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Title in English: School – a dangerous place? A qualitative study of music teachers' ex-

periences of teaching in vocal and auditory care in swedish elementary school, grades 4-

6. 

 

Syftet med studien är att undersöka musiklärares erfarenheter av undervisning inom röst- 

och hörselvård i grundskolans åk 4-6. Studiens frågeställningar söker svar på vilka förut-

sättningar lärare har för att lära ut röst- och hörselvård, vad lärare anser om röst- och 

hörselvård som en del av musikämnet, hur lärare införlivar röst- och hörselvård i sin 

undervisning samt hur lärare tolkar röst- och hörselvård utifrån läroplanen. Studien inne-

fattar enskilda intervjuer med tre verksamma musiklärare i årskurs 4-6. Som metodansats 

användes hermeneutiskt inspirerad etnografi, avsikten med detta var att iaktta informan-

ten i sin arbetsmiljö och ta del av arbetsupplägg genom intervju. Informanternas utsagor 

tolkas utifrån en etnografisk analysmodell. Resultatet visar att bullervolymen i skolan kan 

vara stark, att undervisning i halvklass föredras och att åsikter om hörselvård som en del 

av musikämnet ser olika ut. Dessutom framgår det att röstvård införlivas genom upp-

värmningsövningar, medan hörselvård införlivas genom diskussioner om informativa fil-

mer. Lärarna uppmärksammar elevernas röst- och hörselvårdsbeteende genom tillsäg-

ningar. Lärarna tolkar innehållet i röst- och hörselvård utifrån egna erfarenheter. 
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1.INLEDNING 

Jag har utifrån personliga erfarenheter intresserat mig för hur kroppen fungerar i musice-

rande och musiklyssningssituationer. Detta för att jag själv många gånger brottats med 

ergonomiska problem som till exempel tjutande öron, trötthet i rösten och olika sorters 

kroppsliga problem. Dessa problem är ett resultat av oaktsamhet från min sida, då jag 

under min ungdom inte brydde mig om vad konsekvenserna av musiklyssnande och mu-

sicerande kunde bli. Det finns en tendens till samma oaktsamhet hos många människor i 

dagens samhälle, något som även Zhao, Fei (2012) påstår. Zhao hävdar att ungdomars 

hörselhälsa blivit sämre och att ett högljutt musiklyssnande är en av orsakerna till proble-

men. Jag upplever att musiklyssning är mer tillgänglig än någonsin i form av mobiltele-

fonen, de medföljande in-ear- hörlurarna och de olika appar som finns för streaming. 

Ungdomar är en av de grupper som jag upplever snabbt tagit till sig den nya tekniken och 

gjort den till en del av deras livsstil. Jag har noterat att den nya tekniken ofta används i 

vardagslivet som till exempel när de åker kollektivtrafik, när de går på promenad, när de 

tränar och när de pluggar. En användning som eventuellt skulle kunna påverka deras hör-

sel negativt i längden om volymen är för hög (ibid.). Enligt Zhao (2012) behöver ungdo-

mar informeras på ett som gör att de förstår allvaret i hur för stark musik kan påverka 

deras hörsel negativt. Något som jag själv hade behövt höra tidigare eftersom min hörsel 

har blivit lätt skadad av oaktsamt musicerande och musiklyssning. Eftersom jag själv 

hade önskat att ergonomiska frågor togs upp tidigare under min utbildning vill jag med 

detta arbete undersöka var utbildning inom ergonomiska frågor i ämnet musik tar sitt 

avstamp i svensk grundskoleutbildning. I LGR 11 står följande följande två ergonomiska 

punkter under rubriken centralt innehåll i kursplan för musik: 

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar. 

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd (Lgr 11 s.3). 

Det är utifrån dessa punkter studien kommer utformas. 
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2.BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel kommer det redogöras för vad röst- och hörselvård i skolan kan inne-

bära. Detta görs genom att det under rubrikerna röstvård och hörselvård presenteras re-

levant forskning, tidigare studentuppsatser och annan relevant litteratur. Det kommer 

även redogöras för röst- och hörselvård i svenska läroplaner genom tiderna. Syftet med 

detta är att ge läsaren en uppfattning om ämnets historia. 

2.1 Röstvård 

I artikeln University Vocal Training and Vocal Health of Music Educators and Music 

Therapists (Baker & Cohen 2017) var syftet med studien att beskriva lärares och musik-

terapeuters rösthälsa samt hur röstträning på universitetsnivå går till. De använde sig av 

en kvantitativ metod där undersökte hur respondenternas rösthälsa, röstanvändande och 

röstträning kunde se ut. Musiklärarna i studien uttryckte att de i slutet av arbetsveckorna 

kände sig slitna i rösten och att en anledning kunde vara de stora grupper som undervisa-

des. De flesta i studien ville också se att utbildning av röstvård på universitetsnivå ska 

vara karriärsanpassad. Resultatet visar på att det behövs ytterligare utbildning inom röst-

vård och röstträning, detta för att förhindra ytterligare röstproblem hos lärare och tera-

peuter. Med ytterligare utbildning påtalar författarna att lärarna också bättre kan lära ut 

röstvård till sina elever.  

 

Enligt Södersten (2017) finns det en femtioprocentig risk att musiklärare någon gång un-

der sitt yrkesverksamma liv får röstproblem. Orsaken kan bero på olika faktorer som till 

exempel individens personliga anatomi, individens humör, individens eventuella sjukdo-

mar, individens hörsel, individens levnadsvanor, hur mycket rösten får vila, lokalen där 

rösten ska användas, luftkvaliteten som finns i rummet, personens kroppsställning, hur 

mycket personen lider av stress, personens kunskap om röstergonomi och röstträning 

samt den bullernivå som finns i rummet. Även Arbetsmiljöverket (2018) framhöll att 

ovan nämnda faktorer kan påverka en individs rösthälsa, de betonar även att stress är en 

avgörande faktor i hur kroppen fungerar i en situation där rösten behöver användas, stres-

sen kan medföra att personens puls och blodtryck ökar, att muskler spänner sig och att 

andningen blir ytligare, vilket kan försämra rösthälsan. 

 

För att höras i olika sammanhang skriver Södersten (2017) att personen som ska använda 

sin röst antingen måste höja röstläget, prata starkare eller pressa rösten. Om personen gör 

något av detta kan påfrestningen på rösten öka och eventuellt slita på rösten. Det finns en 

mängd olika röstproblem som en individ kan uppleva. Några av dem kan vara heshet, 

röstansträngdhet, rösttrötthet, känslan av att något sitter i halsen, harklingsbehov, att rös-

ten är svag eller att den inte bär, att inte höras i bullrig miljö eller sveda och verk i halsen. 

Arbetsmiljöverket (2018) beskriver bland annat att buller under arbete som stör kommu-

nikation via tal mest. Det handlar om andra människor som stör genom att prata samtidigt, 

att personer stör genom att skrapa med möbler och andra föremål i golvet, att personer 

lyssnar på musik, att barn pratar, leker och skriker. Arbetsmiljöverket (2018) beskriver 

vidare att en röst som ska höras bör ligga runt tio till femton decibel över bakgrundsbullret 

för att uppfattas som tydlig. Detta betyder att hörbar talvolym är lika med bullervolym 

plus tio till femton decibel. 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2018) innefattar röstvård åtgärder som kan förhindra röst-

skador, trötthet i röst, vilket också kallas för fonasteni och heshet. Enligt Södersten (2017) 
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orsakas funktionell röst-störning eller fonasteni av undermålig andnings- och röstteknik, 

situationer där kraven på rösten är stort, olika allergier, till exempel mot damm, rök och 

torr luft. Dessa orsaker bekräftas också av arbetsmiljöverket (2018). Till skillnad från 

stämbandsknottror är stämbanden friska vid fonasteni. Symtom som kan vara signifika-

tiva vid fonasteni är att det värker kring talorganet, att rösten känns trött och att rösten 

inte bär. En annan röstskada som nämnts tidigare är stämbandsknottror. Stämbands-

knottror orsakas av en utdragen överbelastning av talorganet där stämbanden blir svullna 

och kan bilda knottror. Märkbara indikatorer på röstens egenskaper under influens av 

stämbandsknottror kan vara, heshet, att rösten låter skrovlig eller att rösten låter pressad. 

Symptom kan vara att rösten känns ansträngd, att det blir jobbigt att prata och att rösten 

successivt blir sämre under användning (Södersten 2017). Södersten (2017) föreslår att 

åtgärderna vid fonasteni eller stämbandsknottror kan variera mellan röstvila eller röstak-

tivitet, beroende på vad som är fallet. En röstaktivitet kan vara röstträning där den med 

problem kan lära sig olika övningar som rör andning, avspänning, kroppsposition, röst-

beteende och en anpassning så att övningarna är användbara i vardagen. Andra åtgärder 

är sjukskrivning, stämbandsoperation eller en omställning av den arbetsmiljö där läraren 

är aktiv. 

Södersten (2017) menar att en person som vill nå god röstergonomi bör välja att göra väl 

avvägda röstval, ge sig själv möjlighet att vila rösten, se till att buller på arbetsplatsen är 

så lågt som möjligt, se till att lokalen där arbetet sker ska vara väl dämpat ur ett akustiskt 

perspektiv, att luftkvaliteten i lokalen är god, att ha tillgång till mikrofon om den naturliga 

rösten inte räcker till och att ge sig själv rätt kunskaper inom röstergonomi och röstträ-

ning. Arbetsmiljöverket (2018) menar att en god röstergonomi är de åtgärder som krävs 

för att den som pratar ska ha en så god ergonomi som möjligt och att den som lyssnar kan 

höra så bra som möjligt. Åtgärderna kan vara av teknisk, organisatorisk eller individuellt 

utformade. 

Hur en lärare planerar för sin röstanvändning kan vara nyckeln för att se till att hen inte 

får röstproblem. Enligt Arbetsmiljöverket (2018) kan de korta pauser som uppkommer i 

ett normalt samtal räcka som återhämtning för just den situationen. I de situationer där 

läraren behöver mer volym resulterar användandet av rösten i att lärarens röst också be-

höver vila mer för att inte skadas. Därför blir det viktigt hur läraren planerar sina lektioner 

så att rösten får sin viktiga vila. 

Genberg, Emma., Matti, Sara., & Sundström, Lina. (2005) ville i sin uppsats undersöka 

om det fanns ett behov att utbilda barn i förskola och lågstadiet i röstvård. Detta gjorde 

författarna genom att intervjua två förskolelärare, fyra lärare, en logoped och en talpeda-

gog. Resultatet visade att lärarna har olika uppfattningar om ljudnivån i klassrummen. 

Författarna uppfattade efter observation att ljudnivån i början kändes hög men att det är 

troligt att hörseln anpassar sig och att detta kan vara en bidragande faktor till att lärarna 

accepterar en hög ljudnivå. Logopeden pekade på att det var viktigt att påverka arbets-

miljön genom att minska bakgrundsbullret. Intervjuerna visade att när barngrupperna 

minskade så minskade också bullernivån. Författarna drar slutsatsen att det är viktigt att 

göra lärare medvetna om barnröster, buller och lärarens egna röster (Genberg, Matti & 

Sundström 2005).  
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2.2 Hörselvård 

Fokus på hörselhälsa har flyttats från att läraren ska identifiera skadliga beteenden hos 

elever till att införa ett salutogent synsätt. Detta betyder att elever istället bör lära sig om 

det som kan vara skadligt för hörseln i förebyggande syfte. När det gäller hörselhälsa kan 

det betyda olika saker som till exempel användandet av hörselskydd, vad som är en lämp-

lig ljudnivå i olika sammanhang exempelvis i hörlurarna, på diskoteket eller stereon. En 

annan viktig aspekt är att veta hur alla i skolan bidrar till ljudmiljön och därmed dess 

arbetsmiljö. Vetskapen om hur varje individ bidrar till den sammanlagda ljudnivån är 

viktig för allas skull då för höga ljudnivåer i till exempel klassrum kan vara skadliga 

(West 2008). 

År 2004 skrevs ett material som skulle förenkla lärares arbete med hörselhälsa utifrån 

1994 års läroplan. Enligt Arbetslivsinstitutet (2004) kan en ansträngande ljudmiljö i sko-

lan bidra till att elever får ont i huvudet, svårigheter att koncentrera sig, kraftlöshet, och 

förslitningar i talorganet då de hela tiden behöver överrösta den ljudnivå som är aktuell. 

För att fly denna ljudmiljö söker sig vissa elever till musik som spelas upp genom olika 

portabla musikspelare med hörlurar, vilket i sin tur bidrar till att eleverna inte får någon 

paus från ljudet. I det arbetsmaterial som rör elever som är sju till tio år gamla föreslår 

Arbetslivsinstitutet (2004) att lärare bör lära ut varför vi har öron, hur hörseln fungerar, 

vilka ljud som kan skada hörseln och vilka ljud som känns bra och vilka som känns dåliga. 

För elever som är tio till tretton år föreslår Arbetslivsinstitutet (2004) att skolan bör lära 

ut vad ljud är, hur hörseln fungerar på ett mer ingående sätt, olika hörselskador, tinnitus 

och ljudöverkänslighet och vilka ljud som är skadliga för hörseln. 

Hörselhälsa i skolan innebär enligt West (2014) att göra elever medvetna om hur ljud 

fysiskt fungerar, genom förklaring av hörselorganet och dess delar till hur ljudvågor trans-

porteras i ett rum. Hörselhälsa är också att informera om vilka skador hörselorganet kan 

ta av för höga ljudnivåer (West 2014). Skador som till exempel tinnitus och ljudöverkäns-

lighet (ibid.). Hur tinnitus artar sig kan variera mellan olika personer. Ofta beskrivs det 

som ett tjut som inte försvinner. Ljudöverkänslighet är också personligt och kan visa sig 

på olika sätt. Ofta reagerar en person med ljudöverkänslighet negativt på ljud av olika 

slag och behöver isolera sig från ljuden på olika sätt, till exempel genom hörselskydd 

(ibid.). 

I Zhaos (2012) artikel, Music Exposure and Hearing Health Education: A Review of 

Knowledge, Attitude, and Behaviour in Adolescents and Young Adults, påvisar författaren 

att ungdomar och unga vuxna löper störst risk att fara illa av det som kallas för music 

induced hearing loss, som betyder musik som orsakat hörselproblem. Studiens syfte är 

att se över hur effektiv utbildning är i frågor som rör ungdomars attityd och beteende 

gentemot höga ljudvolymer, samt att ge förslag på hur man kan utbilda på ett bra och 

betydande sätt (ibid.). Artikeln belyser hur exponering av musik med hög ljudvolym på-

verkar hörseln och visar att farorna ökar med den moderna musikkulturen. Eftersom faran 

av ett högljutt musiklyssnande inte visar sig omedelbart kan ungdomarna inte heller upp-

täcka konsekvenserna förrän efter viss tid (ibid.). 

Den utbildning som synliggör faror påverkar inte de attityder som finns hos ungdomarna. 

Problemet med materialet som lärarna använder är att de metoder som används är inef-

fektiva (Ibid.). 
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En slutsats som dras är att lärare har liten förståelse för hur man bäst kan influera ungdo-

mar att förvandla deras lyssningsvanor, så de gör mer hälsosamma val. Det är viktigt att 

tydliggöra detta för ungdomar så att de blir medvetna om att deras val kan skada dem i 

framtiden. Zhao (2012) vill dock poängtera att en förändring av ungdomars lyssningsva-

nor inte är synonym med en minskning i njutningen av musik. 

Enligt Rodrigues, Matilde A., Amorim, Marta., Silva, Manuela, Vieira., Neves, Paula., 

Sousa, Aida & Inácio, Octávio (2015) är det allmänt känt att professionella musiker löper 

stor risk att skada sin hörsel på grund av den höga ljudnivå som finns i deras arbetsmiljö. 

Författarna skriver i sin artikel Sound levels and risk perceptions of music students during 

classes att problemen börjar redan i skolan eller under övning på musicerande i hemmet. 

Artikeln visar också att elever inte är medvetna om de hörselrelaterade risker de utsätter 

sig för, vilket enligt författarna visar vikten av att börja med förebyggande arbete i god 

tid så att bullernivåer och skadliga ljud kan minskas. De aktiviteter med höga ljudvolymer 

som nämns är att spela i band, lyssna på musik med hörlurar och att gå på konserter. 

Utifrån studiens resultat verkar det som att elever löper liknade risk för hörselskador som 

professionella musiker. Trots att de löper stor risk visar artikeln att eleverna oftast inte 

vet om riskerna med höga ljudvolymer. Författarna verkar tycka att det är skolans ansvar 

att utbilda eleverna så riskerna blir synliggjorda. Exempel på hur skolan kan arbeta ges i 

form av tips som gäller hur elever studerar, till exempel att de kan leta upp en tyst plats, 

hur de kan använda hörselskydd och hur de kan dämpa sina instrument (et al. 2015). 

I artikeln Health Teachers’ Perceptions and Teaching Practices Regarding Hearing Loss 

Conservation. American Journal of Health Education (Thompson, Amy., Pakulski, Lori., 

Price, James & Kleinfelder, Joanne 2013), vars syfte var att utvärdera gymnasielärares 

uppfattningar och undervisningstradition i hörselbevarande arbete, visas ett resultat som 

pekar på att det behövs utbildning inom hörselhälsa, och att de som jobbar med hälsofrå-

gor inom skolan bör utvärdera sådant som skulle kunna skada ungdomars hörselhälsa. De 

som är ansvariga för hälsofrågor på en skola bör se till att planer för hörselhälsa formul-

eras i de läroplaner som ska följas, samt att den personen eller personerna ska finnas som 

stöd för lärarna på skolan.  

Tidigare under rubriken har det mestadels handlat om elever. Det är dock relevant att 

synliggöra problem som musiklärare kan få utstå. Musiklärare kan under sin arbetsdag 

utsättas för höga ljudnivåer som sammanlagt kan bidra till en dålig hörselhälsa. För en 

musiklärare kan det vara viktigt att räkna samman den totala mängden ljudexponering 

som hen utsätts för under en dag då det inte bara är de korta högljudda momenten som är 

skadliga (Arbetsmiljöverket (2009).  

Hörselhälsa kan innebära att vissa åtgärder måste vidtas för att nå en miljö som är god-

tagbar utifrån de regler som Arbetsmiljöverket fastställt. Dessa åtgärder kan vara att åt-

gärda ljudet redan vid källan, vilket i praktiken kan betyda att läraren använder ett digitalt 

piano istället för ett akustiskt. Det kan också innebära att läraren behöver se över hur 

lektionen är planerad och eventuellt ändra något så att ljudvolymen jämnas ut över tid. 

Rummets form kan också ha en stor betydelse för hur ljudnivån är. Med hjälp av dämpare 

av olika slag kan till exempel volymen ändras genom att ljudet inte reflekteras lika 

mycket. En sista utväg är att använda hörselskydd (Arbetsmiljöverket 2009). Arbetsmil-

jöverket (2009) rekommenderar också att elevgrupperna som undervisas innehåller max-

imalt 15 personer. En konsekvens av att inte följa rekommendationerna kan vara att bul-

lernivån höjs och att arbetsmiljön försämras. 
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2.3 Röst- och hörselvårdens plats i läroplan och statligt material 

Röstvård och hörselvård har haft en varierad närvaro i skolans olika läroplaner. I Läroplan 

för grundskolan 62 och 69 gjordes det klart att röstvården handlade om att göra den mu-

sicerande upplevelsen trivsam och avspänd (Lgr 62 & 69). I Lgr 62 lade Skolöverstyrel-

sen till att lusten att sjunga skulle hållas levande. Detta kunde läraren uppnå genom att 

låta eleverna sjunga i rätt röstomfång (Lgr 62). Detta gjordes också i Lgr 69 då läraren 

skulle ge eleven bästa möjliga tonbildningsmaterial (Lgr 69). I Lgr 69 tas det upp andra 

aspekter av röstvård som inte togs upp i Lgr 62, nämligen att lärarens roll ändrades. Lä-

raren skulle då utifrån sin erfarenhet utvärdera elever och deras röster och om det behöv-

des skicka vidare eleven för ytterligare utvärdering, som sköttes av vårdpersonal (Lgr 69).  

I 1980 års läroplan valde Skolverket att inte lägga lika stort fokus på röstvård som tidi-

gare. I läroplanen beskrevs det att eleverna själva skulle ”upptäcka och diskutera ljuden i 

skolan, närmiljön, naturen och samhället och bli medvetna om hur musik och ljud påver-

kar oss i olika sammanhang”, vilket skulle kunna innebära samtal om röstvård och hör-

selhälsa (Lgr 80 s.111).  

Det är den allmänna uppfattningen om hur en bra hälsa ter sig som beskrivs i Lpo 94 där 

det i de allmänna målen står att eleven ska få ”grundläggande kunskaper om förutsätt-

ningarna för en bra hälsa, samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan 

och miljön” (Lpo 94 s.10). I Lgr 11 uttrycks det att eleven ska få grundläggande kun-

skaper om den egna livsstilens betydelse för elevens hälsa och miljö. Det står att eleven 

ska ha fått kunskaper men inte på vilken nivå, vilket det gjorde i Lpo 94. Detta skulle 

innebära en grundläggande eller en mer avancerad nivå. 

I Lgr 11 har röstvård och hörselvård införts i musikämnets kursplan. Detta i form av ar-

bete med hälsosamma ljudnivåer, användande av hörselskydd och röst- och hörselvård 

vid musikaliska aktiviteter (Lgr 11). 
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3.PROBLEMOMRÅDE 

Under problemområde karaktäriseras problem som identifierats ur tidigare forskning och 

relevant litteratur. I kapitlet presenteras också arbetets syfte och de frågeformuleringar 

som formats utifrån de problem som karaktäriserats. Det som kommande stycken har ge-

mensamt är att de alla har med lärarens erfarenheter av röst- och hörselvård att göra. 

Styckena visar också att det finns kunskapsluckor att fylla inom det aktuella forsknings-

området, till exempel gällande lärares kompetens eller röst- och hörselvård som under-

visning under musikämnet. Utifrån dessa stycken har kommande syfte och frågeställ-

ningar formulerats. 

Arbetsmiljöverket (2018; 2009) visar att bullernivån kan vara skadlig för både röst och 

hörsel. Södersten, Maria (2017) håller med om att bullernivån är skadlig för rösten, hon 

tillägger att det finns en femtio procentig risk att en lärare någon gång under sin karriär 

drar på sig röstproblem av olika slag. Arbetsmiljöverket (2018; 2009) skriver bara om 

lärares arbetsmiljö, informationen som de bidrar med kan även vara applicerbar på elever 

då även de är människor med öron och talorgan som fungerar på samma sätt som en 

lärares. Eftersom bullernivån i skolan verkar vara en påverkande faktor för huruvida bra 

hörselhälsa och rösthälsa kan behållas är begreppet intressant för syftets och frågeställ-

ningarnas formulering. En låg bullernivå kan ses som en nödvändig förutsättning för att 

kunna utföra en bra undervisning. Att undersöka lärares arbetsmiljömässiga förutsätt-

ningar i undervisningssituationer i Åk 4-6 är inget som har gjorts utifrån tidigare forsk-

ning och kan därför vara rimligt att göra 

LGR 11 har formulerat följande två punkter under rubriken centralt innehåll i kursplan 

för musik: 

Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar. 

Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd (Lgr 11 s.3) 

Eftersom LGR 11 endast ger lärare två relativt vagt formulerade punkter att förhålla sig 

till när de ska planera undervisningsinnehåll skulle innehållet kunna skilja sig markant 

mellan olika lärares tolkningssätt, olika tolkningar skulle kunna ge olika resultat. En kon-

sekvens skulle kunna vara att elever i Sverige inte får en jämlik utbildning inom röst- och 

hörselvård. Jag tolkar det centrala innehållet som något läraren ska bygga all undervisning 

kring. Hur informanterna tolkar innehållet är en helt annan fråga. Därför kan det vara 

viktigt att undersöka hur lärare pratar om sin undervisning utifrån läroplanen. Något som 

inte gjorts i tidigare forskning.  

I artikeln Vocal Training and Vocal Health of Music Educators and Music Therapists 

påstår författarna att kunskap om lärarens egen röstvård bidrar till hur väl hen kan lära ut 

om ämnet (Baker & Cohen 2017). Utifrån detta påstående kan det vara intressant att un-

dersöka vilka externa och interna förutsättningar lärarna har, då de kan påverka undervis-

ningen. Förutsättningarna för röst- och hörselvård har inte undersökts tidigare och kan 

vara viktigt att undersöka eftersom elevernas röst- och hörselhälsa kan påverkas av under-

visningen.  

Thompson, Pakulski, Price, och Kleinfelder (2013) pekar på att hörselvård i skolan bör 

skötas av den personal som är ansvarig för hälsofrågor. Det skulle till exempel kunna vara 

hälsoteamet eller skolsköterskan. Just nu ligger röst- och hörselvård under ämnet musik 
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och undervisas därmed av musikläraren. Det kan vara så att röst- och hörselvårdsunder-

visningen ligger under fel ämne, eftersom det inte finns någon forskning som styrker lä-

rares kompetens att undervisa i ämnet röst- och hörselvård. I slutändan skulle det kunna 

innebära att eleverna inte får med sig rätt kunskap och en konsekvens kan bli att de skadar 

sina röst- och hörselorgan. Det har varken gjorts någon tidigare forskning om musiklära-

res kompetens inom röst och hörselvård, eller huruvida röst- och hörselvård passar under 

ämnet musik, viket gör dem till intressanta frågeställningar.  

Eftersom det inte uttalat står någonting om röst- och hörselvård i betygskriterierna för 

musik i årskurs sex kan det bli problematiskt att kontrollera huruvida kunskaper inom 

området kan mätas. Det kan därför vara viktigt att undersöka musiklärares tankar kring 

bedömning av röst- och hörselvård, något som inte gjorts tidigare inom det aktuella forsk-

ningsfältet. 

3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka musiklärares erfarenheter av undervisning inom röst- 

och hörselvård i grundskolans åk 4-6. 

Frågeställningar: 

 Vilka förutsättningar har lärarna för att lära ut röst- och hörselvård?  

 

 Vad anser lärarna om röst- och hörselvård som en del av musikämnet? 

 

 Hur införlivar lärarna röst- och hörselvård i sin undervisning? 

 

 Hur tolkar lärarna röst- och hörselvård utifrån läroplanen? 

 

3.2 Avgränsningar 

Jag väljer att begränsa undersökningens omfång till årskurs fyra till sex. Detta görs ef-

tersom det är i dessa klasser som röst- och hörselvård för första gången gör sin entré i 

musikundervisningen. Avgränsningen görs även för att det inte tidigare utförts någon stu-

die om musiklärares erfarenheter av undervisning inom röst- och hörselvård i grundsko-

lans åk 4-6.   
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4.METOD 

I följande kapitel redogörs det för etnografins relevans med utgångspunkt i studiens syfte. 

Studiens datainsamlingsmetod, kvalitativa intervjuer kommer också att motiveras utifrån 

syfte och frågeställningar. Valet av informanter och det subjektiva bekvämlighetsurvalet 

som användes kommer beskrivas och motiveras. Arbetets analysmetod, tolkningar av 

första, andra och tredje graden (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015) kommer beskrivas. 

Till sist kommer studiens forskningsetiska ställningstaganden presenteras. 

4.1 Metodansats  

Studiens syfte var att undersöka musiklärares erfarenheter av undervisning inom röst- och 

hörselvård i grundskolans åk 4-6, därför behövdes en metodansats som tillät detta. I prak-

tiken innebar det att musikläraren och dennes syn av sitt arbete behövde undersökas och 

förstås. Ett sätt som tillät detta var att ta ”den andres utkikspunkt”, vilket är ett tillväga-

gångssätt som kopplas samman med etnografi (Lalander 2015 s.93). Att ta den andres 

utkikspunkt innebar att forskaren vill förstå läraren och dennes syn på hur arbetet ska gå 

till (ibid.).  

Etnografi är en kvalitativ metodansats som utgår ifrån ett hermeneutiskt vetenskapsteo-

retiskt perspektiv, hermeneutik är också en metodansats som utgår ifrån ett kvalitativt 

synsätt (Hartman 2004). Hermeneutikens huvudsakliga egenskap är att lägga stor vikt vid 

forskarens tolkningar av ett fenomen (ibid.). Denna egenskap användes främst i arbetets 

analysdel som baserades på tolkningar. Eftersom metodansatsen inspirerats av både etno-

grafi och hermeneutik, kom den i denna studie att kallas hermeneutiskt inspirerad etno-

grafi. 

Etnografisk forskning innebär att forskaren lägger stor vikt i att vara ute på fältet och 

observera informanterna (Lalander 2015). Metodansatsen tillåter även forskaren att an-

vända sig av flera olika datainsamlingsmetoder, till exempel samtal och intervjuer 

(Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015; Bryman, Alan 2016). De olika datainsamlingsme-

toderna kan bidra till att förståelsen för ett fenomen tydliggörs (Elvstrand, Högberg & 

Nordvall 2015). I föreliggande studie var det inte möjligt att på ett traditionellt sätt när-

vara i fält genom observation eftersom informanterna inte arbetade med röst- och hörsel-

vård under arbetets givna tidsram. Närvaro på fältet uträttades istället genom att träffa 

informanterna i deras arbetsmiljö och genom del av befintligt arbetsupplägg och plane-

ringar genom intervju, något som enligt Bryman (2016) hör till den etnografiska metod-

ansatsen.  

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Den datainsamlingsmetod som användes var halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med 

öppna frågor. Anledningen till valet av datainsamlingsmetod baserades på vilken data 

studien behövde. Syftet visar att det är lärarnas erfarenheter som ska undersökas, därför 

var det viktigt att intervjuerna gav en rättvis bild av dessa erfarenheter, något som data-

insamlingsmetoden bidrog till (Bryman 2016). De öppna frågorna medförde att informan-

terna behövde beskriva sina erfarenheter på ett djupare sätt. Intervju valdes också utifrån 

tankar om att observation inte skulle kunna bidra med att undersöka lärares erfarenheter, 

vilket kan ses som en nackdel med observation (ibid.). Syftet var att undersöka lärares 
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erfarenheter, observation skulle dock snarare kontrollera hur arbetet med röst- och hör-

selvård praktiskt gick till utan att få ta del av lärarnas utsagor.  

Intervjuguiden har skrivits och designats efter fem punkter som Bryman (2016) beskriver. 

Innehållet i dessa punkter säger att guiden bör tematiseras för att få en bra följd av frågor, 

till exempel utifrån studiens frågeställningar, att frågorna bör möjliggöra för arbetets syfte 

och frågeställningar, att använda ett språk som inte kan misstolkas, att ledande frågor bör 

undvikas och att bakgrundsinformation om informanten är väsentlig för att svaren ska få 

ett sammanhang. 

Under intervjun var avsikten att vara så neutral som möjligt, anledningen till detta var att 

inte påverka informanten negativt, något som skulle kunna påverka utsagan. Neutraliteten 

behölls genom att inte ge informanten anvisningar eller moraliska förmaningar och att 

inte föra diskussion med den som intervjuades. Avsikten under intervjun var också att 

tålmodigt och reflekterande lyssna på det informanten hade att säga, eftersom det ingav 

förstående. Intervjun fortsatte endast när informanten verkade färdig med den tidigare 

frågan (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015). För att ge informanten möjligheten till ett 

fördjupat svar ställdes det följdfrågor, frågor som till exempel: hur menar du då? Vill du 

utveckla det resonemanget lite? Informanterna fick ta del av en kopia av LGR 11 under 

intervjun. Detta gjordes för att få ett så utförligt svar som möjligt.  

Tid och plats för intervjun bestämdes tillsammans med informanten. För att möjliggöra 

tillgång till fältet var det eftersträvansvärt att intervjun skulle ske på informantens arbets-

plats. Ett möte på arbetsplatsen kan innebära att informanten vill presentera sig på ett visst 

sätt. Hen skulle kunna presentera sig som professionell, som en god kollega och genom 

en lärarmask vilket i detta fall var önskvärt då det var musiklärares erfarenheter av under-

visning inom röst- och hörselvård som var syftet (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015 s. 

37). 

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon som en ljudfil och efter arbetet skrevs klart 

togs filerna bort. Efter varje utförd intervju transkriberades innehållet ordagrant, därefter 

påbörjades analysarbetet. 

4.3 Urval 

Informanterna skulle vara utbildade lärare med anställning på olika grundskolor. Lärarna 

skulle även undervisa i årskurs fyra till sex är då den gruppen ut ett erfarenhetsmässigt 

perspektiv var mest lämpliga att besvara arbetets syfte och frågeställningar. Dessa egen-

skaper innebär att urvalet kan ses som ett subjektivt urval (Denscombe 2016). Subjektivt 

urval innebär att deltagarna måste ha kunskap eller erfarenheter om ämnet (ibid.) 

Det fanns ingen preferens för vilken tidigare erfarenhet ut ett tidsperspektiv lärarna skulle 

ha. Det fanns heller ingen önskad geografisk plats informanten skulle befinna sig på ef-

tersom det skulle kunna begränsa möjligheten till deltagande.  

För att komma i kontakt med varje enskild informant kontaktades först deras rektor via 

mail (se bilaga 2). Detta gjordes på grund etiska skäl och att alla skolor inte listade sina 

lärare på sina respektive hemsidor. Det visade sig vara ineffektivt då inga svar generera-

des. Istället togs det kontakt med lärare som var bekanta sen tidigare. Tre av dessa lärare 

ville ställa upp på varsin intervju. Detta urval skulle kunna ses som ett bekvämlighetsur-
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val. Bekvämlighetsurvalet är praktiskt då forskaren kan välja det mest fördelaktiga alter-

nativet, vilket kan innebära att tid och pengar sparas (ibid.). Eftersom lärarna hade de 

egenskaper som söktes utifrån ett subjektivt urval bör inte bekvämlighetsurvalet kunna 

påverka studiens vetenskaplighet vilket enligt Denscombe (2016) är en möjöighet. Urva-

let kan ses som ett subjektivt bekvämlighetsurval. 

Informanterna var under tiden studien skrevs utbildade, de hade lärarlegitimation och un-

dervisade i grundskolans årskurser fyra till sex i en svensk stad och by. Namnen valdes 

för att inte bilda några förutfattade meningar om informanterna samt vara så fördomsfria 

som möjligt.  

4.4 Analysmetod. 

Den analysmetod som har använts kallas för tolkningar av första, andra och tredje graden 

(Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015). Tolkningar av den första graden innebär att först 

fastställa det forskaren upplevt. Vad är det som har yttrats i intervjun? I den här studien 

var det inspelade material som de kvalitativa intervjuerna genererade som behövde fast-

ställas. I detta stadium av analysarbetet producerades den bas som behövdes för att ett 

vidare tolkningsarbete skulle göras möjligt (Elvstrand, Högberg och Nordvall 2015). I 

praktiken innebar detta att intervjun presenterades i sin ursprungliga form.    

Den andra tolkningsgraden innebar att göra en tolkning som såg förbi det uppenbara. I 

praktiken betydde detta att tolkningsprocessen innebar en frihet, där idérikedom och fan-

tasi kunde användas för att jämföra informanternas utsagor och försöka se gemensamma 

ståndpunkter (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015). Det var i detta steg som den herme-

neutiska ansatsen användes. 

Tolkningsgrad nummer tre innebar att undersökaren tolkade informanternas utsagor för 

att hitta mönster av olika slag (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015). I praktiken innebar 

detta att de gemensamma ståndpunkter som utvanns ur tolkningsgrad två tolkades med 

hjälp litteraturen. Detta gjordes för att ytterligare tydliggöra samband mellan informan-

ternas erfarenheter och för att förstå lärarna som grupp utifrån de utsagor som rörde deras 

erfarenheter (Hartman 2004). Detta förtydligande var också lämpligt utifrån ett hermene-

utiskt perspektiv då det inom hermeneutiken är viktigt att förtydliga en grupps situation 

så att en större förståelse för gruppen kan nås (ibid.).  

Tolkningar av första, andra och tredje graden används främst inom etnografi (Elvstrand, 

Högberg och Nordvall 2015), tolkningsmetoden kan även kopplas samman med herme-

neutiken på grund av dess tolkningsegenskaper. 

4.5 Forskningsetiska ställningstaganden 

Jag följde i detta arbete Vetenskapsrådets (2017) etiska ställningstaganden. Detta gjorde 

jag genom att informera informanterna om att deltagandet var frivilligt och att de fick 

avbryta sin medverkan när de ville, att de i arbetet, i den mån det gick, var avidentifierade. 

Jag kom efter arbetets slut ta bort allt material som kunde identifiera informanterna. Det 

material som samlades användes endast i detta arbete (Vetenskapsrådet 2017). 
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5. RESULTATPRESENTATION 

I följande kapitel presenteras delar av informanternas utsagor enligt analys av första gra-

den, vilket innebär att fastställa det som sagts under intervjuerna. Ordningen på det inne-

håll som presenteras stämmer överens med hur utsagan formades under intervjun. Inter-

vjuerna presenteras också efter den ordning som de utfördes, vilket innebär följande ord-

ning: Kasper, Jesper och Jonatan. 

5.1 Kasper 

Kasper har relativt nyligen avslutat sin utbildning och har nu arbetat som musiklärare i 

ungefär två år. Han jobbar just nu på två skolor och med årskurs två till sex. Grupperna 

som undervisas är av olika storlek. Han uppskattar att femtio procent helklass och femtio 

procent halvklass eller en tredjedelsklass. Akustiken på arbetsplatserna beskriver han som 

”helt ok”. Den beskrivs också som att inte vara ”ultimat”. Det har gjorts vissa åtgärder 

för att dämpa ljudnivån. Det kan dock fortfarande bli hög ljudvolym i klassrummen.  

Kaspers tidigare erfarenheter inom röstvård har han fått genom sin musiklärarutbildning, 

Han tycker att de kurser som erbjöds var undermåliga och att han istället lärt sig röstvård 

av sångerskor som han är bekant med. Tack vare uppsjungningar under folkhögskolans 

körundervisning har Kasper utvecklat röstvårdkännedom. Det har bidragit till att han i sitt 

yrke kunnat identifiera trötthet i rösten vilket han upplevt när han ska sjunga, vilket enligt 

honom beror på bristande teknik. Han beskriver att tröttheten kan minska genom att pla-

nera bättre, att ”sprida plågorna lite”. Detta innebär att planera så att samma moment inte 

lärs ut i flera klasser under en arbetsvecka. Kasper upplever att det finns problem i hur 

elever använder sina röster i skolan, att femtio procent använder rösten på ett ”skränigt” 

sätt, något som skulle kunna skada elevernas röster. 

De tidigare erfarenheter han har inom hörselvård beskrivs som betydligt fler. Han berättar 

att det först under senare år han började använda hörselskydd och började tänka på hör-

selvård, han preciserar inte varför. Han hade tidigare inte tänkt att han skulle bli ”trött i 

öronen”. Under Kaspers år på folkhögskola började han använda formgjutna öronskydd. 

Han beskriver att det inte är musicerandet med eleverna som är det jobbiga ur hörselvård-

synpunkt, utan de oväntade, starka ljuden, bullret, elever som pratar rakt ut och stolar som 

dras mot golv som känns värst.  

Den utbildning han fått på musikhögskolan gav han betyget ett av tio. Han berättar vidare 

att det han lärt sig om fysiken kring ljud och örats anatomi kom från biologilektionerna 

på gymnasiet och eget intresse. 

Kasper tycker att röstvård hör hemma i musikundervisningen, men att hörselvård borde 

vara ett ämne som genomsyrar alla ämnen då det enligt honom snarare är en fråga om 

allmän arbetsmiljö och att det är viktigt i alla ämnen. Han tror att hörselvård har hamnat 

i musikämnet för att musik har med ljud och göra. Han beskriver att det är mer logiskt att 

röstvården hör till musikämnet då det arbetas och tränas med rösten på ett aktivt sätt.  

Kasper beskriver att röstvården nog är enklast att beskriva, att han som lärare enklast får 

in det i sångmoment och uppsjungningar. Han beskriver att ”eleverna märker att de orkar 

längre om de gör på rätt sätt”. Han beskriver vidare att eleverna är så pass små att de inte 

har börjat reflektera så mycket över de konsekvenser som fel användning av rösten kan 
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få, utan att reflektionen nog snarare kommer senare i livet. Kasper säger att eleverna fort-

sätter även fast något gör ont, i detta fall fel användning av röst. Detta beskriver han som 

en elevs tanke: ” Ja det gör ont men jag fortsätter ändå”. 

Kasper beskriver att han jobbar med röstvård genom praktiska övningar i samband med 

sång, något som görs varje gång de sjunger. Han lägger inget fokus på röstvård, han be-

skriver att den ”hänger med”. Kasper upplever att eleverna inte alltid förstår vad vitsen 

med uppvärmningsövningarna är, och att de ibland ser ut som ”ett gäng frågetecken”.  

Kasper beskriver vidare att hörselvården är svårare att lära ut än röstvård, eftersom han 

är ny på jobbet och att han inte kommit till det steget i sin planering än. Hans vision är att 

ha en slags föreläsning där han vill använda sig av en Powerpoint presentation med bra 

bilder på hörselorganet och liknande. Han hoppas även på att de nästa termin kan lyssna 

på tinnitusljud och hur någon med hörselskada upplever ljud. Han nämner att han inte har 

haft någon ”recension” av olika hörselskydd. Han pratar istället med eleverna om att olika 

hörselskydd finns, speciellt med de elever som ”tycker det är jobbigt” med starka ljud 

och mycket buller. 

Kasper berättar att han predikar en hel del om att eleverna ska vara rädda om sina öron. 

Han berättar framför allt att det inte växer ut några nya öron igen när de gått sönder, då 

det är många elever som visar en attityd som kan liknas vid odödlighet. Kasper förtydligar 

att han alltid är noga med volymen när de tillsammans eller var för sig spelar i klassrum-

met. Han går runt och kontrollerar när eleverna exempelvis sitter vid varsitt keyboard 

med hörlurar. Han har ofta mer koll på elever som han vet kan vara lite vårdslösa. Han 

ser till att de eleverna inte stör någon annan elev då de ibland kan vrida upp någon annans 

volym på skoj, vilket skulle resultera i att de åker ut ur klassrummet.  

När det kommer till hjälpmedel i undervisningen beskriver Kasper att han låter eleverna 

spela in sig själva då han säger att ”Jag tycker att det är bra att de [eleven/eleverna] får 

höra sig själva”. Då kan eleverna reagera på olika sätt. Han härmar en elev och säger ”Åh 

låter jag sådär”. Kasper kan då uppmana att stå och sjunga på ett rätt och seriöst sätt så 

det blir en bättre inspelning. Han beskriver också att det används väldigt mycket hörlurar 

i undervisningen. 

Jag försöker jobba så mycket jag kan med hörlurar och stänga in ljud så att när dom 

[eleverna] sitter vid ett elpiano, tar på sig lurarna när dom sitter och spelar, och det 

uppskattar dom väldigt mycket också, och det tror jag har och göra med att det är 

väldigt rörigt och stökigt hela dan i skolan, så dom tycker det är jätteskönt när dom 

får plocka på sig ett par lurar och bara hålla på med sitt ostört. 

Lektionssalarna är också utrustade med digitala trumset som Kasper inte tycker är så ro-

ligt ur musikalisk synpunkt, eftersom de digitala trumset som används ger en annan spel-

känsla än de akustiska trumseten. De elektroniska är dock bra när det kommer till hörsel-

vård då de inte genererar lika stark volym. Han tyckte att det var helt rätt beslut att byta 

ut de gamla akustiska trumseten då de fungerade dåligt och att de ”låter så jävla mycket”. 

Vid första anblick uttrycker Kasper att röst- och hörselvårdens plats i läroplanen är ganska 

löst formulerade. Han tolkar ”aktivitet vid uppvärmningsövningar” som en uppmaning 

till att ”sjunga upp lite grann”. Han uttrycker att det kan innebära hälsosamma ljudnivåer, 

som han själv påpekar att han nämnt tidigare. Han berättar vidare att han inte har någon 

föreläsning om vilka hörselskydd eleverna bör köpa och pratar vidare om hur hörselskydd 
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används i skolan och att vissa elever tycker att det är skönt med skydd då vissa elever 

visar tecken på hörselkänslighet och berättar åter hur sorlet i skolan är något jobbigt. 

Han upprepar samma svar när han kommenterar målen i det centrala innehållet som rör 

röst och hörselvård nämligen att de är väldigt löst formulerade. Han berättar att det precis 

släppts ett fördjupat material som påstås hjälpa lärare med tolkning av läroplan för grund-

skolan. 

Kasper bedömer inte röst och hörselvård då han inte kopplar samman dem med betygskri-

terierna. Han tillägger dock att ”man ska ju kunna resonera kring sitt eget och andras 

musicerande” och fortsätter med att ”de [målen för röst- och hörselvård] ligger ju bara 

som bakgrund då det är ingenting jag bedömer direkt”. Han resonerar vidare och säger 

att ”det handlar om sunt förnuft, samma sak som att vi inte slår varandra, så spelar vi inte 

så starkt att någon blir döv. Jag bedömer ju inte om de slår varandra. Jag skulle nog lägga 

till en notis om någon är riktigt vårdslös”. Han tillägger att en sådan elev antagligen inte 

skulle klara de andra kriterier som finns. 

Kasper säger röst- och hörselvård finns inom musikundervisning på samma premisser 

som för idrott och hälsa, nämligen att elever behöver träna för att hålla kroppen i god 

form. Han trycker åter på att röstvården är den del av röst och hörselvård som bör ligga i 

musikundervisningen och att hörselvården bör vara central, eftersom det till exempel kan 

vara väldigt hög volym på idrotten.  

Kasper beskriver att slöjd är ett ämne som är utformat för grupper om åtta personer och 

upplever arbetsmiljön i slöjdsalen är lugn, vilket enligt honom, förutom själva gruppstor-

leken, skulle kunna bero på att eleverna har respekt för maskinerna. Han pratar vidare om 

hur olika ljudvolymer ser ut i skolan och att det kan vara väldigt hög volym på raster och 

i matsalen. I förbifarten nämner han att en av skolorna han jobbar på jobbar med att få 

fem minuter tyst i matsalen under lunchen, vilket ska ge eleverna chansen att äta och att 

stressa ner. Han svarar sedan åter på frågan och säger att det är av hälsoskäl röst- och 

hörselvård finns med i det centrala innehållet och att punkterna hamnat i musiken för att 

ingen annan vill ha dem. 

Slutligen berättar Kasper att han framförallt vill att hörselvård ska kopplas samman med 

alla ämnen och att skolsköterska och elevhälsoteamet ska komma och föreläsa om ämnet, 

något som de enligt Kasper redan gör om mat. Han vill att hela organisationen ska jobba 

för att få ner bullernivåerna i skolan. 

5.2 Jesper 

Jesper har arbetat som musiklärare i tretton år och har erfarenhet av undervisning från 

olika stadier, vilket innebär grundskolan årskurs fyra till sex, sju till nio och gymnasiet. 

Han har läst till klassrumslärare på Musikhögskola och har elgitarr och gitarr som huvud-

instrument. Just nu jobbar Jesper med årskurs fyra till nio.  

Grupperna som Jesper undervisar är av varierande storlek där vissa är tolv till fjorton 

personer stora, så kallade halvgrupper, vissa är sexton till sjutton personer stora, så kal-

lande tregrupper vilket uppnås genom att lägga ihop elever ifrån två klasser och sedan 

dela den gruppen på tre. Han har en helklass som är sjugosex personer stor.  
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Jesper har ett större klassrum och ett mindre grupprum. I grupprummet och klassrummet 

är det en odämpad arbetsmiljö. Ljudet blir väldigt starkt och efterklangsrikt i båda rum-

men. Jesper ”skulle vilja ha rummen mer dämpade så att det inte blir så mycket ljud från 

rummen”. Han beskriver att efterklangen fördubblar ljudvolymen och att den inte är 

vacker. Jesper plockar snabbt fram sina hörselskydd när det blir för högljutt. Han säger 

att det ofta räcker att eleverna plockar fram och spelar på ett par gitarrer för att det är dags 

för hörselpropparna. Ibland slarvar Jesper med sina hörselskydd. Konsekvensen kan bli 

att öronen blir trötta och att han blir mer ljudkänslig. Hörselskydden ger honom en känsla 

av trygghet. Han beskriver det på följande sätt: ”nu är jag lite safe, nu kan det hända 

någonting. Det kan komma ett skarpt ljud, men jag kommer klara smällen”. 

Jespers personliga erfarenheter av röstvård kan placeras i samband med sång, till exempel 

att han startar någon form av uppsjungning. Vidare beskriver han att det också kan handla 

om hur en person pratar, att prata med hjälp av sitt magstöd och inte bara med halsen så 

att den blir hes, att använda rösten på ett smart sätt, att inte prata för starkt utan försöka 

få tyst på omgivningen istället. Jesper beskriver att det i utbildningen ingick en minikurs 

i röstvård, han kommer inte ihåg så mycket ifrån den. Det var ingenting som satte sig. 

Han talar senare om att han egentligen fått ganska mycket röstvårdsutbildning från sång-

lektioner och kör-undervisning, något som han klassar som röstvård. Han berättar också 

att de fick en kurs i hörselvård där det kom en föreläsare från Göteborgs universitet. Han 

beskriver inte djupare vad som ingick i kursen. 

Jespers har sen gymnasiet använt hörselproppar. Det var först när han började undervisa 

på grundskolan som han slarvade med hörselskydden. Han tänkte att volymen på under-

visningen inte skulle vara så stark som den egentligen är. Han märkte att han blev trött i 

öronen och började använda propparna igen. 

Jesper tycker att eleverna använder sina röster på ett högljutt eller starkt sätt i skolan. Han 

upplever att det är väldigt stark ljudvolym på raster och i skolmatsalen och att när det är 

stark volym försöker eleverna överrösta rummets volym för att kunna höras vid bordet. 

Kasper tror inte att eleverna försöker överrösta medvetet utan att de gör det för att bli 

hörda. Jesper pratar vidare och kommer av sig själv in på att vissa äldre elever konstant 

lyssnar på musik med hörlurar, vilket är något som enligt Jesper sliter på hörseln. 

När vi talar om hur elever använder hörseln i skolan pratar Jesper om att de yngre eleverna 

kanske inte börjat gå på konserter och klubbar, vissa åker kanske iväg på konserter på 

helgen. Han uttrycker att de kanske främst är elever som går i högstadiet och uppåt som 

gör det. Han talar vidare om att vissa elever har dansundervisning och att eleverna där 

ofta dansar till hög volym. Han berättar om ett tillfälle när volymen på en elevstyrd lekt-

ion är mycket hög: ”här är ju 110db lätt, eller upp mot 100db, man kunde inte höra vad 

folk sa”. 

Jesper knyter samman röstvård med sång, något som enligt honom är av naturliga skäl då 

man kan använda sig av röstövningar i undervisningen om röstvård. Han pratar med ele-

verna om att de inte bara ska sjunga med halsen. Han beskriver att de jobbar med stödöv-

ningar för att lättare kunna sjunga med hela kroppen. Han nämner även att de jobbar med 

klangövningar av olika slag. Ett förslag är att få eleverna att se glada ut och sedan fråga 

dem hur det låter. Han jobbar även med elevernas kroppsliga ergonomi i en övning där 

han får eleverna att dra en osynlig tråd i nacken för att sträcka på sig. 
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Jesper tycker hörselvården tar sin plats i undervisningen när eleverna börjar spela instru-

ment. Det skulle kunna vara något konkret som att höja på en förstärkare till en skadlig 

nivå, något som skulle kunna skada honom och eleverna. Han uttrycker att musiken kan 

vara ett av de farligaste ämnena som finns i skolan eftersom det finns så mycket som kan 

skada öronen. Han beskriver vidare att han pratar om tinnitus med eleverna och upplever 

att många elever berättar att de märkt av pip i öronen; ”Det är många som har upplevt det 

där pipet i örat, eller att det susat lite om man varit i något starkt”. Jesper har använt sig 

av en tjugo minuter lång film tillverkat av Ammot som heter Hör du du?! i sin undervis-

ning. Han beskriver att han efter filmvisningen för en diskussion med eleverna. Frågorna 

som ställs kan vara: Har ni någon gång upplevt tjut i öronen? Känner ni någon som har 

tinnitus? Han tillägger att hörselvården är något som sköts löpande i samtal med eleven 

”när det dyker upp” till exempel, ”tänk på era öron”, ” vi försöker sänka, vi får huvudvärk 

och det sliter på öronen liksom”. Vissa elever visar tecken på ljudöverkänslighet och sö-

ker sig till de hörselskydd som finns i musiksalen. Jesper brukar försöka undervisa vilka 

olika slags hörselskydd som finns genom att ha med sig olika varianter och beskriva vil-

ken som är bra till vad. 

Jesper använder främst uppvärmningsövningar i undervisningen om röstvård. Han försö-

ker få eleverna att hitta magstödet, bli avslappnade och mjuka i kroppen, prata om varför 

eleverna behöver värma upp. Vissa elever reagerar på övningarna och frågar om de ska 

ha idrott eller dans. 

Jesper tycker att hörselvårdsdelen av utbildningen är lättare att förstå då nästan alla vet 

vad till exempel tinnitus är. Den allmänna kunskapen om ämnet underlättar för samtal om 

ämnet. Han beskriver att de efter filmvisningen av Hör du du?! har frågestund där frågor 

som: Har ni upplevt det? Har ni hört pip i öronen någon gång? Brukar ni vara i starka 

ljudmiljöer? Jesper tror att eleverna tar till sig budskapet från lektionen. Han uttrycker att 

det skulle kunna vara som med ”sådan här du ska inte röka reklam”, nämligen att eleverna 

visar intresse men struntar i det i slutändan. 

Jesper säger att röstvård är sammankopplad med uppsjungningsövningar då det är under 

de momenten som eleverna lär känna sina röster. Hörselvårdsarbetet under musikalisk 

aktivitet går ut på att påminna eleverna om att tänka på att hålla volymen på en hälsosam 

nivå. Jesper tolkar röst- och hörselvårdens roll som centralt innehåll som något läraren 

ska få med, något som ska blandas in i undervisningen. Jesper bedömer röstvård tillsam-

mans med sång, då han under uppsjungnings kan stämma av hur väl elever träffar tonhöjd 

eller följer rytmer. Han poängterar dock att det inte är något som han bedömer som en-

skild punkt i musikundervisningen, samma sak gäller hörselvården. Det handlar mer om 

att det är egenskaper som eleverna ska få med sig, att han pratar med eleverna om ämnet 

så de får med sig kunskaperna. 

Jesper tror att Skolverket placerat hörselvård i musikämnet för att den allmänna uppfatt-

ningen om musikläraren är att hen är ganska kunnig om örat och vilka konsekvenser stark 

ljudvolym kan få. Det är också troligt att eleverna med träffar på hög ljudvolym i musik-

undervisningen. Han tror att en av anledningarna till att röst- och hörselvård anses som 

viktiga är att ”många elever lyssnar på musik och att de lyssnar i öronsnäckor som sliter 

på deras öron” och att ”det är många som pratar starkt i högre och högre tonlägen”. 
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5.3 Jonatan 

Trots en erfarenhet som mestadels befinner sig inom ramen för årskurs sju till nio har 

Jonatan nyligen börjat undervisa i årskurs två till sex. Jonatans sammanlagda musiklära-

rerfarenhet är cirka 32 år lång. Han är utbildad till grund och gymnasieskolelärare inom 

musik. 

Jonatan jobbar på två skolor där den ena inte har mer än tjugo elever i varje undervis-

ningsgrupp, medan den andra skolan har grupper som är i helklass. Han beskriver att en 

årskurs fyra är tjugosex elever stor. Jonatan upplever att helklass tar mer plats och låter 

mera. Han beskriver att: ”det också kan vara trevligt, man sjunger och det blir en väldig 

energi”.  

Jonatan beskriver att det i helgrupp kan vara problematiskt när de ska spela instrument, 

då det blir svårt att handleda alla. Han beskriver vidare att ”musik nog i princip är ett 

halvklassämne”, något som han tror många musiklärare kämpar för och fått igenom. Han 

beskriver att musikämnet i skolans planeringsstadie ofta ”glider med” och får anpassa sig 

efter andra ämnen. Han beskriver att rektorn på de skolor han jobbar är väldigt bra och 

att han förmodligen kommer att få halvklass på båda skolorna. Jonatan beskriver det 

klassrum som har en mer dämpad utformning som sämre och den som är mer ljudlig som 

bättre. Jonatan är uppvuxen inom kyrkans värld och där har han fått sången ”intravenöst 

från födseln”. Han berättar vidare att den kyrkliga miljön medförde att de sjöng mycket i 

skolan, kyrkan och i ungdomskör. Han var under den tiden inte röstmedveten utan bara 

sjöng. Det var först under Jonatans folkhögskoleutbildning som medvetenheten kring rös-

ten kom, detta tack vara röstträning, körsång och de sånglektioner han fick. Genom att 

någon lyssnade kunde Jonatan sedan förstå vad han gjorde och varför. Röstutbildningen 

fortsatte på Musikhögskolan där han hade individuell röstträning varje vecka i tre år. Han 

berättar att de även hade hörselvård på Musikhögskolan men att han inte kommer ihåg 

exakt vad den innehöll. 

Jonatan uttrycker att hans röst inte lämpar sig för tal och sång och att han lätt blir trött i 

rösten. Han beskriver vidare att han tidigare använt sig av mikrofon i sin undervisning, 

detta för att spara på rösten. Han påpekar att det är viktigt att lära sig använda rösten på 

rätt sätt då det är det viktigaste instrumentet lärare har. 

När Jonatan beskriver sina personliga erfarenheter till hörselvård nämner han att hans 

hörsel börjar angränsa mot tinnitus och att han känner av en trötthet i hörseln, som enligt 

honom kommer från att han utsatts för mycket ljud, speciellt när elever spelar trumset 

starkt. Han menar därför att digitala trumset är bättre ur ett arbetsmiljömässigt synsätt. 

Jonatan upplever att många av de barn han registrerar är högljudda, han menar dock att 

det är av den anledningen han registrerar dem. Han uttrycker att de flesta eleverna i själva 

verket är ”ganska lågmälda”. Han upplever också att många elever aldrig har sjungit in-

nan de möter ämnet i skolan, vilket enligt Jonatan kan resultera i att eleverna använder 

rösten för starkt, att de hamnar utanför tonarten och att sången blir till skrik.  

Han berättar vidare att det är ”ganska många” elever som är känsliga för starka ljud. 

Många elever har hörselkåpor för att skärma av sig. Många elever säger till Jonatan att 

sänka om det är för starkt och vissa går ut ur klassrummet om det blir för stojigt. 
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På frågan om hur Jonatan tycker att röst- och hörselvård hör ihop med musikämnet sva-

rade han, ”Ja de hör ju ihop, otroligt starkt, röst och sång är ju, det är det viktigaste vi 

gör”. Han lägger vikt vid att rösten är något som ”vi har med oss” och att det är viktigt 

då den används i musik, improvisation, lära sig teori och gehör. Jonatan säger att eleverna 

ska få möta röstvård och börja träna sina röster och med träning menar han olika röstöv-

ningar, till exempel uppvärmningsövningar. 

Jonatan tycker att hörseln är helt avgörande inom musik, detta för att det är genom hörseln 

som vi [människan] upplever och lär oss musik, därför är det också viktigt enligt Jonatan 

att vårda det instrumentet. Han talar vidare och beskriver att tinnitus är ett stigande pro-

blem och att det är en av anledningarna till att hörselvården har kommit in i läroplanen. 

Jonatan uttrycker att ett stort problem för människors hörsel är att lyssna på musik för 

starkt i in ear hörlurar och att det är något som måste pratas om på ett klokt sätt i skolan, 

vilket görs med alkohol, narkotika och tobak, den så kallade alocohol-, narkotika- och 

tobak-utibldningen. Han ifrågasätter ant-utbildingen och resonerar kring huruvida den är 

effektiv eller om barn och ungdomar struntar i den för att de inte vill göra som vuxna, att 

de unga vill vara tuffa genom att trotsa. Jonatan tror på att lärare behöver undervisa ”la-

gom mycket” i hörselvård för att det ska få effekt. 

Jonatan brukar främst ta upp hörselvård med de lite äldre barnen genom att prata om 

innehållet i filmen Hör du du?!. Eleverna brukar själva få berätta om de vet eller känner 

någon som har hörselproblem. De brukar diskutera vad hörselvård är och varför hörsel-

skador uppkommer. Han beskriver momentet som en dialog som förs med eleverna. Jo-

natan beskriver att han ofta inte hinner så mycket mer på grund av tidsbrist. 

Jonatan arbetar med röstvård genom att få eleverna att sjunga och lära eleverna att ”kon-

trollera sin röst så bra som möjligt”. Han beskriver att upplägget går ut på att eleverna 

lyssnar och sedan härmar, sjunger unison sång, sjunger växelsång och kanonvisor. Han 

försöker se till att eleverna inte sjunger forcerat, vilket enligt honom kräver att han över-

vakar lektionen. Han beskriver ett scenario där vissa elever tycker att det är ”larvigt” att 

sjunga och att han då är ”på dem direkt” och i värsta fall bryter lektionen. Han använder 

sig också av uppvärmningsövningar som till exempel ”poppa poppa popcorn”. 

Jonatan säger att han inte pratar så mycket om röstteknik, andning, artikulation och fonat-

ion då det inte går på den här nivån, ”inte än i alla fall”. Han trycker på att ”man måste 

bygga långsamt” och beskriver hur han pratar med eleverna om varför röstvård är viktigt: 

”värma upp rösten är viktigt, likaväl som man värmer upp inför idrottsutövning”. 

Han beskriver vidare att många barn, ”i alla fall de yngre”, mår bra av rutin och att han 

därför gör likadant vid varje lektion, nämligen en start- och slutsång. Jonatan beskriver 

att han brukar be eleverna att sjunga vackert och upplever då att de får en röst som är mer 

hållbar ur ett röstvårds perspektiv. 

Vid uppvärmningsövningar kan han som lärare fokusera på musikaliska begrepp som till 

exempel staccato och legato vilket gör att eleverna blir mer medvetna om vad de gör ur 

ett musikaliskt perspektiv. Jonatan tar sig rätten att tolka målen själv, ”att de ska användas 

med ryggraden”, då han anser att Skolverket inte ger ”så mycket svar”, och vad den tolk-

ningen blir menar han att ”varje musiklärare måste bestämma”. Han beskriver att målen 

är något som ska tas upp och tas med och att han som lärare ska göra det som går. Jonatan 
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tänker att röst- och hörselvård kan kopplas samman med de värdeord som står i betygskri-

terierna, vilka enligt honom är öppna för tolkning.   
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6. RESULTATANALYS 

I följande kapitel analyseras och presenteras informanternas utsagor genom en samman-

flätad tolkning av andra och tredje graden. I praktiken innebär detta att det i varje stycke 

kommer presenteras en tolkning av andra graden. Dessutom kommer tolkningen att kopp-

las till tidigare forskning eller relevant litteratur, vilket är den tredje tolkningsgraden. 

Detta görs för att djupare förklara musiklärarnas gruppmässiga erfarenheter av ämnet. 

Förklaringen kan ses som ett förtydligande av lärarnas situation, något är eftersträvans-

värt inom både hermeneutisk vetenskapsteori och etnografi (Hartman 2004). 

6.1 Personliga erfarenheter och förutsättningar 

Både Kasper och Jesper upplever att det kan vara stark ljud- och bullervolym i skolan. En 

orsak skulle kunna vara att elever bidrar till en starkare ljudnivå. Kasper menar att bullret 

från okontrollerat ljud är det värsta, med buller menar han bland annat elever som pratar 

rakt ut och allmänt oväsen. Jonatan menar att det inte är alla elever som är högljudda, 

utan att de elever som är högljudda utmärker sig. Kasper säger att femtio procent använ-

der sin röst på ett skränigt sätt. Anledningen till de ohållbara nivåerna kan vara att elever 

inte är medvetna om de risker som de utsätter sig för (Rodrigues, et al 2015). Genom att 

utbilda eleverna i hörselvård på grundskolan medvetandegörs problem som eleverna tidi-

gare inte varit medvetna om (Rodrigues, et al 2015). Vissa elever verkar dock redan med-

vetna om att bullernivån på musiklektionerna är störande då de enligt Kasper, Jesper och 

Jonatan söker sig till hörselskydd under undervisningen. Att de söker sig till hörselskydd 

kan också tyda på att bullervolymen är starkare under musiklektionerna. 

Kasper, Jesper och Jonatan beskriver att de märkt hur elever använder sig av In ear-hör-

lurar, vilket enligt Arbetslivsinstitutet (2004) skulle kunna betyda att eleverna flyr en an-

strängande ljudmiljö genom att överrösta bullernivån med musik. En konsekvens av detta 

användande kan vara att elevernas hörselorgan inte får den vila den tid som behövs för 

återhämtning, något som kan öka risken för att bilda hörselskador på sikt.  

Jesper har uppmärksammat att elever i allmänhet försöker överrösta bullernivån för att 

bli hörda vilket enligt Södersten (2017) och Arbetsmiljöverket (2018) påverkar röst- och 

hörselhälsa negativt. Arbetsmiljöverket (2018) beskriver att läraren kan behöva lägga sin 

talnivå tio till femton decibel starkare än bullret för att höras vilket också är siffror som 

är applicerbara på elever. Detta skulle enligt Södersten (2017) kunna leda till olika röst-

besvär, som till exempel Fonastini eller stämbandsknottror. Kasper och Jesper beskriver 

också att eleverna vistas i en ljudmiljö som är relativt stark och att de anstränger sina 

röster. Enligt Södersten (2017) och Arbetsmiljöverket (2018) skulle detta kunna innebära 

att eleverna får röstproblem då de behöver anstränga rösten för att höras genom bullerni-

vån. Även Genbergs, Mattis och Sundströms (2005) studie diskuterar att bullernivån är 

ett problem som kan medföra röstproblem redan hos förskolebarn. Kasper och Jonatan 

beskriver båda sin egen röst i någon form. Kasper har efter arbete upplevt trötthet i rösten, 

vilket enligt honom själv beror på bristande teknik. Jonatan har fått mycket röstträning 

under sin tid på musikhögskolan. Han beskriver ändå att han tidigare varit obekväm med 

sin röst och att han inte tycker att den är speciellt bra trots all träning. Han har även använt 

sig av mikrofon för att underlätta arbetet, något som enligt Arbetsmiljöverket (2018) kan 

användas när läraren känner trötthet i rösten. Kasper beskriver att han fått väldigt lite 

utbildning i röstvård vilket även Jesper till viss del ger uttryck för. Jesper kopplar dock 

samman röstvård med sång och kör och antyder då att han fått lite mer utbildning än vad 
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han initialt sa. Han står dock fast vid att den uttalade röstvårdsdelen i hans utbildning inte 

var stor. Informanternas utsagor kan kopplas samman med den beskrivning av röstvårds-

utbildning på universitetsnivå som Baker och Cohen (2017) framför, nämligen att den 

inte är tillräcklig då röstproblem hos lärare ökar vilket i sin tur kan påverka hur bra lärare 

lär ut röstvård till elever.  

Kasper, Jesper och Jonatan beskriver att det kan bli hög ljudvolym i skolan. Alla beskriver 

också att de någon gång känt trötthet i hörseln efter undervisning, vilket kan vara ett 

tecken på en bullrig arbetsmiljö. Kasper beskriver att det är bullret som är värst. Även 

Jesper uttrycker att det överlag kan vara väldigt starkt volym i skolan. Arbetsmiljöverket 

(2009) menar att den sammanlagda ljudnivån i skolan kan vara en bidragande orsak till 

hörselproblem hos lärare. Jesper tycker att hans musiksalar är dåligt dämpade och skulle 

vilja att ljudet inte spred sig lika lätt, då det nu förstärker den ljudnivån som är. Kasper 

tycker att hans salar är ”helt ok”, han beskriver dock att det lätt blir hög ljudvolym. Jona-

tan beskriver den sal som har en livlig efterklang som bättre i sammanhanget och den 

dämpade salen som sämre. Här bildas det en konflikt mellan informanternas åsikter om 

huruvida salarna ska vara dämpade eller inte. Det kan finnas en förklaring i att Jonatan 

har ett ljudbildsideal som härstammar från den kyrkliga bakgrund som han är uppvuxen 

i, då kyrkor ofta har en mer rumslig klang. Kasper och Jesper verkar främst tänka på hur 

de vill ha det under lektionerna, där de anser att en lägre ljudnivå är idealiskt. Arbetsmil-

jöverket (2009) föreslår vissa akustiska åtgärder, till exempel dämpning av olika slag som 

en skola kan göra för att få ner den totala mängden ljud som kan alstras under en dag. 

Jonatan föredrar salen som har mindre dämpning vilket går emot Arbetsmiljöverkets 

(2009) rekommendationer. Alla skolor som informanterna jobbar på har gått från akus-

tiska trummor till digitala vilket Arbetsmiljöverket (2009) rekommenderar. Lärarna an-

vänder sig också av digitala pianon med hörlurar vilket också ger en minskning av bul-

lernivån enligt Arbetsmiljöverket (2009).   

Informanterna beskriver liknande erfarenheter av hur skolorna hanterar gruppstorlekar. 

Alla tre har erfarenheter av halvklasser och helklasser. Kasper och Jesper har även erfa-

renheter av tredjedelsklasser. Jonatan är den enda som direkt uttrycker att musik gör sig 

bäst som ett halvklassämne. Det kan också vara så att Kasper och Jesper känner på det 

viset, då båda uttrycker att det lätt kan bli stimmigt under lektioner i helklass och att de 

båda upplevt hörselproblem efter undervisning. Enligt Arbetsmiljöverket (2009) bör inte 

en grupp överskrida femton personer då det bidrar till starkare bullernivå. Jesper beskriver 

att hans största grupp innehåller tjugosex personer, vilket skiljer sig markant från Arbets-

miljöverkets rekommendationer. Även Genberg, Matti och Sundström (2005) har kommit 

fram till att stora grupper är ett problem för bullernivån i förskolan och att barngrupperna 

bör minska för att få ner bullernivån. Detta skulle kunna liknas vid grundskolans buller-

nivåer.  

Jesper och Jonatan tar båda upp att utbildning i hörselvård kan liknas vid förebyggande 

utbildning om alkohol, narkotika och tobak. De menar att eleverna i slutänden kan välja 

att strunta i den kunskap de införskaffat sig och trotsa kunskapen i en slags revolt mot 

den vuxna världen. Att eleverna struntar i den kunskap om hörselvård är något som även 

Zhao (2012) ser som ett problem. Zhao pekar på att det är vanligt att elever får skador av 

musikalstrande apparater och att den metod som används i utbildning av hörselvård inte 

är effektiv då ungdomar i slutändan struntar i de uppmaningar de får från vuxna och ändå 

lyssnar på stark musik. Jonatan utrycker att han tror att det behövs rätt mängd utbildning 

i ämnet så att eleverna inte gör tvärt om. Kaspers upplever att elever tycker att de är 
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odödliga och inte bryr sig om de konsekvenser som för starkt musiklyssnande kan få för 

deras hörsel, eftersom eleverna inte märker resultatet på en gång. Detta överensstämmer 

med Zhao (2012) som menar att det är problematiskt att elever inte bryr sig om konse-

kvenserna då hörselproblemen inte visar sig på en gång. Alla lärare i föreliggande studie 

uppmanar sina elever att tänka på att ha en volym som är hälsosam. Huruvida lärarnas 

uppmaningar ger en bättre hörselhälsa är svårare att kontrollera.  

6.2 Röst- och hörselvård som en del av musikundervisningen 

Informanternas åsikter om röstvård är likartade. De tycker att röstvården hör naturligt till 

ämnet musik då rösten arbetas med aktivt under sångundervisning och uppvärmningsöv-

ningar. Jesper börjar direkt beskriva hur han arbetar med röstvård när han beskriver sina 

erfarenheter av ämnet vilket kan tyda på att röstvården kopplas starkt till ämnet. Jonatan 

understryker att sång är det viktigaste stoffet under musiklektionerna och understryker att 

rösten är en viktig del av musikundervisningen, då den är ett verktyg. För Jonatan verkar 

det som att röstvård och sång är synonyma. 

Åsikterna om hörselvården skiljer sig lite. Jesper och Jonatan verkar tycka att den passar 

in i musiken och verkar nöjda med att den får plats i musikundervisningen, vilket är för-

ståeligt då hörseln till stor del används i musik. Jonatan nämner hur elever använder mu-

sik i hörlurar på ett problematiskt sätt. Han uttrycker även att det bör pratas om hörselvård 

på ett bra sätt i skolan, vilket skulle kunna tolkas som att han anser att hörselvård är ett 

område som hör till fler ämnen än musik. Kasper uttrycker att hörselvård bör placeras 

som ett centralt ämne för hela skolan och att hörselvården egentligen bör skötas centralt 

av skolsköterska och skolhälsoteamet vilket Thompson et al (2013) också uttrycker. De 

menar att utbildning i hörselhälsa bör tas upp av skolans hälsoteam och att de sedan ser 

till att eleverna utbildas i ämnet, något som inte görs i dagsläget. Jonatan pratar om att 

det måste talas om hörselvård i skolan vilket skulle kunna kopplas till att göra hörselvår-

den mer central då den synliggörs mer. Riskerna med en hög bullernivå, som Södersten 

(2017) och West, Eva (2004) beskriver, skulle också kunna vara en anledning till att hör-

selvårdens plats i läroplanen inte endast behöver innefatta musiklektionerna.   

6.3 Införlivande av röst- och hörselvård i undervisning 

Resultatet visar att grundtankarna kring undervisning av hörselvård delas av informan-

terna. Alla baserar eller vill basera undervisningen på ett material som tittas på eller un-

dervisas från. Kasper vill spela upp olika ljud som visar hur tinnitus och andra hörselska-

dor kan upplevas och tillverka en Powerpoint som bland annat visar hur hörselorganet är 

uppbyggt. Han påminner också elever att de ska tänka på sin hörselhälsa när de är för 

högljudda. Jesper och Jonatan informerar om hörselvård via filmen Hör du du?!. De på-

minner också eleverna om att hålla ljudnivån nere. Kasper, Jesper och Jonatans sätt att 

undervisa kan jämföras med det som West, Eva (2014) ser som nödvändigt inom under-

visning av hörselvård, nämligen att informera om vilka skador hörselorganet kan ta av 

för höga ljudnivåer och hur ljud fysiskt fungerar, utanför och inom kroppen. Arbetslivs-

institutet (2004) betonar också vikten att utbilda om hur hörseln fungerar och hur olika 

ljud känns.  

Informanterna berättar inte exakt hur de undervisar om hur elevers sammanlagda volym 

bidrar till en ohållbar arbetsmiljö. De påminner istället eleverna att de ska tänka på att 

inte vara högljudda. Jesper och Jonatan som båda baserar sin undervisning av röst- och 
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hörselvård kring innehållet i filmen Hör du du?! för samtal om hörselhälsa med sina ele-

ver vilket skulle kunna innebära samtal om ljudvolym i skolan. Enligt West (2008) bör 

lärare informera om hur varje elev bidrar till den sammanlagda ljudvolymen.  

Både Kasper och Jesper pratar med sina elever om hörselskydd och hur de är bra för 

hörselhälsan, vilket också är en viktig del i undervisningen enligt West (2004). Genom 

diskussioner med elever om innehållet i Hör du du?! som både Jesper och Jonatan använ-

der sig av, kan ämnen som rör lämplig ljudvolym från ljudalstrande apparater diskuteras. 

Det skulle även kunna tas upp i Kaspers framtida Powerpoint då det är han som bestäm-

mer innehållet. Att undervisa om lämplig ljudvolym är enligt West (2004) något som bör 

göras i förebyggande syfte för att förhindra hörselskador på sikt. 

Kasper beskriver att röstvården ”hänger med” i de uppsjungningsövningar och sånger han 

och eleverna utför. Vikten i hans undervisning ligger dock mer på själva musicerandet 

och inte uttalat på röstvården. Undervisningen är alltså inte planerad utifrån ett röstvård-

sinnehåll, utan röstvården antas följa med de uppsjungningsövningar som genomförs. 

Han upplever att eleverna inte alltid i stunden förstår varför de har uppsjungning. Han 

menar dock att eleverna förstår meningen efter att de fått reflektera kring uppgiften. 

Kasper beskriver att han uppmanar och kontrollerar elever så de står och sjunger på rätt 

sätt när de spelar in musik för att få ett bättre musikaliskt resultat. Denna kontrollerande 

undervisningsmetod används även av Jesper och Jonatan som också försöker se till att 

eleverna sjunger på ett bra hälsosamt sätt. Jesper och Jonatan beskriver varför uppsjung-

ning är bra och pratar med eleverna om att kroppen och magstödet måste vara aktivt när 

de sjunger. Kasper och Jesper arbetar även med röstvård genom att se till att eleverna har 

en bra hållning och är avslappnade under uppsjungningarna. Att vara så avslappnad och 

stressfri som möjligt i rösten och kroppen är enligt Södersten (2017) något som kan hjälpa 

rösten i förebyggande och vårdande syfte. En annan viktig punkt är kroppens hållning 

som enligt Södersten (2017) och Arbetsmiljöverket (2019) kan påverka rösten positivt 

eller negativt beroende på hur hållningen utförs. Att forcera rösten kan enligt Södersten 

(2017) skada rösten och bör därför inte göras. 

6.4 Tolkning av röst- och hörselvård utifrån läroplan för grundskolan. 

Ett gemensamt ställningstagande är att röst- och hörselvård är något som ska tas upp i 

undervisningen som centralt innehåll och att det inte är en punkt som lärarna bedömer 

enskilt. Kasper är den enda som nämner att han eventuellt skulle kunna använda kunskap 

i röst- och hörselvård i betygssättning. Röst- och hörselvård används enligt Jesper mer 

som ett verktyg för att kunna bedöma sång. Kasper nämner punkten ”resonera kring ditt 

eget och andras musicerande” (Lgr 11) från betygskriterierna, en punkt som lärare even-

tuellt skulle kunna använda i betygssättning av röst- och hörselvård. Detta är något som 

kan kopplas samman med de värdeord i betygskriterierna (se bilaga 3) som enligt Jonatan 

är öppna för tolkning. Anledningen till att deras tolkningar av röst- och hörselvård utifrån 

läroplanen skiljer sig åt kan eventuellt bero på hur innehållet formulerats i läroplanen. 

Kanske hade deras tolkningar haft fler likheter om innehållet framskrivits på ett annat 

sätt. 

6.5 Sammanfattning  

Informanterna upplever att ljudvolymen i skolan är stark, orsaken beskrivs vara buller 

som alstrats av elever. Vissa elever är medvetna om bullernivån och söker sig till hörsel-

skydd, något som informanterna också gör. Andra elever använder in-ear-hörlurar vilket 
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kan innebära att de att överröstar bullernivåerna med hjälp av musik. Elever i skolan för-

söker i allmänhet överrösta bullernivån för att höras vilket kan skada deras röst och hörsel. 

Informanterna berättar om trötthet i sina egna röster vilket kan tyda på en ansträngd ar-

betsmiljö. Informanternas utsagor visar att deras utbildning inom röst- och hörselvård kan 

vara otillräcklig. Gruppstorlekarna under undervisning är i vissa fall för stora vilket bidrar 

till en sämre arbetsmiljö, samt mindre tid till varje elev. Undervisning om röst- och hör-

selvård kan enligt Jesper och Jonatan liknas vid utbildning om alkohol, narkotika och 

tobak. Därför kan röst- och hörselvårdsutbildningens effektivitet ifrågasättas eftersom in-

formanterna antyder att ant-utbildningen kan vara ineffektiv då elever trots utbildningen 

tros testa alkohol, narkotika eller tobak.  

 

Informanterna tycker att röstvård passar bra in i musikämnet. Hörselvårdens plats i mu-

sikämnet ifrågasätts av en informant, han tycker undervisning om hörselvård bör skötas 

mer centralt. Införlivning av röstvård sker genom praktiska övningar som till exempel 

uppvärmningsövningar. Införlivning av hörselvård sker till exempel genom samtal kring 

innehållet i filmen Hör du du!? och i samtal om olika hörselskydd. Undervisning om röst- 

och hörselvård sker också löpande under lektioner i form av tillsägningar. En gemensam 

åsikt är att röst- och hörselvård är något som ska tas upp i undervisningen som centralt 

innehåll och att det inte är en punkt som lärarna bedömer enskilt. 
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7. DISKUSSION 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i relation till arbetets syfte: att undersöka 

musiklärares erfarenheter av undervisning inom röst- och hörselvård i grundskolans åk 

4-6. Följande ämnen diskuteras: musiklärares åsikter och erfarenheter om hörselvårdens 

plats i dagens utbildning, bullervolymen i skolan, vilka signaler vissa arbetsmiljömässiga 

åtgärder kan sända till eleverna, införlivande av röst- och hörselvårdsinnehåll, musiklä-

rares utbildning i hörselvård, undervisning i halvklass. Efter resultatdiskussionen följer 

en metoddiskussion och därefter listas förslag till vidare forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

Musiklärarnas åsikter och erfarenheter om hörselvårdens plats i dagens utbildning skiljer 

sig till viss del. Min egen uppfattning om röst- och hörselvårdens plats i läroplanen utifrån 

resultatet är delad. Jag förstår hur Skolverket tänkt då de placerat röst- och hörselvård 

under ämnet musik då både röst och öron används i musik. Det kan finnas fördelar med 

att hörselvård och röstvård utförs under en mer central regi, något som inte görs i dagslä-

get. Att röst- och hörselvård utförs i en central regi som Thompson et al (2013) framhåller. 

Om skolan gemensamt jobbar med att förbättra röst- och hörselvården hos unga och ger 

ämnet mer plats skulle även miljön de studerar i kunna förbättras så att lärare slipper 

använda hörselskydd och mikrofon i undervisningen. Detta är något som borde vara önsk-

värt i alla ämnen. Som det ser ut just nu ligger det ett stort ansvar på musiklärarens axlar, 

ett ansvar som jag tycker bör delas med fler lärare då utfallet skulle kunna påverka hela 

skolans arbetsmiljö. Skolverket bör alltså inte ta bort undervisningen från musiklektion-

erna, snarare kan de behöva lägga till hörselvårdsundervisning i andra ämnen för att visa 

ämnets betydelse för eleverna. 

Musiklärarnas erfarenheter pekar på att det är hög ljudvolym i skolan, en indikator kan 

vara att de ibland behöver använda hörselskydd. Att musiklärare använder hörselskydd 

under sin undervisning av högljudda moment ser jag som en nödvändighet, något som 

också rekommenderas av Arbetsmiljöverket (2009). Det kan dock vara så att hörselskyd-

den bör tas ut när icke bullriga moment lärs ut. Bullervolymen skulle eventuellt kunna bli 

högre om toleransnivån hos läraren höjs, vilket användande av hörselskydd skulle kunna 

leda till, något som kan resultera i att elevers röst- och hörselhälsa påverkas negativt efter 

som de tvingas vistas i en bullrig miljö.  

Lärare bör fundera kring vilka signaler vissa arbetsmiljömässiga åtgärder kan sända till 

eleverna. Att använda en mikrofon i undervisning, vilket enligt arbetsmiljöverket (2018) 

är en åtgärd vid rösttrötthet, bör enligt mig inte göras för att överrösta en högljudd klass, 

utan endast för att göra en röst hörbar för eleverna. En slutsats som kan dras utifrån inter-

vjuerna är att det finns nödvändigt buller och onödigt buller. Nödvändigt buller är sådant 

som alstras från källor som till exempel musicerande, fläktsystem eller träslöjdens olika 

maskiner, det är buller som måste finnas och skyddas mot genom användande av hörsel-

skydd, eller användande av mikrofon. Fasta installationer som maskiner och fläktsystem 

kan också i viss mån åtgärdas med nyare tystare modeller. Jag tror att lärare och elever 

fortfarande kommer behöva hörselskydd då sådana maskiner är högljudda till sin natur. 

Onödigt buller är sådant som kan åtgärdas genom tillsägning. Onödigt buller bör aldrig 

åtgärdas genom att använda sig av hörselskydd eller mikrofon då det snarare skulle kunna 

förvärra lärandesituationen och skolans arbetsmiljö då eleverna tillåts vara högljudda. 
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Utifrån musiklärares erfarenheter av hur införlivande av röst- och hörselvårdsinnehåll går 

till, kunde jag lägga märke det inte undervisas vilka fysiska konsekvenser dålig röstvård 

kan få. Då tänker jag främst på de röstskador som Södersten (2017) beskriver. Precis som 

att lärarna har en filmvisning eller Powerpoint om hörselvård, kan det vara lämpligt att 

ha en teoretisk genomgång om hur rösten fungerar och hur rösten kan påverka arbetsmil-

jön eleverna befinner sig i, likt det som Södersten (2017) skriver om. Det skulle även 

kunna vara önskvärt att ha praktiska övningar i hörselvård, lik den som eleverna får i 

röstvård, då det eventuellt skulle kunna ge eleven en djupare förståelse eftersom eleven 

får uppleva ämnet på ett praktiskt sätt. 

Jag uppfattar att musiklärares utbildning i hörselvård kan vara otillräcklig vilket skulle 

kunna kopplas ihop med det som Thompson et al (2013) beskriver, nämligen att kunskap 

om ett ämne hör ihop med hur en lärare kan lära ut om det. Om hörselvården ska fortsätta 

vara ett ämne som endast ligger under musikundervisningen skulle undervisningen om 

hörselvård på musikhögskolorna behöva ses över. Hörselvårdsutbildningen på musikhög-

skolorna behöver enligt mig vara mer didaktiskt inriktad, vilket innebär att lärare får lära 

sig vad som ska läras ut i relation till hörselvård, hur det ska läras ut och varför. Hörsel-

vårdsundervisningen på Örebro universitet är inte kopplad till dessa didaktiska frågor vil-

ket enligt mig hade behövts då det antagligen hade tydliggjort lärarnas kommande arbets-

uppgifter. 

Jag uppfattar att musiklärares erfarenheter av undervisning i halvklass fungerar bättre än 

den i helklass och att musiklärare önskar halvklass i de flesta grupper de undervisar. För 

mig är det självklart att musikundervisning ska ske i halvklass eftersom Arbetsmiljöver-

ket (2009) poängterar att effekterna av en sådan undervisning är positiv för elevers och 

musiklärares röst- och hörselvård då bullernivåer kan hållas nere. Att undervisningen ska 

ske i halvklass bör vara standardiserat om skolorna är mån om hälsan hos sina lärare och 

elever. Halvklass är viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv eftersom det kan medföra att bul-

lervolymen sänks. Dessutom är det också viktigt ur ett didaktiskt perspektiv eftersom 

lärarna troligtvis får möjlighet till att utföra moment som inte går att genomföra i helklass, 

moment som kräver mer uppmärksamhet till varje elev. Undervisning i halvklass kan som 

tidigare nämnt också innebära att läraren får mer tid till varje elev, vilket skulle kunna 

innebära att eleven i slutändan får med sig viktig kunskap. 

Det skulle kunna vara så att lärarnas kunskap om röst- och hörselvård påverkar deras 

tolkning av läroplanen och utformningen av undervisningen som berör dessa områden. 

Om denna kunskap varierar borde även elevernas möjlighet till kunskap inom dessa om-

råden variera och därmed elevernas möjligheter att bibehålla och utveckla god röst- och 

hörselhälsa. Röst- och hörselvård är även viktigt för lärarna, då ljudmiljön som råder vid 

musikundervisningen är både elevernas och lärarnas arbetsmiljö. Lärarna kan vistas i 

denna miljö under hela sitt yrkesverksamma liv, vilket gör det viktigt att få miljön så bra 

som möjligt. Mitt resultat har visat att undervisning i halvklass är att föredra framför 

helklass ur ett arbetsmiljömässigt och undervisningsperspektiv. Det skulle även kunna 

finnas fördelar med att undervisning av hörselvård får en mer central plats i grundskolans 

utbildning.     
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7.2 Metoddiskussion 

I efterhand skulle valet av en hermeneutiskt inspirerad etnografiskt ansats kunna ifråga-

sättas då den etnografiska delen egentligen inte gav det som var tanken med den, nämli-

gen att få ta del av lärarnas planeringar och undervisningsmaterial. En av informanterna 

mötte jag inte på den skola han jobbade, jag träffade honom på en annan arbetsplats där 

han också jobbade som lärare vilket fortfarande skulle kunna vara i enlighet med den 

etnografiska ansatsen.  

Jag står fast vid att intervju var en rimlig datainsamlingsmetod för mitt arbete utifrån den 

tidsram som vi blivit givna. Jag förstår dock att resultatet kanske hade blivit annorlunda 

om jag använt mig av observation som datainsamlingsmetod, då det kanske gett en större 

uppfattning om varje enskild informants faktiska undervisning i röst- och hörselvård. En 

observation möjliggör dock inte för forskaren att ta del av informanternas erfarenheter på 

samma sätt som en intervju, vilket var syftet. Observation skulle snarare kontrollera om 

det som yttrats under intervjuerna stämmer. Observation skulle dock kunna möjliggöra 

att forskaren uppfattar andra aspekter av den praktiska undervisningen, till exempel hur 

elever beter sig under lektionerna eller om det som lärarna säger i intervjuerna stämmer, 

vilket skulle vara en intressant påbyggnad av denna uppsats. 

Min begränsade erfarenhet av intervjusituationer kan ha påverkat intervjusituationernas 

flöde. Jag försökte dock dra lärdom efter varje intervju och utvärdera mig själv för att 

agera bättre i nästa intervju. Jag förstår självklart att min prestation inte var helt perfekt 

och att jag eventuellt inte ställde helt rätt följdfrågor när det hade behövts. Jag tror dock 

inte min insats under intervjuerna påverkade informanternas svar något nämnvärt. Vissa 

av frågorna i intervjuguiden skulle eventuellt ha kunnat formuleras om för att möjliggöra 

tydligare svar på vissa av arbetets frågeställningar. Jag kan dock inte svara på hur de 

formuleringarna skulle se ut.  

Bekvämlighetsurvalet skulle kunna ifrågasättas eftersom det finns en liten relation mellan 

intervjuare och informant. Upplevelsen var att informanterna snarare var mer avslapp-

nade vilket kan ha varit en bidragande faktor till att de vågade öppna upp sig och bidra 

med sina erfarenheter. Informanterna som valdes utifrån ett bekvämlighetsurval hade alla 

de egenskaper som den subjektiva urvalsmetoden utgick från, vilket i slutändan enligt 

mig inte borde påverka den vetenskapliga aspekten något nämnvärt. 

7.3 Vidare forskning 

Musiklärares erfarenheter av undervisning inom röst- och hörselvård i grundskolans åk 

4-6 skulle kunna undersökas genom fokusgruppsamtal och genom det få en bild av hur 

informanter jobbar genom samtal med varandra. Utifrån den diskussion om observation 

som fördes i metoddiskussionen hade det varit intressant att undersöka hur arbetet med 

röst- och hörselvård skulle kunna gå till i praktiken. Detta skulle kunna göras med hjälp 

av observationer då datainsamlingsmetoden möjliggör undersökning av hur något ser ut 

i verkligheten. För att få ytterligare kunskap om hur bullernivåerna påverkar elever så 

skulle det kunna vara intressant att intervjua lärare i andra årskurser, skolornas rektorer 

och skolornas elever. Det skulle även kunna vara intressant att göra en kvantitativ studie 

där enkät används för att få reda på hur elever, lärare och rektorer ser på skolornas bul-

lernivåer. Det skulle också kunna vara möjligt att undersöka röst- och hörselvård var för 

sig med ovan nämnda datainsamlingsmetoder. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Börja med viktig information! 

Informera om syftet med ditt arbete, att du kommer spela in intervjun och att hen kom-

mer att vara avidentifierad i arbetet. Fråga om informanten har några frågor innan ni 

börjar. 

Syftet med studien är att undersöka musiklärares erfarenheter av undervisning inom röst- 

och hörselvård i grundskolans åk 4-6. 

Starta den kvalitativa intervjun:  

Bakgrundsinformation: 

1. Hur många år har du jobbat som musiklärare?  

2. Vilken slags utbildning har du? 

3. Vilka årskurser jobbar du i? 

4. Hur stora är grupperna som du jobbar med? 

5. Hur skulle du beskriva akustiken i ditt klassrum? 

Vad anser lärarna om röst- och hörselvård som en del av musikämnet? 

1. Kan du beskriva dina personliga erfarenheter till Röstvård? 

2. Kan du beskriva dina personliga erfarenheter till Hörselvård? 

3. Hur använder eleverna sina röster i skolan? Under musikundervisningen? 

4. Hur använder eleverna sin hörsel i skolan? Under musikundervisningen? Finns 

det något som påverkar mer eller mindre? 

5. Hur tycker du röstvård och hörselvård hör ihop med musikämnet? 

 

Hur införlivar lärarna röst och hörselvård i sin undervisning? 

1. Hur jobbar du med röstvård och hörselvård i din undervisning idag? 

2. Använder du dig av en färdig planering? Om ja: Hur ser den ut? 

3. Vad använder du dig av för hjälpmedel(Litteratur, teknisk utrustning, osv) som 

stöd i undervisningen? 

4. På vilket sätt har din utbildning förberett dig för undervisning i röstvård och hör-

selvård? 

Hur tolkar lärarna röst- och hörselvård utifrån kursplanen? 

1. Hur tänker du om de mål i Lgr 11 som rör röstvård och hörselvård? 

 

Visa kursplanen. (bifogad i studien under rubriken bilagor). 

 

2. Hur tänker du om målen som centralt innehåll i läroplanen? Hur tolkar du dem?  

3. Hur bedömer du elevers kunskaper i röst- och hörselvård? 
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4. Varför tror du att skolverket anser att röstvård och hörselvård är viktiga ämnen 

för eleverna att veta mer om? 

 

”Nu är det slut på intervjun!. Har du några fler saker som du vill ta upp? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Hej! Jag heter Marcus Blomqvist och läser just nu till musiklärare på Örebro universitet. 

Den här terminen skriver jag mitt självständiga arbete vars syfte är att undersöka musik-

lärares erfarenheter av undervisning inom röst- och hörselvård i grundskolans åk 4-6. 

Därför söker jag informanter som kan ställa upp på en intervju. 

För att undersöka detta behöver jag träffa lärare som är behöriga och jobbar med musik i 

årskurs 4-6. Därför undrar jag om det finns någon person som villja ställa upp på en in-

tervju om ämnet och att jag får ta del av undervisningsmaterial om det finns något. Inter-

vjun kommer troligtvis att vara i ungefär 45-60 minuter och kommer bestå av frågor som 

rör hur musiklärare i mellanstadiet arbetar med röst- och hörselvård. 

Intervjun kommer att spelas in på en mobiltelefon och sedan transkriberas. Materialet 

kommer bara att användas för mitt självständiga arbete och efter arbetets slut kommer 

inspelningen tas bort. Personen kommer självklart att vara avidentifierad i arbetet och 

bestämmer själv om hen vill vara med eller inte. 

Skicka gärna ett svar till den här mailadressen. Om personen vill vara med i studien be-

stämmer vi genom vidare kontakt en tid som passar. Jag ser gärna att mötet sker på lära-

rens arbetsplats. 

Hoppas vi hörs! 

Mvh Marcus Blomqvist 
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Bilaga 3 - Kursplan i musik årskurs 4-6 

Centralt Innehåll 

Musikens verktyg 

 

 Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsöv-

ningar. 

 

 Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd. 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven 

kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bi-

dra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger 

eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming. 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med 

hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster 

och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition. 

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även 

uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel 

på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja 

och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt 

med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 

uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd. Eleven 

kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverks-

stämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt. 

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och 

med relativt passande karaktär. 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 

instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former 

och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition. 

Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan 

även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge 

exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med relativt god sä-
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kerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kul-

turer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrument-

grupper. 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 

uppfyllda. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet, rytm och tonhöjd. Eleven 

kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera 

på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt. Dessutom sjunger eller spelar ele-

ven på något instrument med god tajming och med passande karaktär. 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, 

instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former 

och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delarfungerande komposition. 

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan 

även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge 

exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med god säkerhet 

urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt 

med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. 

 


