungdomsgård. 

Man, 53 år, Södermanlands län 
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Utöver att lokalerna rent kvalitetsmässigt ofta är dåliga, så finns även en annan aspekt jag 

vill peka på; olika lärares lokaler ligger ofta isolerade från varandra, t.ex. när man arbetar 

ute på olika grundskolor. Detta medför enligt min mening:  

1) Det är långt till kollegorna! Hade man närmare till varandra skulle man kunna göra 

mycket mera, samverka metodiskt/pedagogiskt, ha fler ensembler, samarbeta och spränga 

genregränser, mixa konstarter etc.  

2) Kulturskolan får en svagare identitet genom att inte finnas och vara synlig fysiskt och 

visuellt i form av mera egna lokaler.  

3) Man missar möjligheten till en positiv mötesplats för unga människor, och det behövs så 

väl i vårt samhälle... 

Kvinna, 30 år, Stockholms län 
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DISKUSSION 

Är kulturskolans lokaler sämre än andra? 

I enkätresultaten kan man läsa att många av lärarna upplever att kulturskolans lokaler 

prioriteras lägre än den övriga skolan. Om detta kan man ha olika åsikter. Å ena sidan hävdas 

det ibland att kulturskolan är en frivillig verksamhet med ett mycket mindre elevantal än den 

vanliga skolan och att eleverna som får undervisning på kulturskolan trots allt även de 

tillbringar största delen av sin tid i den vanliga skolan. Å andra sidan finns åsikten att 

kulturskolans lärare liksom lärarna i den vanliga skolan är anställda av kommunen och därför 

borde ha rätt till en likvärdig arbetsmiljö oavsett om de arbetar inom en frivillig verksamhet 

eller inte. Har man tagit beslutet att ha en musik eller kulturskola, som majoriteten av 

Sveriges kommuner ändå har gjort (Kulturskole-rapporten 2006), så bör man också vara 

beredd att betala vad det kostar att driva den. 

Vad betyder lokalerna? 

Som musiklärarstudent får man lära sig grunderna i pianospel för att kunna ackompanjera sina 

elever, man blir tipsad att man kan filma eller spela in sina lektioner, man får lära sig hur man 

kan gå omkring i rummet för att öva puls och rytm; hur man kan använda cd-spelare och 

whiteboard etc. Man får en mängd tips och idéer som ställer vissa krav på utrustningen och 

lokalen man använder för sin undervisning. Vad gör man då om man inte har tillgång till all 

denna utrustning? Undervisar man t.ex. i en träslöjdsal på en skola, så kan man knappast 

förvänta sig att det varken finns piano, notställ eller cd-spelare. Det är visserligen möjligt att 

till viss del ha med sig utrustning till skolorna, men att alltid bära med sig t.ex. keyboard, cd-

spelare, notställ eller vad man kan tänkas behöva för sin undervisning utöver de instrument 

man använder, blir troligtvis ganska påfrestande i längden. 

 

De Jong citeras ofta i litteraturen. Flera av källorna jag använt refererar till denne, som menar 

att en outtalad uppfattning är att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oavsett hur lokalerna 

ser ut, men att detta är en felaktig uppfattning (Björklid, 2005). Detta förstärks ytterligare av 

hur lärarna i min undersökning svarar på frågan om vad lokalerna har för betydelse för deras 

sätt att undervisa. En överväldigande majoritet på inte mindre än 90% svarar att lokalerna har 

stor eller mycket stor betydelse för deras sätt att undervisa. Inte en enda av 535 svarande anser 



30 

 

att lokaler inte har någon som helst betydelse. Nästan samma förhållande gäller på nästa fråga 

om vilken betydelse lärarna tror att lokalerna har för elevens upplevelse av lektionen. 

 

Dålig ändamålsenlighet i externa lokaler 

Den utan tvekan tydligaste tendensen man kan se i resultaten är att lärarna är mer nöjda med 

kulturskolans egna lokaler än de som används när läraren undervisar på andra skolor. Exakt 

hur förhållandena ser ut varierar naturligtvis från skola till skola. Ibland kan kulturskolan ha 

en lokal som de är ensamma om att använda även på externa skolor, och ibland används andra 

lokaler som delas med annan undervisning. Det är främst de sistnämnda lokalerna som väcker 

lärarnas missnöje. Kvaliteten på dessa lokaler varierar kraftigt och det kan röra sig om allt 

från välutrustade musiksalar till små förrådsutrymmen eller handikapptoaletter. 

 

Det enda uttalade krav som finns på skolans lokaler är egentligen att de ska vara 

ändamålsenliga (Björklid, 2005). Oavsett hur man tolkar begreppet ändamålsenlighet så råder 

ingen tvekan om att det finns brister i många av de lokaler som används av musik- och 

kulturskolans lärare. Särskilt tydligt är det i de fall då lokalerna är uppenbart är utformade för 

annat ändamål (t ex slöjdsalar och omklädningsrum). En del lärare beskriver detta som ett 

problem som var vanligare för några år sedan medan det för andra fortfarande är aktuellt. 

 

Flera säger sig välja de lite sämre lokalerna ute på skolorna för att istället kunna lägga sin 

undervisning på dagtid. Detta innebär ju oftast en fördel för både eleven och läraren eftersom 

eleven får sin undervisning på sin vanliga skola och läraren får mindre kvällsarbete. En 

nackdel med detta, förutom lokalernas sämre kvalitet, är ju dock att läraren får ägna mer tid 

till att förflytta sig mellan skolorna. 

 

Det kan naturligtvis finnas olika orsaker till problemet med dåliga lokaler. Först och främst 

anges ekonomiska orsaker och lokalbrist, men ledande politiker och rektorer också sägs ha en 

viktig roll.  

Jag vet inte om detta är ett problem som endast gäller kulturskolans personal, men flera lärare 

skriver att de, i en konkurrenssituation med andra lärare, nästan alltid fått välja de sämre 

lokalerna. Även här kan det ligga nära till hands att hävda att kulturskolan är en frivillig 

verksamhet, och att den därför inte kan konkurrera med den obligatoriska skolan. Jag kan till 

viss del hålla med i detta resonemang men om man lyfter frågan till att bli en arbetsmiljöfråga 
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så tror jag att få personer skulle motsätta sig allas rätt till en god arbetsmiljö. Oavsett om 

verksamheten är frivillig eller inte.  

Såhär skriver en lärare:  

Vi musiklärare känner ibland att den obligatoriska skolan går före vad 

gäller lokalernas standard. Men arbetsmiljön är lika viktig för oss. Är 

man kommunalanställd så ska man behandlas lika oavsett lärarkategori. 

 

Förändring bygger på eget engagemang 

Hur mycket är det egentligen upp till varje enskild lärare att arbeta för bättre 

undervisningslokaler? På frågan om de har någon förändring i lokalernas kvalitet att vänta 

svarar många av lärarna att det beror på hur mycket energi de själva lägger ner i frågan. Vissa 

säger att det räcker att nämna för ledningen om exempelvis någon utrustning behöver åtgärdas 

eller bytas ut, medan andra måste tjata sig till minsta förändring. Svar av typen att förändring 

till det bättre är att vänta med tillsättningen av en ”engagerad rektor” eller liknande, är inte  

ovanliga. 

 

Såhär beskriver en lärare sin situation: 

Jag tror att musiklärare har blivit lite bättre på att ställa krav på 

ändamålsenliga lokaler att jobba i. Vi har som princip att inte åka till en 

skola om vi inte har ett ok ställe att vara på. Men kollegiet är nog luttrat 

och ”offrar” sig ibland. 

Man skulle nog också kunna tänka sig att det finns en viss rädsla att ställa krav. Kulturskolans 

lärare har på sina håll erfarenhet av att arbeta under nedläggningshot eller besparingskrav, och 

kan kanske därför bli försiktiga med vilka krav de ställer.  

 

Ur elevens perspektiv 

Hur mycket bryr sig eleven om hur lokalerna ser ut? Spelar det någon roll om undervisningen 

äger rum i en kall oinspirerande källarlokal utan fönster eller är denne så fokuserad på vad 

som händer på lektionen att det kvittar hur rummet ser ut? Naturligtvis varierar det från elev 

till elev, men en stor majoritet av lärarna svarar att det tror att lokalen har betydelse för 
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elevens upplevelse av lektionen. Forskning om skolans lokaler talar för det faktum att dessa 

har stor betydelse för eleven. Pedagogiska Magasinet (del 1, 2008) med temat ”Det sitter i 

väggarna”, om den fysiska miljön i skolan, tar där upp några av dessa perspektiv. I en 

undersökning som gjordes 2003 tillfrågades elever och lärare om vilka faktorer de ansåg ha 

betydelse för kvaliteten i skolan och då placerade eleverna den fysiska miljön på första plats 

bland en rad faktorer. Samma undersökning visar även ett samband mellan elevernas betyg 

och deras fysiska miljö i skolan (Lindqvist m.fl. 2003). 

 

Lagstiftning och rekommendationer 

Som tidigare citerats från Björklid (2005) så är finns inte mycket skrivet om hur den fysiska 

miljön i skolan skall se ut. I stort sett sägs det bara att lokalerna skall vara ändamålsenliga. 

Största delen av den undervisning som sker i skolan är ju uppbyggt kring en lärare som talar 

till eleverna, och enligt många av dem som svarat på enkäten så detta märks på lokalerna som 

akustiskt ofta är anpassade för denna typ av undervisning. Även de lagar och föreskrifter som 

finns om ljudnivåer och buller i skolan gäller till största delen tal, och i stort sett hur ljudnivån 

skall hållas så låg som möjligt i klassrummet. En ljudnivå som inte är skadlig för hörseln är ju 

att eftersträva även inom kulturskolan men kraven på balanserad akustik skiljer sig här en del 

från annan undervisning. 

De lagar som finns om ljudnivåer på arbetsplatser i allmänhet ställer egentligen mycket höga 

krav på en lokal som t.ex. skall användas till orkesterrepetitioner eller annan verksamhet som 

innebär stora variationer i ljudnivå, eftersom lokalen inte får ha för torr akustik men samtidigt 

skall hålla nere ljudnivån så att den inte innebär risk för hörselskada för lärare och elever. 

Enligt Arbetsmiljöverket skall en person på en arbetsplats inte utsättas för en ekvivalent 

ljudnivå under en 8-timmars arbetsdag som överstiger 85 dB (AFS 2005:16 § 2). 

85 dB motsvarar ungefär ljudnivån av högljudd stadstrafik (www.dangerousdecibels.org).  

 

Förändring till det bättre? 

Att en viss förbättring av lokaler och utrustning har skett kan man nog fastställa utifrån 

enkätresultaten. 42%  svarar att de upplevt en förändring till det bättre medan bara 7% har 

upplevt en förändring till det sämre. Om förändringen är stor nog kan det dock vara skäl att 

fråga sig eftersom 44% svarar att de inte upplevt någon förändring. Den upplevda 

förändringen till det bättre kan till viss del också bero på att fler lärare bedriver en större del 
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av sin undervisning i musik-/kulturskolans egna lokaler nu än tidigare. Jämför man med 

siffror från Boson (1996) så ser man att 1996 svarar 31,5% av de tillfrågade lärarna att de 

arbetar 20% eller mindre i externa lokaler, medan den siffran i min undersökning ökat till att 

42% arbetar mindre än 25% i externa lokaler. 

 

På Arbetsmiljöverkets hemsida står att läsa: 

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet fatta 

beslut och genomföra åtgärder för en bra arbetsmiljö. Det innebär att 

uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som 

kan påverka anställdas och elevers hälsa och säkerhet.  

60% av de tillfrågade lärarna som inte är nöjda med sina lokaler säger sig inte ha upplevt 

någon förändring i lokalernas kvalitet under den tid de arbetat som lärare. Det kan man nog 

tycka är en ganska hög siffra med tanke på att Arbetsmiljöverket föreskriver att 

förbättringsarbetet skall pågå dagligen. 

 

Av samtliga lärare så svarar 48% att de arbetar eller någon gång har arbetat i lokaler som 

inneburit risk för deras eller elevernas hälsa. Jämför man svaren med de som arbetat kortare 

tid än 5 år så svarar 34% att det arbetat i lokaler som inneburit en hälsorisk. Att siffran är 

lägre skulle kunna tyda på att arbetsmiljön har förbättrats genom åren, men kan också bero på 

att yngre lärare måhända inte är lika bra på att ställa krav, eller också helt enkelt på, att de 

som inte arbetat lång tid, ännu inte har hunnit drabbas av så många dåliga lokaler. 
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SLUTSATSER 

Undersökningen har gett en relativt detaljerad bild av vad lärare, som arbetar vid landets 

kommunala musik- och kulturskolor anser om kvaliteten på sina undervisningslokaler. Svaren 

visar att majoriteten av lärarna är nöjda med sina lokaler och sin utrustning, även om en 

relativt stor del också säger sig vara missnöjda. En viss förändring till det bättre har skett även 

om det är svårt att exakt avgöra hur stor den har varit. Många lärare svarar att de upplevt en 

förändring till de bättre men lika många svarar också att de inte märkt någon förändring. 

Det som främst har betydelse för vad lärarna anser om sina lokaler är hur mycket tid de 

tillbringar i lokaler som inte är kulturskolans egna. Lokalerna på externa skolor är 

uppenbarligen de som brister mest i kvalitet och ändamålsenlighet. 

 

Konsekvensen av undersökningen för mig som blivande lärare, är främst att jag har fått en 

relativt klar bild av vad jag kan vänta mig av mina undervisningslokaler, men också vad jag 

kan ställa för krav på dem. Jag har också fått en del material som kan vara användbart i en 

eventuell förhandlingssituation. Min förhoppning är också att materialet ska kunna vara 

användbart för andra i en liknande situation. Att kunna visa på att en stor majoritet av de 

lärare som svarat anser att lokalerna har betydelse både för lärarens undervisning och för 

elevens upplevelse av lektionen anser jag också är av stor betydelse. 

 

Skulle jag göra om undersökningen skulle jag vara lite mer noggrann med att formulera 

frågorna på ett sådant sätt att de lättare skulle kunna jämföras med frågor som ställts i tidigare 

undersökningar. På så sätt är det troligen bli lättare att påvisa ev. förändringar som skett 

genom åren. Jag skulle också formulerat följebrevet, som skickades ut tillsammans med 

enkäten på annorlunda sätt så att det tydligare framgick vilken som var målgruppen för 

undersökningen. I stället för att enbart sammanställa svaren i Excel skulle jag använda någon 

form av databas (MySQL eller likande) för att spara mer tid vid sammanställandet och enklare 

kunna jämföra de olika svaren. Den extra tid det skulle ha tagit att förbereda en sådan databas 

skulle jag tjänat in på sammanställnigen. Jag skulle också ägnat lite mer tid åt scriptet som 

skickade vidare svaren till min e-post, och skrivit till en kontrollfunktion som talade om ifall 

några av svaren saknades eller var ofullständiga. Detta skulle ha ökat antalet användbara svar. 

Jag skulle också använt fler färdiga svarsalternativ i enkäten, exempelvis i frågorna om 

utbildning och vilket instrument/ämne lärarna undervisade i. 
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Bilaga 1 

Enkäten som skickades ut till lärarna. 

 

Enkät om musiklärares undervisningslokaler 

Denna enkät är en del i mitt examensarbete om kvaliteten på musiklärares undervisningslokaler  
och vänder sig till dig som arbetar som musiklärare vid kommunala musik eller kulturskolan.  
Den består av 23 frågor som rör kvaliteten på dina undervisningslokaler och utrustningen i dem,  
samt vad du anser att lokalerna har för betydelse för din undervisning. 
Min förhoppning är att frågorna skall vara relativt enkla att besvara och inte behöva ta så lång tid  
och om du ville ägna några minuter åt att besvara enkäten så vore jag mycket tacksam! 
 
Erik Martinsson, Musikhögskolan Ingesund 
 
erik.martinsson@imh.kau.se  

 

1. Instrument/ämne som du undervisar i:  

 

2. Typ av anställning: (ange både vilken typ av anställning och hur många procent) 
 

Fast Vikariat eller annan tidsbegränsad anställning 

Mindre än 25% 25-50% 50-75% 75-100%  

 

3. Kön: 
 

Man Kvinna  

 

4. Ålder:  

 

5. Utbildning: (Ange typ av utbildning och utbildningens längd) 
 

 

 

mailto:erik.martinsson@imh.kau.se
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6. Hur länge har du arbetat som musiklärare? år. 

 

7. Vilket län arbetar du i? 
-- välj ditt län --

 

 

 

8. I hur många olika lokaler undervisar du under en normal arbetsvecka?  

 

9. Hur stor del av din undervisning bedriver du i andra än musik/kulturskolans huvudsakliga 
lokaler? 
 

0-25% 25-50% 50-75% 75-100%  

 

10. Under vilken tid på dagen bedriver du större delen av din undervisning? 
 

Under ordinarie skoltid 

Efter ordinarie skoltid  

 

11. Ungefär hur många lärare arbetar på din musik/kulturskola? 
-- Välj --

 

 

12. Ungefär hur många invånare har staden/kommunen du arbetar i? 
-- Välj --

 

 

13. Hur vanligt är det att de lokaler du undervisar i även används till annat än 
musikundervisning? 
 

Mycket vanligt 

Vanligt 

Ovanligt 

Mycket ovanligt  

 

14. Vad anser du generellt om kvaliteten på de lokaler du undervisar i? 
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Mycket dålig 

Dålig 

Bra 

Mycket bra  

 

15. Vad anser du generellt om kvaliteten på utrustningen i de lokaler du undervisar i? 
 

Mycket dålig 

Dålig 

Bra 

Mycket bra  

 

16. Beskriv gärna mer specifikt vad du anser vara bra/dåligt med lokalerna och utrustningen: 
(frivilligt) 
 

 

 

17. Hur stor möjlighet anser du att du har att själv välja vilka lokaler du skall undervisa i? 
 

Ingen möjlighet 

Viss möjlighet 

Stor möjlighet 

Mycket stor möjlighet  

 

18. Har du någon möjlighet att själv påverka kvaliteten på lokalerna och dess utrustning? 
 

Ingen möjlighet 

Viss möjlighet 

Stor möjlighet 

Mycket stor möjlighet  
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19. Hur stor betydelse anser du att lokalen och utrustningen har för ditt sätt att undervisa? 
 

Mycket stor betydelse 

Stor betydelse 

Mindre betydelse 

Ingen som helst betydelse  

 

20. Hur stor betydelse tror du att lokalen har för elevens upplevelse av lektionen? 
 

Mycket stor betydelse 

Stor betydelse 

Mindre betydelse 

Ingen som helst betydelse  

 

21. Arbetar du eller har du arbetat i lokaler som du anser ha inneburit en risk för din och dina 
elevers hälsa? 
(Om du svarat ja, beskriv kortfattat vilken typ av hälsorisk) 
 

Ja Nej 

 

 

22. Har du märkt att kvaliteten på undervisningslokalerna har förändrats under den tid du 
arbetat som musiklärare? 
 

Ja, till det bättre 

Ja, till det sämre 

Nej, har inte märkt någon förändring 

Vet ej  

 

23. Tror du att du kan räkna med någon förändring i lokalernas och utrustningens kvalitet 
under de närmsta åren, och i så fall hur och varför? 
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Ja Nej 

 

 

Om det är något av dina svar som du vill utveckla eller om du har något annat att  
tillägga som kan vara av intresse för undersökningen så finns möjlighet till det här: 
 

 

 

Skicka Rensa
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Bilaga 2 

Sammanställning av samtliga enkätresultat. 

Det totala antalet inkomna svar är 535 st. 

 

1. Instrument/ämne som du undervisar i 

 

Instrument/ämne Antal 

Klaviatur  124 

Sång  64 

Gitarr  75 

Afroinstrument 47 

Stråk  90 

Blås  163 

Dragspel/accordeon 7 

Trummor/slagverk 36 

Orkester/ensemble/kör 87 

Dans/rytmik/drama 50 

Klass  26 

Övriga  6 

Ej svarat  5 

 

De svarande har haft möjlighet att välja flera instrument/ämnen. Därför överstiger summan av 

de olika instrumenten det totala antalet svar. 

Indelningen av de olika instrumenten/ämnena är gjord mer med tanke på vilka krav respektive 

grupp kan tänkas ställa på lokaler och utrustning än likhet med varandra. 

 

2. Typ av anställning (ange både typ av anställning och hur många procent) 

 

Trots uppmaningen att ange både typ av anställning och hur många procent har ett alltför stort 

antal svarande bara svarat på det ena alternativet för att frågan skall vara användbar i sitt 
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ursprungliga syfte (möjligen pga. otydlig frågeformulering). Därför redovisas svaren som två 

separata delfrågor. 

 

Typ av anställning   Antal 

Fast    426 

Vikariat eller annan tidsbegränsad anställning 61 

 

Anställningens storlek i % Antal 

Mindre än 25%  12 

25 – 50%   43 

50 – 75%   91 

75 – 100%   288 

 

3. Kön 

 

Kvinnor:  291 

Män:  243 

Ej svarat:  1 

 

4. Ålder 

 

Ålder Antal pers. 

22 1 

23 1 

24 1 

25 5 

26 6 

27 10 

28 15 

29 29 

30 22 

31 12 

32 19 
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33 19 

34 12 

35 23 

36 15 

37 12 

38 7 

39 8 

40 17 

41 9 

42 18 

43 15 

44 16 

45 20 

46 12 

47 18 

48 12 

49 18 

50 18 

51 19 

52 10 

53 14 

54 15 

55 13 

56 13 

57 15 

58 9 

59 9 

60 8 

61 8 

62 3 

63 7 

64 3 

65 5 

66 2 
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67 1 

 

Ej svarat: 1 

 

Medelålder: 43,4 

 

5. Utbildning 

 

På denna fråga fanns ej färdiga svarsalternativ utan de svarande fick fritt beskriva sin 

utbildning med uppmaning att ange både typ av utbildning och utbildningens längd. Ett stort 

antal olika utbildningstyper har angetts men jag har ändå valt att kategorisera svaren efter de 

vanligaste typerna. Vissa av de svarande har endast givit en vag beskrivning som t.ex. 

”högskola” eller ”massor” (också detta möjligen pga. otydlig frågeformulering). 

Ett fåtal personer har angivit flera olika utbildningar och har därför räknats med i flera 

kategorier. 

 

Typ av utb.  Antal Medellängd 

Musiklärarutbildning 288 4,2 

Musikerutbildning 32 5,1 

Övriga  105 4,3  

 

(Kategorierna musiklärarutbildning och musikerutbildning har begränsats till examen på 

högskolenivå.) 

 

6. Hur länge har du arbetat som musiklärare? 

 

Arb. antal år Antal pers. 

< 1  11 

1  17 

2  25 

3  18 

4  19 

5  18 
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6  16 

7  21 

8  17 

9  16 

10  33 

11  7 

12  10 

13  9 

14  8 

15  22 

16  15 

17  17 

18  5 

19  5 

20  23 

21  8 

22  7 

23  5 

24  10 

25  25 

26  6 

27  20 

28  15 

29  8 

30  23 

31  11 

32  9 

33  7 

34  6 

35  19 

36  6 

37  4 

38  3 

39  3 
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40  2 

41  1 

43  1 

 

Ej svarat  4 

Medelarbetslängd 16,7 år 

 

7. Vilket län arbetar du i? 

 

Län  Antal 

Blekinge län  7 

Dalarnas län  24 

Gotlands län  8 

Gävleborgs län 12 

Hallands län  17 

Jämtlands län 8 

Jönköpings län 29 

Kalmar län  14 

Kronobergs län 18 

Norrbottens län 23 

Skåne län  48 

Stockholms län 112 

Södermanlands län 12 

Uppsala län  10 

Värmlands län 20 

Västerbottens län 16 

Västernorrlands län 6 

Västmanlands län 14 

Västra Götalands län 91 

Örebro län  12 

Östergötlands län 32 

 

Ej svarat:  2 



47 

 

 

8. I hur många olika lokaler undervisar du under en normal arbetsvecka? 

 

Medeltalet för samtliga svarande är 5 olika lokaler per vecka. Bland de som bedriver större 

delen av sin undervisning under ordinarie skoltid är medeltalet 6 lokaler per vecka och bland 

de som undervisar mest efter ordinarie skoltid är medel 4,2 lokaler per vecka. 

 

9. Hur stor del av din undervisning bedriver du i andra än 

musik/kulturskolans huvudsakliga lokaler? 

 

Del av tid i % Antal 

0 – 25%  226 

25 – 50%  110 

50 – 75%  86 

75 – 100%  101 

Ej svarat  9 

 

10.  Under vilken tid på dagen bedriver du större delen av din 

undervisning? 

 

Tid på dagen Antal 

Under ordinarie skoltid 239 

Efter ordinarie skoltid 290 

Ej svarat  6 

 

11.  Ungefär hur många lärare arbetar på din musik/kulturskola? 

 

Antal lärare  Antal 

Färre än 10  67 

10 – 19  154 

20 – 29  109 

30 - 39  68 
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40 – 49  50 

50 – 60  38   

Fler än 60  42 

Vet ej  5   

Ej svarat  2 

 

12.  Ungefär hur många invånare har staden/kommunen du arbetar i? 

 

Invånare  Antal 

Färre än 3000 3 

3000 – 10.000 55 

10.000 – 20.000 85 

20.000 – 30.000 72 

30.000 – 40.000 55 

40.000 – 60.000 66 

60.000 – 80.000 60 

80.000 – 100.000 28 

Fler än 100.000 69 

Vet ej  29 

Ej svarat  13 

 

13.  Hur vanligt är det att de lokaler du undervisar i även används till annat 

än musikundervisning? 

 

Mycket vanligt 105 

Vanligt  152 

Ovanligt  151 

Mycket ovanligt 126 

Ej svarat  1 

 

14.  Vad anser du generellt om kvaliteten på de lokaler du undervisar i? 
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Mycket bra  69 

Bra  285 

Dålig  147 

Mycket dålig  27 

Ej svarat  7 

 

15.  Vad anser du generellt om kvaliteten på utrustningen i de lokaler du 

undervisar i? 

 

Mycket bra  62 

Bra  289 

Dålig  152 

Mycket dålig  30 

Ej svarat  2 

 

16.  Beskriv gärna mer specifikt vad du anser vara bra/dåligt med lokalerna 

och utrustningen. (frivilligt) 

 

Större delen av svaren på denna fråga har beskrivit vad de svarande anser negativt med sina 

lokaler och sin utrustning. Även bland de som tidigare svarat att de är nöjda beskrivs enstaka 

dåliga lokaler. Svar som ger en positiv bild är betydligt ovanligare. 

 

Den största orsaken till missnöje är lokalernas akustiska egenskaper, både vad gäller 

dämpning i rummet och ljudisolering mot intilliggande rum. Man anser både att man blir störd 

av ljud utifrån och att man själv stör andra i rummen intill. 

Andra vanliga åsikter är att lokalerna ofta inte är ändamålsenliga och ej avsedda för den 

undervisning som läraren bedriver i rummet. Dålig hygien och dålig ventilation beskrivs ofta 

och många lärare upplever sig lågt prioriterade i jämförelse med annan undervisning och får 

ofta undervisa i lokaler som andra lärare valt bort (gäller främst lärare som tillbringar mycket 

tid utanför musik/kulturskolans egna lokaler). 

Utrustningen anses ofta gammal och sliten, ofta pga. att man delar utrustning med annan 

verksamhet. Många lärare bär också med sig mycket utrustning mellan skolorna. 
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Ett mycket vanligt svar är att musik/kulturskolans egna lokaler är bra medan lokalerna ute på 

andra skolor är dåliga.  

Kvalitetsskillnaden mellan samma lärares olika lokaler beskrivs ofta som mycket stor och att 

många därför har haft svårt att svara på fråga 14 och 15. 

 

17.  Hur stor möjlighet anser du att du har att själv välja vilka lokaler du 

skall undervisa i? 

 

Mycket stor möjlighet 19 

Stor möjlighet 65 

Viss möjlighet 337 

Ingen möjlighet 113 

Ej svarat  1 

 

18.  Har du någon möjlighet att själv påverka kvaliteten på lokalerna och 

dess utrusning? 

 

Mycket stor möjlighet 22 

Stor möjlighet 71 

Viss möjlighet 360 

Ingen möjlighet 80 

Ej svarat  2 

 

19.  Hur stor betydelse anser du att lokalen har för ditt sätt att undervisa? 

 

Mycket stor betydelse 239 

Stor betydelse 234 

Mindre betydelse 55 

Ingen som helst betydelse 0 

Ej svarat  7 

 



51 

 

20.  Hur stor betydelse tror du att lokalen har för elevens upplevelse av 

lektionen? 

 

Mycket stor betydelse 218 

Stor betydelse 265 

Mindre betydelse 50 

Ingen som helst betydelse 0 

Ej svarat  2 

 

21.  Arbetar du eller har du arbetat i lokaler som du anser ha inneburit en 

risk för din och dina elevers hälsa? (om du svarat ja, beskriv kortfattat 

vilken typ av hälsorisk) 

 

Ja 252 

Nej 276 

 

Vanligaste beskrivningarna av hälsorisker handlar om hörselskador pga. rum med dåliga 

akustiska egenskaper. Andra vanliga beskrivningar handlar om hälsoproblem pga. dålig 

hygien och ventilation och också problem med för kalla lokaler. Felaktiga golv är också 

vanligt, främst bland dans och rytmiklärare. 

 

22.  Har du märkt att kvaliteten på undervisningslokalerna har förändrats 

under den tid du arbetat som musiklärare? 

 

Ja, till det bättre  223 

Ja, till det sämre  36 

Nej, har inte märkt någon förändring 234 

Vet ej   39 

Ej svarat   3 
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23.  Tror du att du kan räkna med någon förändring i lokalernas och 

utrustningens kvalitet under de närmsta åren, och i så fall hur och 

varför? 

 

Ja  250 

Nej  271 

Övriga (ej ja eller nej) 7 

Ej svarat  7 

 

Många har förändringar till både det bättre och sämre att vänta och det är svårt att se någon 

övervikt och något håll. För det mesta beror förändringarna på byte av lokaler och sparkrav, 

men många anger också ekonomiska satsningar på musik/kulturskolan som orsak. 

Chefen/rektorn ges en stor roll i förändringsarbetet och många av de som har förändringar att 

vänta anger stort respektive litet intresse hos ledningen som en av orsakerna. Politiker har 

också ha stort inflytande enligt de svarande. 

 

Övriga kommentarer 

 

Sist gavs de svarande möjlighet att komplettera/förtydliga sina svar samt ha övriga synpunkter 

på undersökningen och ämnet. De flesta kommentarer är förtydligande och mer ingående 

beskrivningar av de svarandes arbetssituation. En relativt vanlig åsikt är att man väljer de lite 

sämre lokaler som är ute på andra skolor än musik/kulturskolorna för att i stället få arbeta 

större delen av sin tid under ordinarie skoltid. 

Många betonar ytterligare vikten av en god arbetsmiljö och ett stort intresse finns av att ta del 

av den färdiga undersökningen. Av svaren går att utläsa att intresset för lokalfrågor hos 

ledande personer inte är tillräckligt stort enligt de svarandes mått. 

Några svarande tar upp problemet med att lokalerna förutom att ha dålig kvalitet också ligger 

dåligt placerade. Lokaler som ligger långt ifrån varandra ökar lärarens restid och försvårar 

samarbetet mellan lärarkollegor. 

Kommentarer om lokalernas storlek är också vanliga. Den vanligast förekommande åsikten är 

att lokalerna är för små. 


