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FÖRORD 

Föreliggande rapport utgörs av rådata från en enkät till kulturlärare – lä-
rare i dans, drama, teater, bild & form m.fl. – i svenska kommunala kul-
turskolor rörande grundläggande normer och värderingar i och omkring 
kulturläraryrket. Jag har således ingen ambition att värdera eller analysera 
utfallet, utan nöjer oss – tillsvidare – med att statistiken ändå är fyllig och 
berättar både sådant som i sig självt talar sitt tydliga språk såväl som så-
dant som triggar fantasin till nya frågor. Särskilt intressant blir resultatet 
när det jämförs med motsvarande undersökningar av musiklärare inom 
musik- och kulturskolorna och grundskolan samt musik- och kultursko-
lornas chefer, ett arbete som redan är initierat. 
 Kulturläraryrket är jämförelsevis ungt och håller på att etablera sig på 
fler och fler orter vars musikskolor utvidgas till kulturskolor. Min för-
hoppning är att de resultat jag här och inom en relativt snar framtid pre-
senterar ska vara användbara för dem som planerar och arbetar med skol- 
och lärarutbildningsfrågor. Kulturlärarna är ju den resurs som utgör grun-
den för skolans kulturundervisning liksom för utbildning av nya lärare. 
 Jag tackar alla informanter som tagit sig tid att besvara våra omständ-
liga frågor. Dessutom vill jag tacka prof. Christer Bouij för möda och en-
gagemang. Jag är också tacksamma mot Vetenskapsrådet som generöst 
bidragit till genomförandet av undersökningen. 
 
 
 
  Örebro hösten 2010 
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INLEDNING 

BAKGRUND 

I föreliggande rapport presenteras det statistiska utfallet i en survey utförd 
2004. Undersökningen ingår som ett led i ett större projekt, lett av prof. 
Christer Bouij och Stephan Bladh, Grundläggande normer och värderingar 
i och omkring musikläraryrket – deras konstruktioner och konsekvenser.1 
Enkäten är designad för att korrespondera med motsvarande undersök-
ningar av musik- och kulturskolors musiklärare, där lärarkategorierna kan 
jämföras med varandra. Till det större projektet anknyter även Olle Tive-
nius och Helena Stenbäcks respektive avhandlingsprojekt (Tivenius 2008a 
och Stenbäck, p.a.) vilka delvis bygger på empiri från varsin enkät riktad 
mot musiklärarna respektive ledarna för samma kulturskolor som denna 
rapport avser samt alla Sveriges musikskolor och som är utförda med uni-
sona enkäter. Musiklärarenkäten och musikledarenkäten, liksom även en 
motsvarande rapport av delvis korresponderande enkät till grundskolans 
musiklärare, rapporteras var för sig. Se Tivenius 2010, och Tivenius & 
Bouij 2010.  

ENKÄTENS DESIGN 

Frågorna är utformade enligt de mönster och principer som presenteras av 
Bo Wärneryd m.fl. i att fråga (1993, passim).2 Ett flertal av frågorna är 
formulerade utifrån de konkreta forskningsfrågorna i Tivenius avhandling 
vilken gäller typer av musiklärare. Då teoretiska utgångspunkter angående 
typer av musiklärare saknas är enkätens frågor i första hand formulerade 
utifrån forskningsfrågorna och i en explorativ anda. En pilotundersökning 
med samtliga frågor genomfördes med tio informanter från ett arbetslag 
vid en kulturskola. Olle Tivenius var närvarande för att kontrollera hur 
frågorna uppfattades och om de var entydiga. Frågorna fick sina slutgiltiga 

                                                
1  Inom detta projekt har tidigare rapporterats och avhandlats av Bladh: (1990), (1994), 

(1996), (1997) och (2002); av Bouij: ((1998a), (1998b) (1999), (2000a), (2000b), (2003), 
(2006) och (2007); av Bladh & Bouij (2002) och (2003); av Bouij & Stenbäck (2005); av 
Danielsson (2003) samt av Tivenius (2008a). 

2  Dessa mönster och principer stämmer i stort sett överens även med Trost 1994.  
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formuleringar efter flera omgångars prövning av olika personer som själva 
sysslat med enkätundersökningar.  

URVAL 

Undersökningen avser att gälla samtliga svenska kommunala kulturskolor. 
Under våren 2004 skickades sammanlagt 120 enkätpaket ut till lika 
många kulturskolor, de skolor som våren 2004 fanns i SMoK:s adressre-
gister, plus stadsdelsskolor med kulturämnen i Stockholm och Göteborg.3 
 Vissa kommuner har endast musikskola och andra saknar helt musik- 
eller kulturskoleverksamhet, och några mindre köper sin verksamhet från 
andra skolor i angränsande större kommun.4  
 Urvalet av informanter gick till så att ett enkätpaket tillsändes chefen 
för varje kulturskola. Chefen, eller musikledaren,5 ombads att enligt be-
stämda kriterier fördela de två enkäterna bland personalen.6 Dessa kriteri-
er var att fördela enkätkuverten ”så representativt som det går, d.v.s. så 
att olika ämnen, åldrar, kön och grader av utbildning blir representerade”. 
Ledaren ombads också beakta att ”enkäterna fördelas med viss diskre-
tion”. 
 I Stockholm har vi skickat enkäten till 15 kulturskoledistrikt, och i Gö-
teborg, där de olika stadsdelsnämnderna driver sina egna musik- eller kul-
turskolor, har vi distribuerat till 12 kulturskolor. 
 Populationen utgörs av c:a 350 yrkesaktiva kulturlärare vid svenska 
kommunala kulturskolor.7 Enkäten fördelades till 225 av dessa, vilka ut-
gör c:a 64 % av populationen. 

PROCEDUR FÖR DISTRIBUTION AV ENKÄTER  

Varje enkätpaket innehöll sex stycken numrerade enkätkuvert, varav fyra 
för musiklärare och två för kulturlärare, en lista8 att fylla i informanternas 

                                                
3  Enligt statistik från SMoK fanns år 2004 282 musik- eller kulturskolor (8 kommuner sak-

nade musik-/kulturskola). I dessa siffror räknas Stockholm och Göteborg som 2 kultursko-
lor. I Stockholm har enkäten distribuerats till 15 stadsdelsskolor och i Göteborg till 14. 
Åtta kommuner delar i praktiken musik-/kulturskola med någon annan kommun.  

4  Se nedan i avsnittet SVARSFREKVENS på sidan 8. 
5  Diverse olika benämningar förekommer. Hädanefter används musikledare i texten. 
6  Se Bilaga 1 på sidan I. 
7  Enligt beräkningar, som bygger på uppgifter från lärarförbundet (Bäckman 2010). 
8  Bilaga 2 på sidan III. 
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enkätnummer, namn, adress, telefon och e-postadress samt en instruktion9 
för hur urvalet och hanteringen skulle ske.10 Ledarna hade dessutom en 
egen delvis annorlunda utformad enkät att besvara och använde samma 
svarskuvert för sin enkät och listan för lärarenkäterna. Enkätkuverten till 
lärarna innehöll svarskuvert, instruktion11 och numrerad enkät12.  

PROCEDUR FÖR INSAMLING AV ENKÄTER 

De besvarade enkäterna återsändes i frankerade och adresserade kuvert. 
Påminnelser utgick, dels per telefon i de fall vi inte fått någon respons alls 
från en skola, dels per e-post till informanter som inte svarat inom cirka en 
vecka efter det svara-senast-datum vi angett. Efter sommaruppehållet ut-
gick ett helt nytt enkätkuvert till informanter som inte svarat. 

DATABEHANDLING 

Alla svar registrerades i statistikprogrammet SPSS. Till de svar på enkätens 
frågor som togs direkt ur enkäterna fogades uppgifter om kommuntyp, 13 

                                                
9  Bilaga 1 på sidan I. 
10  På kulturskolorna undersöktes dessutom, på motsvarande vis, två kulturpedagoger, d.v.s. 

lärare i något av den aktuella kulturskolans övriga ämnen, exempelvis drama, dans eller 
bild. 

11 Bilaga 3 på sidan V. 
12  Bilaga 5 på sidan XXI. 
13  Kommuntyperna är definierade av Sveriges Kommuner och Landsting enligt följande: 
 1. Storstäder (3 kommuner) 

Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 
2.  Förortskommuner (38 kommuner) 
Kommun där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 
kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara någon av storstäderna. 
3.  Större städer (27 kommuner) 
Kommun med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 
4. Pendlingskommuner (41 kommuner) 
Kommun där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 
kommun. 
5. Glesbygdskommuner (39 kommuner) 
Kommun med mindre än 7 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. 

 6. Varuproducerande kommuner (40 kommuner) 
  Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom 

varutillverkning och industriell verksamhet. (SNI92) 
7. Övriga kommuner, över 25 000 inv. (34 kommuner) 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mer än 25 000 invånare. 
8. Övriga kommuner, 12 500-25 000 inv. (37 kommuner) 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har 12 500-25 000 invånare. 
9. Övriga kommuner, mindre än 12 5000 inv. (31 kommuner) 
Kommun som inte hör till någon av tidigare grupper och har mindre än 12 500 invånare. 
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länstillhörighet m.m. Svaren på de öppna frågorna kodades och lades in 
som variabler där detta var möjligt.  
 På de frågor där svaren utgörs av i vilken grad informanten instämmer 
i ett påstående markerat som 1 för ”instämmer helt” och 5 för ”instämmer 
inte alls” på likertskalan och informanten försökt nyansera sig genom att 
markera mellan graderna bedömdes det vara antingen 2 eller 4. 

SVARSFREKVENS 

Under våren 2004 skickades 299 enkätpaket ut till landets musik- och kul-
turskolor. Utgångspunkt var SMoK:s adressregister som det såg ut våren 
2004. Detta utskick gjordes förutom till de kommunala musik- och kul-
turskolorna ute i landet, också till stadsdelsskolorna i Stockholm och Gö-
teborg. 
 Denna rapport grundar sig på de enkäter som besvarades av lärare i 
andra kulturämnen än musik. Till de skolor som vi identifierade som att 
de också erbjöd undervisning i andra ämnen än musik, bestod paketet av 1 
ledarenkät, fyra enkäter till musiklärare och två enkäter till kulturlärare. 
Det överensstämde inte alltid med att skolan kallades kulturskola. Detta 
förhållande har gjort att beräkningen av svarsfrekvensen blir en smula osä-
ker. 
 Sammanlagt distribuerades 120 enkätpaket till skolor med andra äm-
nen än musik. På de returnerade listorna har dock 15 kulturlärare strukits; 
detta tolkar vi som att det inte under år 2004 inte fanns personer på dessa 
poster. Av 225 sammanlagt kulturlärarenkäter har 144 besvarats, svars-
procent kan därmed beräknas till 64 %. En siffra som dock får anses som 
något osäker. Det måste också påpekas att antalet lärare i andra kultur-
ämnen varierar också mellan olika skolor. 
 Man kan också fundera över antalet lärare i de olika ämnena och hur 
representativt det är. I följebrevet till ledaren fanns bl.a. följande formule-
ring: ”Det är bra om enkäterna kan distribueras så representativt som går, 
d.v.s. så att olika instrumentgrupper, genrer, åldrar, kön och grader av ut-
bildning blir representerade.” Det har förmodligen fått till följd att större 
ämnesgrupper blivit överrepresenterade och mindre grupper underrepre-
senterade. Vi har t.ex. bara 9 rytmiklärare; det är vi ganska säkra på att 
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det är en för liten andel i förhållande till det totala antalet rytmiklärare vid 
musik- och kulturskolor. 
 Om rytmiklärare hör till gruppen kulturlärare, som vi definierat den i 
denna rapport, kan diskuteras, och ledarna har också ibland distribuerat 
musiklärarenkäter eller kulturlärarenkäter till dem. I den här rapporten 
har vi inkluderat dem eftersom de är en grupp som har delvis andra peda-
gogiska perspektiv än instrumentallärarna. Det är en intressant grupp att 
ha som jämförelsegrupp till andra kulturlärare. 
 De lärare som svarat består av 57 lärare i teater och drama, 49 lärare i 
dans, 29 lärare i bild och form samt 9 rytmiklärare. Vi har valt att slå 
samman lärarna i teater och drama, bl.a. för att de yrkesbeteckningar som 
finns i enkäten gör det svårt att göra en tydig avgränsning mellan ämnena 
och också därför att de ändå är en tydlig grupp i förhållande till andra 
ämnen. (Se vidare fråga 7a.) 

BORTFALLSANALYS  

Bortfallet är 36%. Informanter som dröjde med sina enkätsvar påmindes 
en och i vissa fall två gånger. Flera av dessa informanter bad om ursäkt 
och anförde skäl som glömska eller pressande förhållanden. Någon sade 
sig ha bedömt dröjsmålet som så långt att det antogs att svaret inte längre 
skulle vara intressant för oss. Dessa informanters enkätsvar skiljer sig inte 
i något avseende från dem som varit snabbare. Det kan antas att flertalet 
av de informanter som inte alls svarade har samma problem som de som 
dröjde, men i ännu högre grad varit glömska eller pressade eller antagit 
inaktualitet. Detta indikerar att samplet kan betraktas som representativt. 
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RESULTAT 

REDOVISNING 

Enkätfrågornas nummer 

Enkätfrågornas numrering i denna rapport utgår från frågans nummer i 
enkätformulären. (Se bilaga 1). I rubriken anges också om frågan korre-
sponderar mot någon fråga i enkäterna till musiklärare och musikledare/-
rektor/chef. I förekommande fall anges detta inom parentes med m, mA, 

mB eller r följt av frågans nummer i respektive enkät (exempelvis (mA32).14 
Detta med hänvisning till de rapporter som publiceras för dessa båda mot-
svarande enkäter. Bokstaven g står för att frågan korresponderar med en 
motsvarande fråga i rapporten om grundskolans musiklärare, Tivenius & 
Bouij 2010b.  

Tabeller 

I huvudsak redovisas varje enkätfråga för sig, med enkel statistik som re-
dovisar frekvens eller fördelning. I alla attitydfrågor där signifikanta skill-
nader mellan olika grupperingar finns, redovisas de. Det gäller även där vi 
inte kan se någon uppenbar förklaring. Vår förhoppning är att dessa resul-
tat skall kunna ge idéer till framtida forskning. Dessa grupper är kön 
(kvinnor och män), åldersgrupp (18-39, 40-49 och 50-66), kommuntyp 
(storstäder, förortskommuner, större städer, pendlingskommuner, gles-
bygdskommuner, varuproducerande kommuner, övriga kommuner med 
fler än 25 000 invånare, övriga kommuner med 12 500-25 000 invånare 
och övriga kommuner med färre än 25 000 invånare), politiskt styre (väns-
ter, borgerligt och annat), examen (har examen och saknar examen) och 
ämnesgrupp (dans, bild & form, teater/drama samt rytmik). Vi har valt att 
publicera tabeller med alla signifikanta skillnader mellan grupper, även 
där resultaten kan förefalla svåra att förklara. Sådana resultat går förmod-
ligen tillbaka på strukturella förhållanden som inte ligger inom ramen för 
denna undersökning. Men de skulle kunna utgöra grund för framtida 
forskning. Saknas någon tabell innebär det alltså att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan grupperna. 
                                                
14  mA eller mB indikerar antingen musiklärarnas A-enkät eller B-enkät. P.g.a. omfattningen 

delades musiklärarnas frågor upp i två olika enkäter. m står för unisona nummer. 
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Tabellernas design 

Tabellerna är designade att vara lättbegripliga och samtidigt tillhandahålla 
all intressant information. ”Procent” – i vissa tabeller ”%” – står för pro-
cent av hela samplet. I vissa tabeller förekommer ”Procent giltiga” vilket 
innebär procent av de informanter som besvarat frågan. ”Giltiga” är de 
informanter som besvarat frågan/bemött påståendet och ”Saknas” är övri-
ga. 

ENKÄTSVAR 

Sammanlagt 144 lärares svar finns representerade i denna rapport. 57 
hade teater/drama som huvudämne, 49 dans, 29 bild och form samt 9 
rytmik. 

Fråga 1a: Ålder (m1a) (r1a) (g1a) 

Informanterna angav sitt födelseår från vilket deras ålder uträknades enligt 
formeln 2004-födelseåret=ålder. 

Giltiga 142 
Saknas 2 
Medel 39,7 
Medel kvinnor 39,4 
Medel män 42,2 
Median 39 
Spridning 46 
Minimum 18 
Maximum 64 
Tabell 1. Informanternas ålder i medeltal, median och spridning. 

Den yngsta informanten är 18 år och den äldsta är 64. Kulturlärarnas ge-
nomsnittliga ålder är 39,7 år. Medianvärdet är 39 år. Manliga kulturlärare 
är äldre än kvinnliga. 
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Ålder Antal 
Procent 
giltiga  

18-23 5 3,5 
24-27 15 10,6 
28-31 22 15,5 
32-35 18 12,7 
36-39 13 9,1 
40-43 18 12,7 
44-47 16 11,3 
48-51 8 5,6 
52-55 11 7,7 
56-59 11 7,8 
60-64 5 3,5 

Giltiga 142 100,0 
Saknas 2  
Totalt 144  
Tabell 2. Informanternas fördelning på olika åldersgrupper. 

49,6% av informanterna är yngre än 40 år. 28,2 % är 40-49 och 20,4 % 
är 50 år eller äldre.15 
 

 

 
 
 
 

 

Tabell 3. De olika lärargruppernas åldersfördelning. 
Lärarna i bild och form har den högsta medelåldern, medan danslärarna 
är yngst. 
 Detta skall nog tolkas som en återspegling av att dans är den av dessa 
kulturformer som mest är påverkade av förändringar i modet. 
 

                                                
15  Även om det vore rimligt med tre lika stora grupper har vi valt dessa för att harmoniera 

rapporten med rapporterna Kommunala musiklärare 2004 (Tivenius & Bouij 2010a) och 
Grundskolans musiklärare 2003 (Tivenius & Bouij 2010b). 

Ämne Medelålder Spridning Antal Procent 
Teater/drama 39 23-64 56 39,6 
Dans 36 18-63 48 34,0 
Rytmik 45 27-63 9 20,1 

Bild & form 46 28-61 29 6,3 
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Fråga 1b: Kön (m1b) (r1) (g1b) 

Informanterna angav sitt kön. 

 
 

 
 
 
 

Tabell 4. Informanternas fördelning på kön. 
Kvinnorna dominerar starkt bland kulturlärarna. Allra mest inom dans, 
där det manliga inslaget förefaller vara obefintligt. Minst inom bild & 
form där nära var fjärde lärare är man. 

Fråga 2: Examen (m2) (g2) 

Informanterna angav sin/sina lärarexamen/-examina, alternativt annan ex-
amen/utbildning som grund för kulturlärararbetet samt årtal för examen. 

Informanterna har tolkat examensbegreppet något skiljaktigt. Exempelvis 
finns ingen formell lärarexamen som dramapedagog då detta är en utbild-
ning som tillhandahålls av folkhögskolor. Vissa informanter som har den-
na dramapedagogutbildning har angivit den som en lärarexamen medan 
andra som har den har angivit exempelvis förskollärarexamen. Detta ska 
vägas mot att den kommunala kulturskolan inte har några formella krav 
på examen, varför en formell examen inte heller i alla lägen är det mest 
relevanta. Vi har försökt att ställa upp de angivna svaren så jämförbart 
som möjligt och därför flyttat svaren till lämplig fråga. Detta kan förvisso 
problematiseras. Tabellerna inom detta frågeområde 2 är upprättade ut-
ifrån vad informanterna i huvudsak grundar sin kulturpedagogiska gär-
ning på. Av många enskilda enkätsvar framgår att flera av de informanter 
som har en pedagogisk examen som i sig inte är adekvat inom kulturlärar-
yrkena ändå s.a.s. har fyllt på med innehåll genom fördjupande studier 
inom sin ämnen, genererande akademiska poäng eller som kurser utanför 
det akademiska systemet. Detta gör såväl skrivning som läsning av fråge-
områdets tabeller grannlaga. 

 
Kön 

 
Antal 

Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form 

Kvinna 127 48 49 8 22 
Man 17 9 0 1 7 
Totalt 144 57 49 9 29 
Procent män  11,8 15,8 0 11,1 24,1 
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Ålder på examen 

Giltiga 70 
Saknas 74 
Medel 1988,2 
Median 1990 
Minimum 1967 
Maximum 2004 
Tabell 5. Informanternas examensår. 

Den äldsta examen är från 1967 och den yngsta från 2004, samma år som 
undersökningen genomfördes. I genomsnitt är examen 16 år gammal. 

Pedagogisk examen/utbildning 

 

 

Tabell 6. Informanternas innehav av pedagogisk examen. 

Examen/utbildning Antal Procent  
Danspedagog 24 16,7 
Dramapedagog 19 13,2 
Bildlärare 13 6,9 
Förskollärare 9 6,2 
Teaterpedagog 8 5,6 
Fritidspedagog 6 4,2 
RE (Rytmik/ensemble) 5 3,5 
IE (Instrumental/ensemble) 4 2,8 
Danshandledare 4 2,8 
1-7-lärare 4 2,8 
Folkdanspedagog 2 1,4 
SMI 1 0,7 
Barn- och ungdomspedagog 1 0,7 
Organist, pedagogisk kantor 1 0,7 
Dansterapeut 1 0,7 
Slöjdlärare 1 0,7 
Ämneslärare i språk 1 0,7 
Saknar examen 40 27,8 
Giltiga 144 100,0 
Saknas 0 0,0 
Totalt 144 100,0 
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27,8 %7av kulturlärarna saknar relevant examen/motsvarande. Den van-
ligaste examen är danslärare. Fyra danslärarutbildningar och en bildlärar-
utbildning är utländska. 
 
Kompletterande utbildning 

 

Tabell 7. Informanternas kompletterande utbildningar. 
Några av lärarna som har en lärarutbildning har också angett en utbild-
ning som kompletterande. Dessa har angetts som kompletteringar. Det är 
inte alltid tydligt vad lärarna uppfattar som skillnaden mellan komplette-
rande utbildning och fortbildning i fråga 3. Men i flera av fallen är det 
långa utbildningar. En grupp lärare har också en gedigen yrkeserfarenhet 
inom sitt konstnärliga fält.  

Utbildning Antal 
Danspedagog 5 
Dramapedagog 3 
Teaterutbildning/regi 3 
Fil. kand. i teatervetenskap 2 
Påbyggnad i dans 2 
Konsthantverk 2 
Musikhögskolekurser 2 
Måleriutbildning 1 
Textilkonstnärlig utbildning 1 
Konstterapi 1 
Folkdanspedagog 1 
Diverse kurser 1 
Pedagogikstudier 1 
Dansare 1 
Konstskola 1 
Totalt 27 
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Utbildning för icke lärarutbildade 

41 informanter utan lärarutbildning angav relevanta utbildningar.  

Utbildning Antal 
Högre utbildning inom konstområdet 10 
Diverse kurser plus professionell erfarenhet 9 
Teaterutbildning på icke-akademisk nivå 6 
Akademiska studier i kulturämnen (minst 40p) 7 
Dans på icke-akademisk nivå 4 
Högre utbildning inom dans och koreografi 1 
Högre utbildning inom teaterområdet 1 
Bildutbildning på icke-akademisk nivå 1 
Musikalutbildning 1 
Drillutbildning 1 
Giltiga 41 
Tabell 8. Utbildningar som informanter utan lärarutbildning stöder sitt 
kulturlärararbete på. 

Det är flera kulturlärare som saknar lärarutbildning som stöder sin under-
visning på långtgående fördjupning i sina ämnen. 

13 av dessa kulturlärare har också angett en kompletterande utbildning. 

Utbildning Antal 
Diverse kurser  5 
Teater- och dramakurser på folkhögskola 3 
Lägre dansutbildning 2 
Konsthögskola 1 
Kulturama 1 
Barnskötare 1 
Giltiga 13 
Tabell 9. Utbildningar som informanter utan lärarutbildning stöder sitt 
kulturlärararbete på. 
Några kulturlärare som saknar lärarutbildning stöder sin undervisning på 
ytterligare fördjupning i sina ämnen. 

Sammantaget kan sägas att flera av kulturpedagogerna har en bred och 
gedigen utbildning som samtidigt är individuellt utformad, vilket också 
blir tydligt när man tar svaren på fråga 3 (nästa sida) i beaktande. Det in-
nebär att kulturlärarna i högre grad än lärargrupper i det allmänna skol-
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väsendet har kompetenser som utgöra grund för en lokalt utformad och 
anpassad undervisning.16 

Fråga 3: Vidareutbildning utöver normal kompetensutveckling (m3) (g3) 

Informanterna angav vidareutbildning utöver normal kompetensutveckling 
sedan yrkesutövandets början samt poäng för de olika utbildningar-
na/kurserna. Flera informanter har angivit flera olika utbildningar/kurser, 
vilka presenteras under rubrikerna Akademiska kurser i andra hand och 

Akademiska kurser i tredje hand.  
 Poängtalen varierar upp till 180p17 (vilket ej framgår av tabellen) och 
har i flera fall inte angivits.  
 Enkäten hade också utrymme för annan vidareutbildning, vilket pre-
senteras för sig. 

                                                
16  Detta stämmer väl överens med resultaten från Persson 2001, där det konstateras att lokala 

traditioner har varit viktiga för de olika musikskolornas inriktning och utveckling. 
17  ”p” står här för den äldre beräkningen av akademiska poäng. För att motsvara högskole-

poäng hp, skall p multipliceras med 1,5. Exempelvis 20p motsvarar alltså 30hp. 
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Akademiska kurser i första hand 
Kurs Antal Procent  

Teatervetenskap 3 2,1 
Film och foto 2 1,4 
Psykologi 2 1,4 
Pedagogik AB 2 1,4 
Konstens roll i barns utveckling 2 1,4 
Kulturvetarlinjen 2 1,4 
Utlandet 2 1,4 
Konstvetenskap 2 1,4 
Dans 3 2,1 
Humanistiska/samhällsvetenskapliga ämnen 1 0,7 
Körpedagog/-metodik, barnkör  1 0,7 
Diverse kurser (ospecifierade) 1 0,7 
Dansterapi 1 0,7 
Barn med särskilda behov, specialped., särskola 1 0,7 
Handledare 1 0,7 
Hiphopkurs 1 0,7 
Afrikansk musik och dans 1 0,7 
Barndans 1 0,7 
Scenisk produktion för barn och ungdom 1 0,7 
Fri konst 1 0,7 
Vuxenpedagogik 1 0,7 
Tvärestetisk kurs 1 0,7 
3d-grafik för animation och design 1 0,7 
Juridik, ekonomi 1 0,7 
Målning 1 0,7 
Skådespelarutbildning 1 0,7 
Utveckling av ledarskap genom drama 1 0,7 
Totalt 38 26,4 
Tabell 10. Akademiska kurser som informanter genomgått. 

Kulturlärarnas olika vidareutbildningar representerar ett brett spektrum av 
inriktningar inom deras respektive ämnen. Man kan sätta frågetecken för 
ordningen på uppgivna kurser, men vi har valt att redovisa på detta sätt, 
eftersom många inte uppgett någon fortbildningskurs och andra har flera 
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stycken. Ett trettiotal lärare har på detta sätt skaffat sig en djupare kompe-
tens under sitt arbetsliv. 

Akademiska kurser i andra hand 
Kurs Antal Procent  

Dans, rörelsekomposition och dans 2 1,4 
Musikterapi, FMT 2 1,4 
Hälsa/friskvård 1 0,7 
Utlandet 1 0,7 
Juridik, ekonomi 1 0,7 
Språk 1 0,7 
Sång 1 0,7 
Matematik 1 0,7 
Psykologi 1 0,7 
Hiphopkurs 1 0,7 
Baletträning på Balettakademien 1 0,7 
Bildkurser 1 0,7 
Dans och teater för estetiska programmet 1 0,7 
Systemteori 1 0,7 
Grafik 1 0,7 
Barnbildkunskap 1 0,7 
Totalt 19 13,2 
Tabell 11. Akademiska kurser i andra hand som informanterna genom-
gått. 
De vanligaste kurserna kulturlärarna tillägnat sig i andra hand är inom 
dans, musikterapi och hälsa. Där finns även sådan vidareutbildning som 
inte verkar helt adekvat för verksamheten, exempelvis juridik. Poängtalen 
varierar upp till 60p (vilket ej framgår av tabellen). 
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Akademiska kurser i tredje hand  
Kurs Antal Procent  

Juridik, ekonomi 1 0,7 
Dans 1 0,7 
Ergonomi 1 0,7 
Rytmik 1 0,7 
Jazzhistoria 1 0,7 
Grafik 1 0,7 
Utveckling av ledarskap genom drama 1 0,7 
Totalt 7 4,9 
Tabell 12. Akademiska kurser i tredje hand som informanterna genom-
gått. 
De vanligaste kurserna är inom informanternas verksamhetsområde. Po-
ängtalen varierar upp till 10p (vilket ej framgår av tabellen).  

Annan vidareutbildning 

Utbildning Antal Procent  
Diverse kurser 9 6,3 
Film och foto 2 1,4 
Smide 2 1,4 
Psykologi 1 0,7 
Keramik 1 0,7 
Målning 1 0,7 
Färgernas betydelse 1 0,7 
Utländsk dansfortbildning 1 0,7 
Barndans 1 0,7 
Friskvård, hälsa 1 0,7 
Massagekurs 1 0,7 
Ämnen på komvux 1 0,7 
Totalt 22 15,3 
Tabell 13. Annan vidareutbildning som informanter genomgått. 

Det är vanligt att kulturlärarna, utöver akademiska kurser, vidareutbildar 
sig hos andra aktörer än inom högskoleväsendet. 
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Fråga 4: Viktiga estetiska och pedagogiska impulser (m4) 

Informanterna angav varifrån de under barn- och ungdomen fått sina vik-
tigaste impulser för sitt kulturlärararbete. 

 Ämnesgrupp Totalt 
 

Källa till impuls 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form Antal Procent  

Grundskola/gymnasium 28 21 4 14 67 46,5 
Hemmet 26 17 5 16 64 44,4 
Folkhögskola 25 8 2 16 47 32,6 
Studiecirkel 14 23 0 7 44 30,6 
Lärarutbildning 2 14 2 12 30 20,8 
Folkrörelse 9 5 0 1 15 10,4 
Ungdomsgård 7 3 0 2 12 8,3 
Svenska kyrkan 5 1 1 1 8 5,6 
Frikyrka 2 1 0 1 4 2,8 
Tabell 14. Viktiga impulser från barn- och ungdomen för informanternas 
musiklärararbete. 
Den vanligaste källan hos kulturlärarna för de viktigaste impulserna från 
barn- och ungdomstiden är grundskolan eller gymnasiet, 46,5 %. Därefter 
kommer hemmet, 44,4 %. Betydligt färre är de kulturlärare som påverkats 
av frikyrka, 2,8 %.18 För lärare i teater/drama har grundskola/gymnasium 
varit den viktigaste källan till impuls, för dans- och rytmiklärare är hem-
met viktigast och för lärare i bild & form är folkhögskola jämte hemmet 
viktigast. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18  Jämför kulturskolans musiklärare för vilka olika trossamfund haft betydligt större inflytan-

de (Tivenius & Bouij 2010a, tabell m4). 
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Övriga uppgivna impulser 

Källa till impuls Antal Procent 
Kulturförening 8 5,6 
Film, teater, fria teatergrupper 5 3,5 
Privat dansskola, danskurser 5 3,5 
Dans på fritiden 4 2,8 
Egna idéer 3 2,1 
Kommunal kulturskola 3 2,1 
Konstskola 3 2,1 
Släkt och vänner 3 2,1 
Andra, enstaka impulser 13 9,0 
Totalt 47 32,6 
Tabell 15. Viktiga impulser från barn- och ungdomen för informanternas 
kulturlärararbete utöver enkätens förslag. 
Utöver enkätens förslag är kulturföreningar en viktig källa till estetiska 
och pedagogiska impulser från barn- och ungdomstiden.  

Fråga 5: Yrkesverksam tid (m5) (r2-r3) (g4) 

Informanterna angav hur många år de arbetat som kulturlärare och hur 
länge inom kulturskola. 

År inom yrket 

 Yrkesverksam tid 
 

Totalt 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form 

Medel 12,0 11 11 18 16 
Median 9 8 8 18 12 
Minimum 1     
Maximum 35     
Spridning 34     
Giltiga 142     
Tabell 16. Informanternas yrkesaktiva tid. 

Den genomsnittliga tiden inom kulturläraryrket är 12,0 år. Medianvärdet 
är 9 år. Könen skiljer sig inte nämnvärt åt. 
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År inom kommunal kulturskola 

 Yrkesverksam tid vid kulturskola 
 

Totalt 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form 

Medel 6,2 5 6 16 5 
Median 4 4 5 15 4 
Minimum 1     
Maximum 30     
Spridning 29     
Giltiga 142     
Tabell 17. Informanternas yrkesaktiva tid inom kommunal kulturskola. 

Den genomsnittliga yrkesverksamma tiden för kulturlärare vid kulturskola 
är 6,2 år. Medianvärdet är 4 år. Det är ingen nämnvärd skillnad mellan 
könen. 
 Att rytmiklärare har arbetat så mycket längre torde hänga samman 
med att detta är ett ämne med äldre traditioner inom kommunal musik-
skola. 

Fråga 6a: Omfattning (m6a) (g5a) 

Informanterna angav omfattningen av sitt lärararbete inom kulturskolan i 
procent av heltidstjänst och fördelningen på skolor/arbetsplatser. 

Omfattning 

Medel 70,1 
Medel kvinnor 68,6 
Medel män 80,6 
Median 75 
Minimum 7 
Maximum 105 
Spridning 98 
Giltiga 139 
Tabell 18. Omfattning av informanternas tjänstgöring inom kulturskolan. 

Informanternas tjänstgöringsgrad ligger mellan 7 och 105 % av heltid. Ge-
nomsnittet är 70,1 %. Män har högre tjänstgöringsgrad än kvinnor.  
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Tjänstgö-
ringsgrad Totalt 

Procent 
giltiga 

Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form 

> 25 % 7 5,0 1 3 0 3 
25-49% 22 15,8 7 7 1 7 
50-74 % 35 25,2 13 11 2 9 
75-100 % 33 23,7 15 10 3 5 
<100 % 20 14,4 20 15 3 4 
Giltiga 139 100,0 56 46 9 28 
Tabell 19. Fördelning av informanternas tjänstgöring inom kulturskolan. 

48,9 % av kulturlärarna har större tjänst än halvtid. 14,4 % arbetar mer 
än heltid. 

Antal arbetsplatser 

Antal arbetsplatser  

Totalt 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form 

Medel 4,0 11 11 18 16 
Median 3 8 8 18 12 
Medel kvinnor 4,0     
Medel män 4,1     
Minimum 1     
Maximum 43     
Spridning 42     
Giltiga 135     
Tabell 20. Antal skolor eller arbetsplatser som informanternas använder. 

I genomsnitt tjänstgör informanterna på 4,0 arbetsplatser. Det är ingen 
nämnvärd skillnad i detta avseende mellan män och kvinnor. Som mest 
använder informanterna 43 olika skolor eller arbetsplatser.  
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Arbets-
platser 

 
Antal 

 
Procent 

Procent 
giltiga 

1 35 24,3 25,9 
2 28 19,4 20,7 
3 20 13,9 14,8 
4 15 10,4 11,1 
5 15 9,7 10,4 
6 4 2,8 3,0 
7 1 0,7 0,7 
8 5 3,5 3,7 
9 3 2,1 2,2 
10 3 2,1 2,2 
11 1 0,7 0,7 
12 1 0,7 0,7 
13 1 0,7 0,7 
15 2 1,4 1,5 
20 1 0,7 0,7 
43 1 0,7 0,7 
Giltiga 135 93,8 100,0 
Saknas 9 6,3  
Totalt 144 100,0  

Tabell 21. Antal skolor eller arbetsplatser som informanterna använder. 
69,4 % av informanterna använder fler än en arbetsplats/skola i sin tjänst. 
6,9 % av kulturlärarna använder 10 eller fler olika skolor eller arbetsplat-
ser. 61,5 % klarar sig på tre eller färre olika skolor eller arbetsplatser. 
Att ha flera arbetsplatser ställer stora krav på en lärares administration av 
det egna arbetet. Flera av de lärare som har många arbetsplatser fördelar 
läsåret så att de under olika perioder gör projekt på olika skolor. Den in-
formant som uppger 20 arbetsplatser/skolor inom sin halvtidstjänst förkla-
rar detta med att läsåret delas upp i fyraveckorsperioder då hon möter c:a 
90 elever per vecka.19 Detta pekar ändå mot extrema förhållanden hos en 
del av populationen. (Se vidare fråga 8.) 

                                                
19  Den arnma informant som uppger sig betjäns 43 skolor har inte förklarat denna extrema 

situation närmare. 
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Fråga 6b: Undervisning inom andra skolformer (m6b) 

Informanterna angav om de undervisar i andra skolformer inom ramen för 
sin kulturlärartjänst. 

Skolform Antal Procent  
Grundskola 21 14,6 
Gymnasium 11 7,6 
Grundskola eller gymnasium, ospec. 6 4,2 
Ospecificerade enstaka skolformer 5 3,5 
Förskola 2 1,4 
Särskola 1 0,7 
Vuxenskolan 1 0,7 
Musikhögskola 1 0,7 
Integrationsprojekt 1 0,7 
Totalt 49 34,0 
Tabell 22. Andra skolformer som informanterna arbetar i inom sin tjänst. 
34,0 % av kulturlärarna arbetar inom någon annan skolform utanför kul-
turskolan, fast inom ramen för sin tjänst vid kulturskolan. Den vanligaste 
skolformen att arbeta i utanför kulturskolan är grundskola.  
 Det är också naturligt eftersom många kulturskolor har organisatoris-
ka samarbeten med kommunens grundskolor. I vissa kommuner är musik- 
och eller kulturskolan ansvarig för grundskolans musikundervisning, att 
då samarbetet utvidgas till andra ämnen är naturligt. 

Åtta informanter har angivit ytterligare andra skolformer: 
Skolform Antal Procent  

Grundskola 3 2,1 
Gymnasium 2 1,4 
Verkstad med skolpersonal 1 0,7 
Särskola 1 0,7 
Förskola 1 0,7 
Totalt 8 5,6 
Tabell 23. Ytterligare andra skolformer som vissa informanter i tabell 20 
arbetar i inom sin tjänst. 
5,6 % av kulturlärarna arbetar inom två skolformer utanför kulturskolan, 
fast inom ramen för tjänsten vid kulturskolan. Den vanligaste skolformen att 
arbeta i – som en andra verksamhet – utanför kulturskolan är grundskola.  
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Fråga 6c: Grad av undervisning inom andra skolformer (m6c) 

Informanterna angav omfattningen av undervisning inom andra skolformer. 

Giltiga 45 
Medel 35,1 
Median 30 
Minimum 5 
Maximum 100 
Spridning 95 
Tabell 24. Grad av tjänstgöring inom andra skolformer. 

En informant ägnar hela sin tjänstgöring vid kulturskolan åt undervisning 
inom andra skolformer. I övrigt varierar denna mellan 5 - 85 % för de 
31,3 % som har delar av sin tjänst förlagd utanför kulturskolan. Medel 
för dem som arbetar inom andra skolformer ligger på 35,1 veckotimmar. 

 
Fråga 6d: Antal elever (m6d) (g5b) 

Informanterna angav hur många elever de undervisar i ämneskurs. 
 

 

Tabell 25 Antal elever i ämneskurs per lärare. 

Den informant som har flest elever inom ämneskursen anger 1000 elever. 
Den som har minst har två elever. I genomsnitt har kulturlärarna 111,2 
elever per vecka. Antalet elever hänger samman med vilket ämne man un-
dervisar i. 

 Antal elever 
 

Totalt 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form 

Medel 111,2 135 119 109 65 
Medel kvinnor 117,3     
Medel män 64,4     
Median 80     
Median kvinnor 80     
Median män 60     
Minimum 2     
Maximum 1000     
Spridning 998     
Giltiga 112     
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Fråga 6e: Antal grupper (m6e) 

Informanterna angav hur många grupper de leder samt hur många elever 
som ingår i dessa grupper. 

Antal grupper 

Antal grupper  

Totalt 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form 

Medel 7,4 6,9 8,9 3,5 7,7 
Medel kvinnor 7,5     
Medel män 6,3     
Minimum 1     
Maximum 23     
Spridning 22     
Giltiga 60     
Tabell 26. Antal grupper som informanterna leder per vecka. Lärare med 
minst en grupp. 
Antalet grupper som kulturlärarna leder varierar mellan 1 och 23 st. Om 
man endast räknar de informanter som har minst en grupp blir genomsnit-
tet 7,4 grupper per lärare.  
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Antal elever i grupper 

Antal elever i grupper  

Totalt 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form 

Medel 80,8 58 107 70 70 
Medel kvinnor 86,6     
Medel män 40,4     
Median 60     
Median kvinnor 60     
Median män 40     
Minimum 6     
Maximum 316     
Spridning 310     
Giltiga 56     
Tabell 27. Antal elever som lärarna undervisar i grupp per vecka. Endast 
lärare som leder någon grupp. 
Antalet elever som lärarna möter i grupper varje vecka varierar från 6 till 
316. I genomsnitt träffar lärarna 80,8 elever i grupp i veckan. Danslärarna 
är de som träffar flest elever varje vecka. 
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Fråga 6f: Kommentarer (m6f) (g5c) 
Informanterna kommenterade övriga frågor inom frågeområde 6. Tabellen 
är en sammanställning av öppna svar som är kategoriserade. De är dock 
inte ordnade efter huruvida de är positiva, negativa eller neutrala. 25 in-
formanter lämnade 33 kommentarer. 

Önskemål Antal Procent  
Nöjd, trivs bra, lagom 6 4,2 
Önskar heltid/större tjänst 6 4,2 
Önskar färre elever/lägre kvot 4 2,8 
Önskar mindre grupper (storleken) 2 1,4 
Önskar mer tid för planering etc. 2 1,0 
Önskar färre grupper 1 0,7 
Önskar vuxenverksamhet 1 0,7 
Önskar kontinuerlig verksamhet 1 0,7 
Önskar mer koncentrerad arbetstid 1 0,7 
Önskar mindre av allt 1 0,7 
Önskar mer grundskola 1 0,7 
Önskar fler lokaler 1 0,7 
Önskar högre kvot/fler elever 1 0,7 
Önskar mer samarbete med klasslärarna 1 0,7 
Önskar mer tid för min begåvade grupp 1 0,7 
Önskar handledning 1 0,7 
Önskar träffa eleverna oftare 1 0,7 
Tabell 28. Önskemål och synpunkter i samband med tjänsteinnehållet 
framförda av informanterna. 
25 informanter framförde önskemål och synpunkter angående dispositio-
nen av deras tjänster. Det vanligaste önskemålet är ”önskar heltid/större 
tjänst” följt av ”färre elever/lägre kvot”. 4,2 % av lärarna meddelar att de 
är nöjda med dispositionen av sina tjänster. Tendensen i svaren är dock att 
lärarna anser (upplever?) sig ha för många elever på en för kort tid. 



 32 

Fråga 7a: Ämne (m7a) 

Informanterna angav vilka ämnen de undervisar i. De flesta informanter 
har angett flera ämnen.  

Antal ämnen 

 Första 
Ämne 

Andra 
ämne 

Tredje 
ämne 

Fjärde 
ämne 

Femte 
ämne 

Sjätte 
ämne 

Giltiga 144 55 26 9 5 2 
Procent 100 38,2 18,1 6,3 3,5 1,4 
Saknas 0 89 118 135 138 142 
Tabell 29. Antal olika ämnen som kulturlärarna undervisar i. 
61,8 % av kulturlärarna undervisar endast i ett ämne. Övriga undervisar i 
2-6 ämnen. I genomsnitt undervisar lärarna i 2,46 ämnen. 

Första ämne i grupper av ämnesfamiljer 
 

Ämne20 Antal Procent 
Undervis-

ningsämne21 
 

Antal 
Drama 29 Teater/drama 57 39,6 
Teater 28 
Dans 48 Dans 49 34,0 

Drill och dans 1 
Bild 15 

Bild & form 11 
 
Bild & form 29 20,1 

Keramik 2 
Rytmik 9 6,3 Rytmik 9 
Totalt 144 100,0  144 
Tabell 30. Ämnesgrupper som kulturlärarna undervisar i som huvudämne. 

Den vanligaste ämnesgruppen bland kulturlärarna är teater/drama. Dans-
ämnet domineras helt av kvinnliga lärare. 
 Det är statiskt inte lätt att ge en bra bild av vad dessa läsare arbetar 
med. Som redan framgått har många lärare en bred kompetens (fråga 2 
och 3). Det gör att en del lärare har arbetsuppgifter inom flera konstarter, 

                                                
20  ”Ämne” är vår benämning på den ämnesgrupp vi fört informanterna till och som utgör den 

grupp de vidare statistiska analyserna bygger på. 
21  ”Undervisningsämne” är det informanterna angivit som sitt ämne. 
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men att göra det rättvisa i en statistisk rapport är svårt. De har också upp-
gett sitt första ämne på lite olika sätt. T.ex. undervisar vissa i teater, andra 
i drama, andra i drama och teater. 

Andra ämne  
Ämne Antal Procent 

Discodans, jazzbalett, barndans, showdans, dans i skolan 12 8,3 
Teater/drama, musikal 9 6,3 
Projekt 6 4,2 
Kompanjon, klassmusik, grundkurs, rytmik 5 3,5 
Foto, film & video 4 2,8 
Bild & form 4 2,8 
Instrumentalundervisning, sång 4 2,8 
Kör 3 2,1 
3D-grafik 2 1,4 
Serieteckning 2 1,4 
Kreativt skrivande 1 0,7 
Smink & mask 1 0,7 
Särskola 1 0,7 
Drill och cheerleading 1 0,7 
Totalt 55 38,2 
Tabell 31. Kulturlärarnas andra-ämne. 

38,2 % av kulturlärarna undervisar i minst ett ämne utöver sitt huvudäm-
ne. Det vanligaste är dans i olika former/genrer.  
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Tredje, fjärde, femte och sjätte ämne 
Ämne Antal 

Discodans, jazzbalett, barndans, showdans, dans i skolan 9 
Instrumentalundervisning 7 
Projekt 5 
Bild 4 
Gymnasieundervisning 2 
Sociala projekt 2 
Musikensemble 2 
Musical, musikteater 2 
FU, musiklek, förälder-barngrupp, musik på dagis 2 
Musikverkstad 1 
Teater/regi 1 
Kör 1 
Jazz/improvisation 1 
Foto 1 
Uttryckande konst 1 
Grafisk design 1 
Installationer, performance 1 
Musikterapi 1 
Tabell 32. Kulturlärarnas ämnen i tredje, fjärde, femte och sjätte hand. 

Kulturlärarnas vanligaste ämnen i tredje, fjärde, femte och sjätte hand  är 
dans i olika former och därefter instrumentalundervisning. 

Fråga 7b: Andra uppgifter (m9b) (g6b) 

Informanterna angav vilka eventuella andra uppdrag de har inom sin an-
ställning i kulturskolan. 

Antal uppdrag 

 Första 
uppdrag 

Andra 
uppdrag 

Giltiga 37 11 
Saknas 107 133 
Tabell 33. Antal olika uppdrag utöver undervisning som kulturlärarna har. 
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25,7 % av kulturlärarna har något uppdrag utöver undervisning. 7,6 % 
har mer än ett uppdrag. 

Första uppdrag 
Typ av uppdrag Antal Procent 

Fackligt uppdrag 8 5,6 
Arbetsplatsombud 2 1,4 
Regissör  2 1,4 
Producent 2 1,4 
Kontorssysslor 2 1,4 
Arbetsledare 2 1,4 
Samordnare/projektledare 2 1,4 
Utvecklingsgrupp 2 1,4 
Ämneslagledare 1 2,8 
Projekt/studiedagar 1 0,7 
Kontaktlärare 1 0,7 
Skyddsombud 1 0,7 
Ledningsgrupp 1 0,7 
Leder dansgrupp 1 0,7 
Miljöombud 1 0,7 
Fackstyrelse 1 0,7 
Ämnesråd 1 0,7 
Arbetsgruppansvarig 1 0,7 
Jämställdshetsgrupp 1 0,7 
Fritidsklubb 1 0,7 
Ledare för utvecklingsprojekt 1 0,7 
Integrationsansvarig 1 0,7 
Kulturombud 1 0,7 
Totalt 37 25,7 
Tabell 34. Kulturlärarnas första-uppdrag utöver undervisning. 

25,7 % av kulturlärarna har minst ett uppdrag utöver undervisningen. Det 
vanligaste är fackliga uppdrag.  
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Andra uppdrag 
Typ av uppdrag Antal Procent 

Ämneslagledare 3 2,1 
Flera olika uppgifter 2 1,4 
Kontaktlärare 1 0,7 
Föräldraförening 1 0,7 
Schemaläggare 1 0,7 
Deltar i projektgrupp 1 0,7 
Tidningsmedarbetare 1 0,7 
Musicalansvarig 1 0,7 
Totalt 11 7,6 
Tabell 35. Kulturlärarnas andra-uppdrag utöver undervisning. 

7,6 % av kulturlärarna har minst två uppdrag utöver undervisningen. Det 
vanligaste andra-uppdraget är som ämneslagledare.  

Fråga 8: Upplevd rotlöshet (m8) 

Informanterna bemötte påståendet ”Jag rusar mellan olika skolor/arbets-
platser och hinner inte känna mig hemma någonstans.” 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 12 20 29 25 56 142 2 
% 8,3 13,9 20,1 17,4 38,9 98,6 1,4 

Medel   3,65     

Tabell 36. Fördelning av upplevd rotlöshet. 

8,3 % av informanterna känner sig helt rotlösa och 22,2 % i någon mån. 
38,9 % är helt nöjda med antalet arbetsplatser. 
 Bedömningen av denna fråga visar sig rätt naturligt hänga samman 
med antal arbetsplatser (se tabell 20); korrelationen på 0,35 är dock ovän-
tat låg, men signifikant på 0,001-nivån.22 Det är dock danslärarna som 
tydligast känner ett sådant samband (de arbetar i genomsnitt på 3,5 ar-
betsplatser); för dem är korrelationen 0,42, signifikant på 0,01-nivån. För 
                                                
22  Signifikans avspeglar slumpens möjlighet att påverka resultatet av en statistisk beräkning. 

Den anges i nivåerna 0,001, 0,01, och 0,05 och innebär att slumpens möjlighet motsvarar 
upp till 1‰, 1% respektive 5%. 
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dem finns också en korrelation mellan känslan av att inte höra hemma på 
någon arbetsplats och antal elever på 0,40, detta samband är signifikant 
på 0,05-nivån. Teater- och dramalärarna som i genomsnitt finns på 5 ar-
betsplatser känner ett samband mellan antal arbetsplatser och att inte höra 
hemma på någon arbetsplats, här korrelationen 0,36 och det är signifikant 
på 0,01-nivån. Känslan av att finnas på för många arbetsplatser och att ha 
för många elever hänger alltså samman med en känsla av att inte höra 
hemma på någon av sina arbetsplatser. 

Fråga 9: Arbetslokaler (m9) (g9a) 

Informanterna angav hur de bedömer sina arbetslokaler. 

 
Typ av lokal 

Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form Antal 

Procent 
giltiga 

Ändamålsenliga lokaler 16 8 2 17 43 30,3 
Delvis ändamålsenliga 
lokaler 36 35 7 11 89 62,7 

Saknar ändamålsenliga 
lokaler 4 6 0 0 10 7,0 

Giltiga 56 49 9 28 142 100,0 
Saknas   2  
Totalt   144  
Tabell 37. Informanternas bedömning av sina arbetslokaler. 

En tredjedel av kulturlärarna har ändamålsenliga lokaler. Övriga saknar 
sådana, helt eller delvis. Män och kvinnor gör likartade bedömningar. 
Danslärarna verkar ha en något svårare lokalsituation än de övriga, me-
dan bild & form har en bättre situation. 
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Fråga 10: Anställningsform (m10) (g7) 

Informanterna angav vilken anställningsform de har på kulturskolan. 

 
Anställningsform 

Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form Antal 

Procent 
giltiga 

Tillsvidare 40 34 9 20 103 73,6 
Vikariat 9 5 0 1 15 10,4 
Projekt 4 3 0 0 7 5,0 
Timmar 2 5 0 5 12 8,6 
Tillsvidare och vikariat 1 1 0 1 3 0,7 
Giltiga 56 48 9 27 140 100,0 
Saknas  4  
Totalt  144  
Tabell 38. Kulturlärarnas anställningsformer. 

73,6 % av kulturlärarna vid kommunal kulturskola har tillsvidareanställ-
ning. 

Fråga 11a: Musikundervisning utanför kulturskolan (m11a) (g8a) 

Informanterna angav vilken undervisning de bedriver utanför sin tjänst på 
kulturskolan samt omfattningen av denna. 

Antal pedagogiska uppdrag utanför kulturskolan 

 Undervisning utanför  
kulturskolan 
i första hand 

Undervisning utanför  
kulturskolan 
i andra hand 

Giltiga 31 3 
Saknas 113 141 
Tabell 39. Antal pedagogiska verksamheter utanför kulturskolan. 

22,9 % av kulturlärarna vid kommunal kulturskola bedriver annan un-
dervisning utanför anställningen vid kulturskolan. 2,1% bedriver mer än 
en pedagogisk verksamhet utanför tjänsten. 

Samtliga pedagogiska uppdrag redovisas i samma tabell (tabell 40). 
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Undervisning utanför tjänst 

 
Typ av undervisning Antal 

Procent 
giltiga Procent  

Estetiskt gymansium 4 13,0 2,8 
Teaterpedagog, teatergrupper 3 9,7 2,1 
Studiecirkel 3 9,7 2,1 
Balettskola 2 6,5 1,4 
Qigong, yoga 2 6,5 1,4 
Sommarkurser i konst 2 6,5 1,4 
Individuellt val, gymnasium 1 3,2 0,7 
Vuxenundervisning 1 3,2 0,7 
Pedagogisk konsult 1 3,2 0,7 
Annan kulturskola 1 3,2 0,7 
Lärarutbildning 1 3,2 0,7 
Fritidsassistent 1 3,2 0,7 
Musikundervisning inom handikappomsorg 1 3,2 0,7 
Kulturhandledare 1 3,2 0,7 
Omsorgspedagog 1 3,2 0,7 
Dansundervisning på högskola 1 3,2 0,7 
Dansundervisning 1 3,2 0,7 
Workshops inom dans 1 3,2 0,7 
Trä- och metallslöjd 1 3,2 0,7 
Förskollärare 1 3,2 0,7 
Bildundervisning 1 3,2 0,7 
Dramakurser (andra hand) (1)  0,7 
Föreläsare i bild (andra hand) (1)  0,7 
Drill (andra hand) (1)  0,7 
Totalt 31 (3) 100,0 21,5 (2,1) 
Tabell 40. Pedagogisk verksamhet utanför tjänst vid kulturskolan i första 
och andra hand. 

21,5% av de kulturlärare vid kommunal kulturskola bedriver undervis-
ning utanför anställningen vid kulturskolan gör detta i form av privat un-
dervisning. 2,1 % har mer än ett sådant uppdrag. 
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Omfattning av undervisning utanför tjänst  

 
Tjänstgöringsgrad Antal 

Procent 
giltiga Procent  

1-10 % av hel tjänst 9 34,6 6,2 
11-20 % av hel tjänst 2 7,7 1,4 
21-30 % av hel tjänst 3 9,9 2,1 
31-40 % av hel tjänst 0 0 0 
41-50 % av hel tjänst 5 19,2 3,5 
51-60 % av hel tjänst 1 3,8 0,7 
61-70 % av hel tjänst 1 3,8 0,7 
71-80 % av hel tjänst 2 7,7 1,4 
81-90 % av hel tjänst 3 9,9 2,1 
Giltiga 26 100,0 18,1 
Saknas 118  81,9 
Totalt 144  100,0 

Tabell 41. Omfattning av pedagogisk verksamhet utanför tjänst vid kul-
turskolan. 
34,6 % av de kulturlärare som bedriver undervisning utanför kulturskolan 
gör detta med upp till 10 % av heltidstjänst.  
 Denna uppgift kan vara missvisande då det är få informanter som 
överhuvudtaget besvarat frågan; 18,1 % jämfört med 21,5 % (tabell 38) 
som uppgivit att de bedriver arbete med annan undervisning utanför kul-
turskolan. 
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Fråga 11b: Annat arbete (m11b) (g8b) 

Informanterna angav vilket eventuellt annat lönebaserat arbete de har 
utanför undervisningsområdet. 

Antal annat arbete än undervisning utanför tjänst  

 Annat arbete utanför 
kulturskolan 
i första hand 

Annat arbete utanför 
kulturskolan 
i andra hand 

Giltiga 42 9 
Teater/drama 13 0 
Dans 13 7 
Rytmik 7 1 

 

Bild & form 9 1 
Saknas 102 135 
Totalt 144 144 
Tabell 42. Antal annat arbete än undervisning utanför kulturskolan. 

40,6 % av kulturlärarna vid kommunal kulturskola bedriver annat arbete 
än undervisning utanför anställningen vid kulturskolan. 6,0 % har mer än 
ett annat arbete än undervisning utanför tjänsten. 
 Bortfallet i frågan kan hänga samman med att arbetets omfattning va-
rierar under året och att det därför är svårt att ange en rättvisande pro-
centandel. 
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Annat arbete utom undervisning utanför tjänst i första hand 
Typ av arbete Antal Procent  

Fri konstnär 6 4,2 
Koreograf 5 3,5 
Teaterarbetare 4 2,8 
Skådespelare 2 1,4 
Massör 2 1,4 
Receptionist 2 1,4 
Vårdbiträde 2 1,4 
Designer 1 0,7 
Sångsolist 1 0,7 
Dansmusiker 1 0,7 
Kyrkomusiker 1 0,7 
Korist 1 0,7 
Studiedagar i rytmik 1 0,7 
Friskvård 1 0,7 
Entertainer 1 0,7 
Dansare 1 0,7 
Keramiker 1 0,7 
Workshops 1 0,7 
Pedagog inom omsorgen 1 0,7 
Dövtolk 1 0,7 
Privat kursverksamhet 1 0,7 
Illustratör 1 0,7 
Kundsupport 1 0,7 
Stamningsterapeut 1 0,7 
Regissör 1 0,7 
Totalt 42 29,2 
Tabell 43. Annat arbete utom kulturundervisning utanför Kulturskolan i 
första hand. 
29,2 % av kulturlärarna arbetar med annat än pedagogisk verksamhet vid 
sidan av sin tjänst vid kulturskolan. Det vanligaste är som fri konstnär. 
6,9% av kulturlärarna arbetar med verksamhet utan kulturell anknytning. 
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Annat arbete utom undervisning utanför tjänst i andra hand 
Typ av arbete Antal Procent  

Dansare 2 1,4 
Dansmusiker 1 0,7 
Eldkonstnär 1 0,7 
Värdinna på konferenshotell 1 0,7 
Koreograf 1 0,7 
Musikterapeut 1 0,7 
Scenograf 1 0,7 
Modell 1 0,7 
Totalt 9 6,3 
Tabell 44. Annat arbete utom kulturundervisning utanför kulturskolan i 
andra hand. 
6,3 % av kulturlärarna arbetar med minst två yrkesmässiga verksamheter 
annat än pedagogisk verksamhet vid sidan av sin tjänst vid kulturskolan. 
Det vanligaste är inom yrken med kulturell anknytning. 
 

Fråga 11c: Grad av annat arbete (m11c) (g8c) 

Informanterna angav graden av föregående (se 11b). 

 
Tjänstgöringsgrad Antal 

Procent 
giltiga Procent  

1-10 % av hel tjänst 13 43,0 9,0 
11-20 % av hel tjänst 4 13,3 2,8 
21-30 % av hel tjänst 3 10,0 2,1 
31-40 % av hel tjänst 2 6,7 1,4 
41-50 % av hel tjänst 6 20,0 4,2 
60 % av hel tjänst 1 3,3 0,7 
90 % av hel tjänst 1 3,3 0,7 
Giltiga 30 100,0 20,8 
Saknas 114  79,2 
Totalt 144  100,0 

Tabell 45. Omfattning av arbete utom kulturpedagogisk verksamhet utan-
för tjänst vid kulturskolan. 

9 % av kulturlärarna har angett att de arbetar upp till 10 % av heltid med 
annat än kulturundervisning. 19,5 % har angett upp till 50 %.  
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 Denna uppgift kan vara missvisande då det är få informanter som 
överhuvudtaget besvarat frågan; 20,8 % (tabell 43) jämfört med 29,2 % 
(tabell 41) som uppgivit att de bedriver arbete med annat än kulturunder-
visning utanför kulturskolan. 

Fråga 11d: Inkomst av annat arbete (m11d) (g8d) 

Informanterna angav andelen av lönen som kommer från föregående (se 
11a, 11b och 11c). 

 
Andel av lön Antal 

Procent 
giltiga Procent  

Upp till 10 % av lönen 12 60,0 8,3 
11-20 % av lönen 2 10,0 1,4 
21-30 % av lönen 1 5,0 0,7 
31-40 % av lönen 0 0 0 
41-50 % av lönen 3 15,0 2,1 
51-60 % av lönen 2 10,0 1,4 
Giltiga 20 100,0 13,9 
Saknas 124  86,1 
Totalt 144  100,0 

Tabell 46. Andel av inkomst som kommer från annat arbete utom kultur-
undervisning utanför kulturskolan. 
8,3 % av kulturlärarna har angett att upp till 10 % av deras inkomst 
kommer från annat än av lönen från kulturskolan.  12,5 % har angett upp 
till 50 %. 
 Denna uppgift kan vara missvisande då det är få informanter som 
överhuvudtaget besvarat frågan; 13,9 % jämfört med 37,5 % som uppgi-
vit att de bedriver arbete med annat än kulturundervisning utanför kul-
turskolan. 
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Fråga 11e: Eventuella studier (m11e) (g8e) 

Informanterna angav eventuella pågående studier samt omfattningen av 
dessa. 

Typ av studier Antal Procent  
Dans 2 1,4 
Musikterapi 5p + ensemblespel 5p 1 0,7 
Naturvetenskapligt gymnasium 1 0,7 
MMA 1 0,7 
Teologi 1 0,7 
Pedagogik 1 0,7 
Ekonomi 1 0,7 
Giltiga 8 5,6 
Tabell 47. Informanters studier parallella med arbetet. 

5,6 % av informanterna studerar parallellt med arbetet. Det vanligaste är 
dans. Hälften av studierna gäller ämnen som inte anknyter till yrket. 
 1 informant studerar på 25 %, 4 på halvfart och 4 på helfart. 

Fråga 12a: Röstpåfrestningar (mB13a) (g10a) 

Informanterna angav i vilken grad de upplever påfrestningar på sin röst. 
Värdet ”1” motsvarar ”stor påfrestning och”5” motsvarar” ingen påfrest-
ning. 

 
Antal 

Procent 
giltiga Procent 

1 18 13,3 12,5 
2 40 29,6 27,8 
3 28 20,7 19,4 
4 30 22,2 20,8 
5 19 14,1 13,2 

Giltiga 135 100,0 93,8 
Saknas 9  6,3 
Totalt 144  100,0 
Tabell 48. Kulturlärarnas upplevda röstpåfrestning. 
12,5 % av kulturlärarna upplever stor röstpåfrestning. 13,2 % upplever 
ingen röstpåfrestning.  
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Skillnader i röstpåfrestning mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05.  

Kön Antal Medel Standardavvikelse23 
Kvinnor 121 2,85 1,263 
Män 14 3,71 1,139 
Giltiga 135 2,94 1,274 
Tabell 49. Mäns och kvinnors röstpåfrestning. 

Arbetet som kulturlärare frestar betydligt hårdare på kvinnornas röster än 
på männens. 
 Dessa skillnader visar sig även vid djupare analys inte enbart kunna 
förklaras med att kvinnor undervisar i större grupper (se vidare tabell 25). 

Skillnader i röstpåfrestningar mellan ämnesgrupper  
Skillnader i upplevd röstpåfrestning mellan ämnesgrupper är signifikanta 
på nivån 0,000. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Rytmik 5 2,20 0,837 
Dans 48 2,48 1,203 
Teater/drama 56 2,77 1,128 
Bild & form 26 4,31 0,736 
Giltiga 135 2,94 1,274 
Tabell 50. Kulturlärarnas upplevda röstpåfrestning fördelat på olika äm-
nesgrupper. 
Allra störst röstpåfrestning upplever rytmiklärare. Minst röstpåfrestning 
upplever lärare i bild & form. 
 
 
 

                                                
23 Standardavvikelse är förvisso ett abstrakt och svårfångat begrepp. Det avspeglar spridning-

en inom en grupp. Ju närmare värdet 1, desto tätare är gruppen samlad kring medelvärdet.             
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Fråga 12b: Hörselpåfrestningar (mB13b) (g10b) 

Informanterna angav i vilken grad de upplever påfrestningar på sin hörsel. 
Värdet ”1” motsvarar ”stor påfrestning och”5” motsvarar” ingen påfrest-
ning. 

 
Antal 

Procent 
giltiga Procent  

1 19 14,0 13,2 
2 42 30,9 29,2 
3 37 27,2 25,7 
4 23 16,9 16 
5 15 11,0 10,4 

Giltiga 136 100,0 94,4 
Saknas 8  5,6 
Totalt 144  100,0 
Tabell 51. Kulturlärarnas upplevda hörselpåfrestning. 
14,0 % av kulturlärarna upplever stor hörselpåfrestning. Endast 11,0 % 
upplever ingen hörselpåfrestning. Medelvärdet är 2,59 vilket visar att hör-
selproblemen är betydande. 

Skillnader i hörselpåfrestning mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,000.  

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 122 2,68 1,173 
Män 14 3,86 0,949 
Giltiga 136 2,80 1,204 
Tabell 52. Mäns och kvinnors hörselpåfrestning. 

Arbetet som kulturlärare frestar betydligt hårdare på kvinnornas hörsel än 
på männens. 
 Dessa skillnader visar sig även vid djupare analys inte enbart kunna 
förklaras med att kvinnor undervisar i större grupper (se vidare tabell 26). 
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Skillnader i hörselpåfrestningar mellan ämnesgrupper  
Skillnader i upplevd hörselpåfrestning mellan ämnesgrupper är signifikanta 
på nivån 0,000. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Rytmik 5 2,20 0,837 
Dans 48 2,48 1,203 
Teater/drama 56 2,77 1,128 
Bild & form 26 4,31 0,736 
Giltiga 135 2,94 1,274 
Tabell 53. Kulturlärarnas upplevda hörselpåfrestning fördelat på olika 
ämnesgrupper. 
Allra störst röstpåfrestning upplever rytmiklärare. Minst röstpåfrestning 
upplever lärare i bild & form. 

Fråga 13: Orsak till röst- resp. hörselpåfrestningar (mB14) (g11) 

Informanterna angav vad de tror är orsak till de eventuella röst- och/eller 
hörselpåfrestningarna. 

Röst- och hörselpåfrestningar p.g.a. brister i lokaler 
 

Påfrestning 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form Antal Procent  

Röst 2 6 0 1 9 6,3 
Hörsel 9 4 2 3 18 12,5 
Röst och hörsel 16 19 2 0 37 25,7 
Giltiga 27 29 4 4 64 44,4 
Saknas 30 20 5 25 80 55,6 
Totalt     144 100,0 
Tabell 54. Kulturlärarnas upplevda röst- och hörselpåfrestning p.g.a. bris-
ter i lokaler. 

44,4 % av kulturlärarna ser brister i lokaler som en orsak till röst- och/-
eller hörselpåfrestningar.  
 Danslärarna är den grupp som upplever röst- och hörselpåfrestningar i 
högst grad. Skillnaderna mellan grupperna är dock inte signifikant. (Be-
greppet signifikans förklaras i fotnot 18 på sidan 34.) 
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Röst- och hörselpåfrestningar p.g.a. problem med arbetstidens förläggning 
 

Påfrestning 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form Antal Procent  

Röst 0 2 1 0 3 2,1 
Hörsel 2 1 0 0 3 2,1 
Röst och hörsel 0 2 0 0 2 1,4 
Giltiga 2 5 1 0 8 5,6 
Saknas 55 44 28 9 136 94,4 
Totalt  144 100,0 
Tabell 55. Kulturlärarnas upplevda röst- och hörselpåfrestning p.g.a. pro-
blem med arbetstidens förläggning. 
5,6 % av kulturlärarna ser arbetstidens förläggning som en orsak till röst- 
och/eller hörselpåfrestningar.  
 Detta drabbar i något högre grad danslärarna. Skillnaderna mellan 
grupperna är inte signifikanta. 

Röst- och hörselpåfrestningar p.g.a. brister i utbildningen 
 

Påfrestning 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form Antal Procent  

Röst 7 6 1 0 14 9,7 
Hörsel 2 1 0 0 3 2,1 
Röst och hörsel 0 2 1 0 3 2,1 
Giltiga 9 9 2 0 20 13,9 
Saknas 48 40 7 0 124 86,1 
Totalt  144 100,0 
Tabell 56. Kulturlärarnas upplevda röst- och hörselpåfrestning p.g.a. bris-
ter i utbildningen. 
13,9 % av de kulturlärarna ser brister i utbildningen som en orsak till 
röst- och/eller hörselpåfrestningar.24  
 Återigen är det danslärarna som angett högst andel problem. Skillna-
derna mellan grupperna är inte signifikanta. 
 
 

                                                
24  Alla kulturlärare har dock inte utbildning. 
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Röst- och hörselpåfrestningar p.g.a. elevernas högljuddhet 
 

Påfrestning 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form Antal Procent  

Röst 9 11 2 1 23 16,0 
Hörsel 4 1 0 5 10 6,9 
Röst och hörsel 32 25 2 7 66 45,8 
Giltiga 45 37 4 13 99 68,8 
Saknas 12 12 5 16 45 31,3 
Totalt  144 100,0 
Tabell 57. Kulturlärarnas upplevda röst- och hörselpåfrestning p.g.a. ele-
vernas högljuddhet. 
45,8 % av kulturlärarna ser elevernas högljuddhet som en orsak till både 
röst- och hörselpåfrestningar och 16,0 % ser detta som orsak till röstpro-
blem. Här är skillnaderna mellan lärargrupperna mindre. 
 
Sammantaget verkar brister i lokaler och elevernas högljuddhet vara de 
främsta källorna till röst- och hörselpåfrestningar. 

Fråga 14: Arbetslag (m12) (g17a) 

Informanterna angav om de ingår i något arbetslag och i så fall om detta 
verkar inom ämnesområdet eller är gränsöverskridande. 
 

Typ av arbetslag 
Teater/ 
drama 

 
Dans 

 
Rytmik 

Bild & 
form Antal 

Procent 
giltiga 

Inom ämnet 11 10 4 4 29 20,9 
Gränsöverskridande 30 14 1 15 60 43,2 
Inget arbetslag 6 11 3 6 26 18,7 
Flera arbetslag 9 11 1 3 24 17,3 
Giltiga 56 46 9 28 139 100,0 
Saknas 1 3 0 1 5  
Totalt  144  
Tabell 58. Kulturlärarnas deltagande i arbetslag. 

Det vanligaste är gränsöverskridande arbetslag. 16,7 % av kulturlärarna 
deltar i flera arbetslag. 
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Fråga 15: Projekt som meningsfulla (mA16-B19) (g15) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det mest 
meningsfulla i mitt arbete i kulturskolan är då jag får genomföra större 
projekt”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 26 41 41 18 15 141 3 
% 18,1 28,5 28,5 12,5 10,4 97,9 2,1 

Medel   2,68     

Tabell 59. Fördelning av åsikt om det meningsfulla med projektarbete. 

46,6 % av kulturlärarna känner i någon grad att projektarbete är me-
ningsfullt. 22,9 % känner i någon grad att det inte är särskilt meningsfullt. 

Fråga16a: Arbete i lag som organisationsform (mA17a-B20a) (g17b) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Arbete i 
arbetslag/lärarlag är den bästa organisationsformen jag har erfarenhet av 
när det gäller kulturskolan”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 26 19 48 15 21 129 15 
% 18,1 13,1 33,3 10,4 14,6 89,6 10,4 

Medel   2,77     

Tabell 60. Fördelning av erfarenhet av arbete i arbetslag/lärarlag som or-
ganisationsform. 
31,2 % av kulturlärarna har i någon grad erfarenheten att arbete i arbets-
lag/lärarlag är den bästa organisationsformen när det gäller kulturskolan. 
25,0 % saknar denna erfarenhet. Flera informanter har valt att inte bemö-
ta påståendet, vilken kan förmodas bero på att dessa saknar erfarenhet av 
arbetslag eller lärarlag. Jämför tabell 58. 
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Fråga 17a: Möjlighet att påverka undervisningens innehåll (mA18a-B21a) 
(g18a) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag upple-
ver att jag har stora möjligheter att påverka innehållet i min undervis-
ning”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 121 19 1 0 1 142 2 
% 84,0 13,1 0,7 0,0 0,7 98,6 1,4 

Medel   1,18     

Tabell 61. Fördelning av upplevelse att kunna påverka undervisningens 
innehåll. 
97,1 % av kulturlärarna upplever sig ha vissa möjligheter att påverka 
schemaläggning och innehåll i sin tjänst. 0,7 % saknar denna upplevelse 
helt eller delvis. 

Fråga 17b: Möjlighet att påverka schema och tjänstens innehåll (mA18b-
B21b) (g18b) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag upple-
ver att jag har stora möjligheter att påverka schemaläggning och innehåll i 
min tjänst”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 51 48 25 11 8 143 1 
% 35,4 33,3 17,4 7,6 5,6 99,3 0,7 

Medel   2,14     

Tabell 62. Fördelning av upplevelse att kunna påverka schemaläggning och 
tjänstens innehåll. 
68,7 % av musiklärarna upplever sig ha vissa möjligheter att påverka 
schemaläggning och innehåll i sin tjänst. 13,2% saknar denna upplevelse 
helt eller delvis. 
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Fråga 18a: En i gänget (mA19b-B22b) (g19a) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag känner 
mig som en i gänget bland kollegorna på musik-/kulturskolan”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 60 30 29 13 11 143 1 
% 41,7 20,8 20,1 9,0 7,6 99,3 0,7 

Medel   2,20     

Tabell 63. Fördelning av känslan av att vara ”en i gänget”. 

16,6 % av kulturlärarna känner sig i mer eller mindre stå utanför gemen-
skapen på kulturskolan. 

Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre 
Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre är 
signifikanta på nivån 0,05. 

Styre Antal Medel Standardavvikelse 
Borgerlig 29 1,93 1,334 
Annan 64 2,00 1,168 
Vänster 50 2,60 1,325 
Giltiga 143 2,20 1,285 
Tabell 64. Känslan av att vara ”en i gänget” uppdelat på lärare i kommu-
ner med olika politiskt styre. 
Kulturlärare i kommuner med borgerligt styre är de som i högst grad kän-
ner sig som en i gänget bland kollegorna på kulturskolan. I kommuner 
med vänsterstyre anser lärarna detta i lägst grad.  
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Fråga 19: Musikalisk utveckling genom arbetet (g21)  

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag utveck-
las konstnärligt genom mitt arbete i kulturskolan”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 30 45 36 17 7 135 9 
% 20,1 31,3 25,0 11,8 4,9 93,8 6,3 

Medel   2,45     

Tabell 65. Fördelning av konstnärlig utveckling genom arbetet. 

51,4 % av kulturlärarna anser att de i någon grad utvecklas konstnärligt 
genom sitt arbete i kulturskolan.  

Fråga 20a: Uppfyllda förväntningar (mA20a-B24a) (g23a) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Min nuva-
rande arbetssituation är betydligt bättre än de förväntningar jag hade un-
der utbildningstiden”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 19 35 47 11 11 123 21 
% 13,2 24,3 32,6 7,6 7,6 85,4 14,6 

Medel   2,67     

Tabell 66. Fördelning av uppfyllandet av studietidens förväntningar på yr-
ket. 
37,5 % av kulturlärarna tycker att deras nuvarande arbetssituation är 
bättre än de förväntningar de hade under utbildningstiden. 15,2 % tycker 
inte det.25 

                                                
25  Det stora antalet uteblivna svar torde bero på de informanter som saknar utbildning där de 

skulle ha kunnat skapa de efterfrågade förväntningarna. 
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Fråga 20c: Önskad utbildning för dem som saknar (mA20c-B24c) (g23c) 

Informanter som saknar lärarutbildning och som planerar för sådan angav 
vilken lärarutbildning det i så fall skulle vara. 

Utbildning Antal Procent 
Danspedagog 4 2,8 
Teaterlärare eller dramapedagog 2 1,4 
Gymnasielärare 2 1,4 
Dramapedagog eller bildlärare 2 1,4 
Pedagogisk komplettering 1 0,7 
Danslärare eller koreograf 1 0,7 
Koreografi 1 0,7 
Folkhögskollärare 1 0,7 
Kulturlärare 1 0,7 
Tvåämneslärare med dans 1 0,7 
Giltiga 18 12,5 
Saknas  127 88,2  
Totalt (40 informanter saknar examen enligt tabell 6) 144 100,0 

Tabell 67. Planerade utbildningar hos outbildade kulturlärare. 

42,5 % av kulturlärare utan lärarexamen planerar att utbilda sig. Den 
vanligaste planerade utbildningen hos outbildade kulturlärare är danspe-
dagog. 
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Fråga 21a: Konstnärliga kvalifikationer (mA21a-B25a) (g24a) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag känner 
mig tillräckligt konstnärligt kvalificerad för mitt arbete som lärare i kul-
turskolan”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 81 34 17 7 2 141 3 
% 56,3 23,6 11,8 4,9 1,4 97,9 2,1 

Medel   1,69     

Tabell 68. Fördelning av att känna sig tillräckligt konstnärligt kvalificerad. 

56,3% av kulturlärarna känner sig vara tillräckligt konstnärligt kvalifice-
rade för sitt arbete som kulturlärare och ytterligare 23,6 % med någon 
tvekan. 4,9 % känner sig underkvalificerade. 

Skillnader i instämmande mellan kulturlärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
40-49 39 1,41 0,850 
50-66 28 1,54 0,922 
18-39 72 1,90 1,009 
Giltiga 139 1,69 0,969 
Tabell 69. Känsla av uppskattning uppdelat i olika åldersgrupper. 

Lärare i åldersgruppen 40-49 år är de som mest känner sig tillräckligt 
konstnärligt kvalificerade för sitt arbete som kulturlärare i kulturskolan. 
Yngre lärare känner detta i betydligt lägre grad. 
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Fråga 22: Känsla av uppskattning (mB26) (g30) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag känner 
mig fullt uppskattad i förhållande till min arbetsinsats”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 57 44 26 10 2 139 5 
% 39,6 30,6 18,1 6,9 1,4 96,5 3,5 

Medel   1,96     

Tabell 70. Fördelning av känsla av uppskattning. 

70,2 % av kulturlärarna känner sig uppskattade i förhållande till sin ar-
betsinsats. 8,3% gör det inte. 

Fråga 23: Elevers prestationer (mB27) (g34) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att få visa 
upp elevernas prestationer är det mest meningsfulla i mitt kulturlärar-
arbete”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 27 24 46 22 20 139 5 
% 18,8 16,7 31,9 15,3 13,9 96,5 3,5 

Medel   2,88     

Tabell 71. Fördelning av det meningsfulla i att visa upp elevernas presta-
tioner. 
För 35,5 % av kulturlärarna är det viktigt att kunna visa upp elevernas 
prestationer. För 29,2 % är det mindre viktigt. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är signifi-
kanta på nivån 0,05. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare utan examen 40 2,50 1,155 
Lärare med examen 99 3,04 1,324 
Giltiga 139 2,88 1,297 
Tabell 72. Åsikt om det meningsfulla i att visa upp elevernas prestationer 
uppdelad på lärare med examen och utan. 
Lärare utan examen anser, i högre grad än lärare med, att det mest me-
ningsfulla i deras arbete som kulturlärare är att få visa upp elevernas 
konstnärliga prestationer. 

Fråga 24: Värdering av lön (mB28) (g41) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Min lön 
som lärare i kulturskolan är rimlig i förhållande till min arbetsinsats”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 12 19 27 35 46 139 5 
% 8,3 13,2 18,8 24,3 31,9 96,5 3,5 

Medel   3,60     

Tabell 73. Fördelning av uppfattningen om lönesättningens rimlighet. 

21,5 % av kulturlärarna anser att deras lön är rimlig medan 56,2% inte 
anser det. 
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Fråga 25: För- och efterarbete på arbetsplatsen (mB30) (g45) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag har 
goda möjligheter att utföra för- och efterarbete på min arbetsplats”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 31 19 30 29 30 139 5 
% 21,5 13,2 20,8 20,1 20,8 96,5 3,5 

Medel   3,06     

Tabell 74. Fördelning av villkor för för- och efterarbete. 

34,7 % av kulturlärarna anser att de kan utföra för- och efterarbete på sin 
arbetsplats. 40,9 % har sämre förutsättningar för detta. 

Skillnader i instämmande mellan kulturlärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 28 2,39 1,499 
40-49 36 3,22 1,495 
18-39 73 3,23 1,339 
Giltiga 137 3,06 1,444 
Tabell 75. Villkor för för- och efterarbete uppdelat i olika åldersgrupper. 

Lärare i åldersgruppen 50-66 år är de som mest anser att de har goda för-
utsättningar att utföra för- och efterarbete på sin arbetsplats. Yngre lärare 
anser detta i betydligt lägre grad. 
 Det tar tid att etablera sig på sin arbetsplats och därigenom få bra vill-
kor för för- och efterarbete. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 16 2,25 1,342 
Kvinnor 123 3,16 1,439 
Giltiga 139 3,06 1,453 
Tabell 76. Mäns och kvinnors villkor för för- och efterarbete. 

Manliga kulturlärare anser sig i högre grad än kvinnliga ha goda förut-
sättningar att utföra för- och efterarbete på sin arbetsplats. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Bild & form 28 2,57 1,425 
Teater/drama 57 2,75 1,405 
Dans 49 3,57 1,384 
Rytmik 5 4,20 0,837 
Giltiga 139 3,06 1,453 
Tabell 77. Villkor för för- och efterarbete uppdelad på olika ämnesgrup-
per. 
Lärare i bild & form är de som mest anser att de har goda förutsättningar 
att utföra för- och efterarbete på sin arbetsplats. Rytmiklärare anser detta i 
betydligt lägre grad. 
 Det är inte ovanligt att de får börja sitt arbetspass med att möblera om 
för att få plats. 
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Fråga 26: Trivsel med arbetet (mA22) (g25) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag trivs 
mycket bra med mitt lärararbete i kulturskolan”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 59 50 18 10 3 140 4 
% 41,0 34,7 12,5 6,9 2,1 97,2 2,8 

Medel   1,91     

Tabell 78. Fördelning av att trivas med sitt arbete på kulturskolan. 

41,0 % av kulturlärarna trivs mycket bra med sitt lärararbete och ytterli-
gare 34,7 % med någon tvekan. 9,0 % trivs mindre bra. 

Fråga 27: Relevant utbildning (mA23) (g26) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag har en 
utbildning som helt motsvarar de krav arbetsledningen ställer på mig”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 77 31 18 7 5 138 6 
% 53,5 21,5 12,5 4,9 3,5 95,8 4,2 

Medel   1,78     

Tabell 79. Fördelning av relevant utbildning. 
8,4 % av kulturlärarna upplever sig ha åtminstone någon brist i sin utbild-
ning i förhållande till arbetsgivarens krav medan 53,5 % anser sig ha en 
utbildning som helt motsvarar dessa. 
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Skillnader i instämmande mellan kulturlärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,01. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Förortskommuner 11 1,27 0,788 
Större städer 29 1,34 0,721 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 14 1,36 0,633 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 12 1,58 0,669 
Glesbygdskommuner 6 1,83 0,983 
Pendlingskommuner 9 1,89 0,928 
Storstäder 31 2,16 1,293 
Varuproducerande kommuner 14 2,21 1,311 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 12 2,42 1,505 
Giltiga 138 1,78 1,086 
Tabell 80. Åsikt om utbildningens relevans uppdelat på lärare i olika 
kommuntyper. 

Lärare i förortskommuner har störst känsla av att ha en relevant utbild-
ning. Lägst känsla har lärare i övriga kommuner med färre än 12 500 in-
vånare.  

Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är sig-
nifikanta på nivån 0,01. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare med examen 99 1,61 0,946 
Lärare utan examen 39 2,23 1,287 
Giltiga 138 1,78 1,086 
Tabell 81. Åsikt om utbildningens relevans uppdelad på lärare med exa-
men och utan. 

Lärare med examen har, i högre grad än lärare utan, känsla av att ha en 
relevant utbildning. Detta måste rimligen förstås i belysning av kategorise-
ringen. Siffrorna berättar dock att det är en nyansskillnad och inte den 
stora skillnad som möjligen skulle kunna förväntas. 
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Fråga 28: Värdering av kontinuitet (mA25) (g33) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det mest 
meningsfulla i mitt arbete i kulturskolan är då jag helt kan koncentrera 
mig på de regelbundet återkommande lektionerna”. 
 
 In- 

stämmer  
helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 15 32 51 26 13 137 7 
% 10,4 22,2 35,4 18,1 9,0 95,1 4,9 

Medel   2,93     

Tabell 82. Fördelning av upplevd meningsfullhet i det kontinuerliga elev-
arbetet. 
10,4 % av musiklärarna anser att det mest meningsfulla i deras arbete i 
kulturskolan är då de helt kan koncentrera sig på de regelbundet åter-
kommande lektionerna. Nästa lika många tycker sig behöva annan input 
för sitt lärarengagemang. 

Fråga 29: Arbete som flyter ihop med fritid (mA27) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det känns 
som jag arbetar jämt och har svårt att koppla bort jobbet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 39 30 28 29 13 139 5 
% 27,1 20,8 19,4 20,1 9,0 96,5 3,5 

Medel   2,62     

Tabell 83. Fördelning av svårighet att koppla bort arbetet på fritiden. 

47,9 % av kulturlärarna upplever i någon grad svårigheter att separera 
arbetstid från fritid. För 29,1 % verkar detta inte vara något stort pro-
blem. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,01. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 123 2,54 1,326 
Män 16 3,25 1,291 
Giltiga 139 2,62 1,337 
Tabell 84. Mäns och kvinnors svårighet att koppla bort arbetet på fritiden. 

Kvinnor, i högre grad än män, upplever svårigheter att separera arbetstid 
från fritid. 
 Skillnaderna mellan könen visar sig inte gå tillbaka enbart på att kvin-
norna har fler elever och större grupper än männen. 
 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Teater/drama 56 2,32 1,114 
Dans 48 2,52 1,384 
Rytmik 6 2,83 2,041 
Bild & form 29 3,31 1,312 
Giltiga 139 2,62 1,337 
Tabell 85. Svårighet att koppla bort arbetet på fritiden uppdelad på olika 
ämnesgrupper. 
Lärare i teater eller drama är de som har svårast att koppla bort arbetet på 
fritiden. Minst bekymmer med detta har lärare i bild & form. 

 
 



 65 

Fråga 30: Engagemang för yrkets problem (mA28) (g37) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Jag bär allt-
för ofta med mig problem hem, på grund av mitt engagemang för andra”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 38 35 25 29 12 139 5 
% 26,4 24,3 17,4 20,1 8,3 96,5 3,5 

Medel   2,58     

Tabell 86. Fördelning av engagemang som följer med hem. 

50,7 % av kulturlärarna upplever i någon grad att de alltför ofta bär med 
sig problem hem, på grund av deras engagemang för andra. För 28,4 % 
verkar detta inte vara något stort problem. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,000. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Teater/drama 56 2,25 1,225 
Dans 48 2,40 1,216 
Rytmik 6 3,00 1,549 
Bild & form 29 3,45 1,270 
Giltiga 139 2,58 1,318 
Tabell 87. Engagemang som följer med hem uppdelad på olika ämnes-
grupper. 
Lärare i teater eller drama är de som oftast bär med sig problem hem, på 
grund av deras engagemang för andra. Minst bekymmer med detta har lä-
rare i bild & form. 
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Fråga 31: Problem med för många elever (mA29) (g39) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Antalet ele-
ver jag har i kulturskolan är för stort för att jag ska orka engagera mig i 
alla så mycket som jag egentligen vill”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 26 31 33 23 26 139 5 
% 18,1 21,5 22,9 16,0 18,1 96,5 3,5 

Medel   2,94     

Tabell 88. Fördelning av uteblivet engagemang p.g.a. för många elever. 

39,6 % av kulturlärarna upplever i någon grad att antalet elever de har i 
kulturskolan är för stort för att de ska orka engagera sig i alla så mycket 
som de egentligen vill. 34,1 % har inget eller små problem med detta. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 122 2,85 1,365 
Män 17 3,59 1,326 
Giltiga 139 2,94 1,377 
Tabell 89. Mäns och kvinnors uteblivna engagemang p.g.a. för många ele-
ver. 
Kvinnor, i högre grad än män, upplever att antalet elever de har i kul-
turskolan är för stort för att de ska orka engagera sig i alla så mycket som 
de egentligen vill. 
 Dessa skillnader går inte enbart tillbaka på att kvinnorna har fler ele-
ver och större grupper än männen. 
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Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,01. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Rytmik 6 2,33 1,033 
Teater/drama 57 2,58 1,388 
Dans 47 2,98 1,277 
Bild & form 29 3,72 1,279 
Giltiga 139 2,94 1,377 
Tabell 90. Engagemang som följer med hem uppdelad på olika ämnes-
grupper. 
Lärare i rytmik är de som mest upplever att antalet elever de har i kul-
turskolan är för stort för att de ska orka engagera sig i alla så mycket som 
de egentligen vill upplever att antalet elever de har i kulturskolan är för 
stort för att de ska orka engagera sig i alla så mycket som de egentligen 
vill. Minst bekymmer med detta har lärare i bild & form. 

Fråga 32: Idédiskussion i kollegiet (mA30) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Inom mitt 
kollegium på kulturskolan diskuterar vi ofta begrepp som demokrati, kul-
tur, kunskap eller liknande”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 6 21 34 39 39 139 5 
% 4,2 14,6 23,6 27,1 27,1 96,5 3,5 

Medel   3,60     

Tabell 91. Fördelning av uppfattningen om kollegiets diskussionsklimat. 
4,2 % av kulturlärarna anser att de inom sitt kollegium ofta diskuterar 
begrepp som demokrati, kultur, kunskap eller liknande. 27,1 % diskuterar 
sådant sällan. 
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Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 17 3,06 1,197 
Kvinnor 122 3,68 1,152 
Giltiga 139 3,60 1,171 
Tabell 92. Mäns och kvinnors uppfattning om kollegiets diskussionskli-
mat. 
Män, i högre grad än kvinnor, anser att de inom sitt kollegium ofta disku-
terar begrepp som demokrati, kultur, kunskap eller liknande. 
 Vid närmare analys visar sig denna skillnad i hög grad gå tillbaka på 
teater- och dramalärarnas upplevelser. 

Fråga 33: Saknar tid till reflektion (mA26-B31) 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Mitt arbete 
är så fyllt av arbetsuppgifter och åligganden att det inte finns utrymme att 
ens reflektera över det dagliga undervisandet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 9 33 34 36 26 138 6 
% 6,3 22,9 23,6 25,0 18,1 95,8 4,2 

Medel   3,27     

Tabell 93. Fördelning av upplevd nedtyngdhet p.g.a. arbetsbelastning. 

29,2 % av kulturlärarna upplever i någon grad att arbetsbördan är så stor 
att de inte har utrymme att ens reflektera över det dagliga undervisandet. 
43,1 % upplever sig ha detta utrymme, åtminstone delvis. 
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Skillnader i instämmande mellan kulturlärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
20-39 70 3,01 1,234 
40-49 38 3,47 1,156 
50-66 28 3,57 1,103 
Giltiga 136 3,26 1,205 
Tabell 94. Upplevd nedtyngdhet p.g.a. arbetsbelastning uppdelat i olika 
åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 20-39 år är de som mest upplever att arbetsbördan 
är så stor att de inte har utrymme att ens reflektera över det dagliga un-
dervisandet och lärare 50-66 anser det minst. 
 Ju längre man arbetat desto mer erfarenhet och rutiner har man, som 
gör att man klarar av arbetet lättare. 

Fråga 34: Kulturlärares kvalifikationer (mA31-B32) 

Informanterna angav vilka kvalifikationer de anser att en bra kulturlärare 
ska ha. De flesta angav ett flertal olika. Upp till fyra kvalifikationer regi-
strerades.26 

Antal angivna kvalifikationer 

 Kvalifikationer 
i första hand 

Kvalifikationer 
i andra hand 

Kvalifikationer 
i tredje hand 

Kvalifikationer 
i fjärde hand 

Giltiga 90 84 65 42 
Saknas 54 60 79 102 
Tabell 95. Antal angivna kvalifikationer som kulturlärare anser att en bra 
kulturlärare ska ha. 
62,5% av kulturlärarna har angett en kvalifikation. 29,2 har angett minst 
fyra kvalifikationer. 

                                                
26  Av registreringsmässiga skäl begränsades antalet kvalifikationer till fyra. Utgångspunkten 

var att de olika kvalifikationerna angavs i relevansordning.  
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Angivna kvalifikationer 
De olika angivna kvalifikationerna presenteras sammanslagna utan hänsyn 
till relevans.  

Kvalifikation Antal Procent 
Lyhörd  35 12,5 
Formell behörighet  22 7,8 
Inspirerande  19 6,8 
Bra pedagog  18 6,4 
Engagerad, entusiastisk, intresserad  17 6,1 
Samarbetsförmåga  12 4,3 
Kreativ  12 4,3 
Ämneskunskap 18 3,6 
Empatisk  9 3,2 
Låt varje elev blomma  9 3,2 
Flexibel  9 3,2 
Medmänsklighet, kamratskap  8 2,8 
Anpassa till olika behov  7 2,5 
Kunna kommunicera  7 2,5 
God utövare  7 2,5 
Tålamod 7 2,5 
Kunna bemöta barn och ungdom  6 2,1 
Punklig, ansvarsfull, ordningssam  6 2,1 
Tycka om sitt jobb  5 1,8 
Bredd  5 1,8 
Fantasifull  4 1,4 
Vara erfaren, fortbildad  4 1,4 
Eget konstnärligt utövande 4 1,4 
Målmedveten  3 1,1 
Humor  2 0,7 
Kulturellt intresserad  2 0,7 
Synliggöra eleven  2 0,7 
Stresstålig  2 0,7 
Ämnesengagerad 2 0,7 
Helhetssyn 2 0,7 
Generös  1 0,4 
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Samarbetsförmåga över ämnesgränserna 1 0,4 
Intresse för demokrati  1 0,4 
Kunna lära ut hur man lär sig  1 0,4 
Kunna improvisera  1 0,4 
Initiativrik  1 0,4 
Data- och teknikkunnig  1 0,4 
Musikalisk kompetens  1 0,4 
Ledaregenskaper  1 0,4 
Scennärvaro  1 0,4 
Brinna för ämnet  1 0,4 
Kunskap om barns utveckling  1 0,4 
Vara människokännare  1 0,4 
Tycka om barn som är kreativa, idérika och krävande 1 0,4 
Tro på det kompetenta barnet  1 0,4 
Se olikheter som styrka 1 0,4 
Totalt angivna kvalifikationer (max 4/informant) 281 100,0 
Tabell 96. Kvalifikationer som kulturlärare anser att kulturlärare ska ha. 

Den mest angelägna kvalifikationen är att vara lyhörd inför barns behov 
vara en god instrumentalist/utövare. Därefter kommer formell behörighet 
att undervisa i ämnet. Detta belyses ytterligare av att många – fast inte lika 
många – anser att en bra lärare ska vara en ”bra pedagog”. 
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Frågeområde 35: Argument för kulturskolan (mA36-B34) (r23) 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Vilka är de viktigaste argumenten för att det skall finnas 
en kommunal kulturskola i vårt land?”. 

Fråga 35a: Levande kulturarv 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Kulturarvet 
måste hållas levande”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 57 40 29 13 4 143 1 
% 39,6 27,8 20,1 9,0 2,8 99,3 0,7 

Medel   2,07     

Tabell 97. Fördelning av informanternas instämmande i argumentet att 
kulturarvet måste hållas levande. 
67,4 % av kulturlärarna anser i någon grad att ”Kulturarvet måste hållas 
levande” är ett bra argument för kulturskolan.  

Fråga 35b: Den klassiska konsten 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Barn måste 
beredas möjlighet att tillägna sig de klassiska konstarterna”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 44 27 36 25 9 141 3 
% 30,6 18,8 25,0 17,4 6,3 97,9 2,1 

Medel   2,49     

Tabell 98. Fördelning av informanternas instämmande i argumentet att 
barn måste beredas möjlighet att tillägna sig den klassiska musiken. 
40,5 % av musiklärarna anser i någon grad att ”Barn måste beredas möj-
lighet att tillägna sig de klassiska konstarterna” är ett bra argument för 
kulturskolan.  
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Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är sig-
nifikanta på nivån 0,01. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare utan examen 39 2,05 0,999 
Lärare med examen 102 2,66 1,331 
Giltiga 141 2,49 1,274 
Tabell 99. Åsikt om utbildningens relevans uppdelad på lärare med exa-
men och utan. 
Informanter utan lärarutbildning anser, i betydligt högre grad än infor-
manter med, att ”Barn måste beredas möjlighet att tillägna sig de klassiska 
konstarterna” är ett bra argument för kulturskolan. 

Fråga 35c: Alternativ till den kommersiella kulturen 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Barn och 
ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella kulturen”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 90 31 17 3 2 143 1 
% 62,5 21,5 11,8 2,1 1,4 99,3 0,7 

Medel   1,57     

Tabell 100. Fördelning av informanternas instämmande i argumentet att 
barn och ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella kulturen. 
61,2 % av musiklärarna anser i någon grad att ”Barn och ungdomar mås-
te få ett alternativ till den kommersiella kulturen” är ett bra argument för 
kulturskolan.  
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Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre 
Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre är 
signifikanta på nivån 0,05. 

Styre Antal Medel Standardavvikelse 
Borgerlig 29 1,93 1,132 
Annan 63 1,51 0,914 
Vänster 51 1,45 0,610 
Giltiga 143 1,57 0,884 
Tabell 101. Kulturlärares instämmande i argumentet att barn och ungdo-
mar måste få ett alternativ till den kommersiella kulturen uppdelad på kul-
turlärare i kommuner med olika politiskt styre. 
Kulturlärare i kommuner med vänsterstyre är den grupp som mest anser 
att ”Barn och ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella kul-
turen” är ett bra argument för kulturskolan. 

Fråga 35d: Kultur som uttrycksform 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Barn behö-
ver få hjälp att finna olika sätt att uttrycka sig själva på”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 130 8 5 0 0 143 1 
% 90,3 5,6 3,5 0,0 0,0 99,3 0,7 

Medel   1,13     

Tabell 102. Fördelning av informanternas instämmande i argumentet att 
barn behöver få hjälp att finna olika sätt att uttrycka sig själva på. 
92,5 % av musiklärarna anser i någon grad att ”Barn behöver få hjälp att 
finna olika sätt att uttrycka sig själva på” är ett bra argument för kul-
turskolan.  
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Jämförelse inom frågeområdet 35: Argument för kulturskolan (mA38) (r23) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Argument Medel 
Barn behöver få hjälp att finna olika sätt att uttrycka sig själva på 1,13 
Barn och ungdomar måste få ett alternativ till den kommersiella 
kulturen 1,57 

Kulturarvet måste hålla levande 2,07 
Barn måste beredas möjlighet att tillägna sig de klassiska konstar-
terna 2,49 

Tabell 103. Argument för kulturskolan. 

Av de i enkäten föreslagna argumenten anser kulturlärarna det viktigaste 
vara att barn behöver få hjälp att finna olika sätt att uttrycka sig själva på. 
Argumentet att barn måste beredas möjlighet att tillägna sig de klassiska 
konstarterna anses mindre användbart. 

Frågeområde 36: Samarbete inom kollegiet (mB37) 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga ”Hur ser Du på samarbetet med kollegorna?”. 

Fråga 36a: Gemensam pedagogik 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det är vik-
tigt att vi som arbetar i kulturskolan har en tydlig gemensam pedagogisk 
inriktning”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 53 39 28 15 3 138 6 
% 36,8 27,1 19,4 10,4 2,1 95,8 4,2 

Medel   2,10     

Tabell 104. Fördelning av hur viktigt informanterna anser det vara att de 
som arbetar i kulturskolan har en tydlig gemensam pedagogisk inriktning. 
63,9 % av kulturlärarna anser i någon grad att det är viktigt att de som 
arbetar i kulturskolan har en tydlig gemensam pedagogisk inriktning. 12,5 
% ser detta som mindre viktigt. 
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Fråga 36b: Diskussionsklimat 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”På min kul-
turskola finns det sällan möjlighet att föra diskussioner med kollegor om 
angelägna pedagogiska frågor”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 34 31 27 29 17 138 6 
% 23,6 21,5 18,8 20,1 11,8 95,8 4,2 

Medel   2,74     

Tabell 105. Fördelning av informanternas upplevelse av möjligheterna till 
pedagogiska diskussioner. 
45,1 % av kulturlärarna upplever att det sällan finns möjlighet till peda-
gogiska diskussioner på kulturskolan. 31,9 % upplever att det åtminstone 
finns vissa möjligheter. 

Skillnader i instämmande mellan kulturlärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,01. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 14 1,71 1,069 
Glesbygdskommuner 6 2,17 1,602 
Storstäder 32 2,41 1,214 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 11 2,64 1,362 
Större städer 27 2,81 1,241 
Varuproducerande kommuner 14 3,14 1,610 
Förortskommuner 11 3,18 1,250 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 12 3,42 1,505 
Pendlingskommuner 11 3,55 1,036 
Giltiga 138 2,74 1,363 
Tabell 106. Kulturlärares upplevelse möjligheterna till pedagogiska diskus-
sioner uppdelat på lärare i olika kommuntyper. 
Lärare i övriga kommuner med fler än 25 000 invånare är de som mest 
upplever att det sällan finns möjlighet till pedagogiska diskussioner på kul-
turskolan. Lärare i pendlingkommuner är de som anser detta i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är sig-
nifikanta på nivån 0,05. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare med examen 100 2,59 1,386 
Lärare utan examen 38 3,13 1,234 
Giltiga 138 2,74 1,363 
Tabell 107. Kulturlärares upplevelse möjligheterna till pedagogiska diskus-
sioner uppdelad på lärare med examen och utan. 
Lärare med examen anser, i betydligt högre grad än lärare utan, att det 
sällan finns möjlighet till pedagogiska diskussioner på kulturskolan. 

Fråga 36c: Nya idéer 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”På min kul-
turskola är vi öppna för att pröva nya pedagogiska idéer, även om det in-
nebär att ifrågasätta de gamla”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 16 39 36 33 14 138 6 
% 11,1 27,1 25,0 22,9 9,7 95,8 4,2 

Medel   2,93     

Tabell 108. Fördelning av informanternas upplevelse av att kollegiet på 
deras kulturskola är öppna för nya pedagogiska idéer. 
38,2 % av kulturlärarna upplever att kollegiet på deras kulturskola är öp-
pet för att pröva nya pedagogiska idéer, även om det innebär att ifrågasät-
ta de gamla. 32,6 % upplever detta i låg eller ingen grad. 
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Fråga 36d: Nystart 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Det bästa 
vore att lägga ned kulturskolan och börja om på nytt”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 8 5 14 7 105 139 5 
% 5,6 3,5 9,7 4,9 72,9 96,5 3,5 

Medel   4,41     

Tabell 109. Fördelning av informanternas instämmande i att ”Det bästa 
vore att lägga ned kulturskolan och börja om på nytt”. 
9,1 % av kulturlärarna anser i någon grad att det bästa vore att lägga ned 
kulturskolan och börja om på nytt. 77,8 % tar helt avstånd från denna 
åsikt. 

Jämförelse inom frågeområdet 36: Samarbete inom kollegiet (mB37) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Samarbetsaspekt Medel 
Det är viktigt att vi som arbetar i kulturskolan har en  
tydlig gemensam pedagogisk inriktning 2,10 

På min kulturskola finns det sällan möjlighet att föra 
diskussioner med kollegor om angelägna pedagogiska frågor 2,74 

På min kulturskola är vi öppna för att pröva nya pedagogiska 
idéer, även om det innebär att ifrågasätta de gamla 2,93 

Det bästa vore att lägga ned kulturskolan och börja om på 
nytt 4,41 

Tabell 110. Olika samarbetsaspekter inom kulturskolans kollegium. 

Kulturlärarna hyser inget stort engagemang för att förändra samarbets-
klimatet. Det är ovanligt att vilja lägga ned kulturskolan för att börja om 
på nytt. 
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Frågeområde 37: Arbetets villkor (mA39) 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Hur ser Du på Ditt arbete som musikpedagog kul-
turskolan?”. 

Fråga 37a: Kulturell nedrustning 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Allmän kul-
turell nedrustning gör mig orolig för framtiden”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 88 21 15 12 4 140 4 
% 61,1 14,6 10,4 8,3 2,8 97,2 2,8 

Medel   1,74     

Tabell 111. Fördelning av informanternas oro inför framtiden. 

75,7 % av kulturlärarna är i någon grad oroade inför framtiden p.g.a. kul-
turell nedrustning. 2,8 % är det inte alls. 

Fråga 37b: Förändrade villkor som utmaning 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Föränd-
ringarna i samhället är en positiv utmaning som öppnar för nya musikpe-
dagogiska möjligheter”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 15 40 43 27 15 140 4 
% 10,4 27,8 29,9 18,8 10,4 97,2 2,8 

Medel   2,91     

Tabell 112. Fördelning av informanternas syn på förändringar i samhället. 

38,2 % av kulturlärarna ser i någon grad samhällets förändringar som en 
positiv utmaning. Betydligt färre har svårt att se förändringarna i samhäl-
let som en positiv utmaning. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är signifi-
kanta på nivån 0,01. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare med examen 100 2,75 1,140 
Lärare utan examen 40 3,30 1,114 
Giltiga 140 2,91 1,156 
Tabell 113. Kulturlärare upplevelse av disparata krav uppdelad på lärare 
med examen och utan. 
Lärare med examen ser, i högre grad än lärare utan, samhällets föränd-
ringar som en positiv utmaning. 

Fråga 37c: Disparata krav 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Alla krav 
från olika håll får det att kännas som att hur jag än gör så blir det fel”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 4 11 23 36 65 139 5 
% 2,8 7,6 16,0 25,0 45,1 96,5 3,5 

Medel   4,06     

Tabell 114. Fördelning av informanternas upplevelse av disparata krav. 
10,4 % av kulturlärarna upplever i någon grad att de disparata krav som 
ställs på dem är betungande. 45,1% upplever inte alls detta. 

Skillnader i instämmande mellan kulturlärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,001. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
20-39 71 3,75 1,168 
40-49 38 4,37 1,025 
50-66 28 4,46 0,693 
Giltiga 137 4,07 1,093 
Tabell 115. Upplevelse av disparata krav uppdelat i olika åldersgrupper. 
Lärare i åldersgruppen 20-39 upplever att de disparata krav som ställs på 
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dem är betungande i högre grad än övriga lärare. 

Fråga 37d: Gemensam riktning 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”På vår kul-
turskola drar vi alla åt samma håll”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 11 24 46 28 30 139 5 
% 7,6 16,7 31,9 19,4 20,8 96,5 3,5 

Medel   3,30     

Tabell 116. Fördelning av informanternas uppfattning om gemensam rikt-
ning. 

24,3 % av kulturlärarna upplever i någon grad att alla på kulturskolan 
drar åt samma håll. 40,2 % upplever det inte eller nästan inte. 

Skillnader i instämmande mellan kulturlärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,000. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 12 2,33 0,985 
Glesbygdskommuner 6 2,50 1,378 
Varuproducerande kommuner 15 2,87 0,990 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 11 3,30 0,809 
Storstäder 31 3,52 0,962 
Pendlingskommuner 9 3,56 1,130 
Större städer 29 3,62 1,237 
Förortskommuner 12 3,83 1,115 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 14 3,93 1,439 
Giltiga 139 3,30 1,224 
Tabell 117. Kulturlärares uppfattning om gemensam riktning uppdelat på 
lärare i olika kommuntyper. 
Lärare i övriga kommuner med 12 500-25 000 invånare är de som mest 
upplever att alla på kulturskolan drar åt samma håll. Lärare i övriga kom-
muner med fler än 25 000 invånare upplever detta i minst grad. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är signifi-
kanta på nivån 0,05. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare utan examen 40 2,98 1,165 
Lärare med examen 99 3,43 1,214 
Giltiga 139 3,30 1,214 
Tabell 118. Kulturlärares uppfattning om gemensam riktning uppdelad på 
lärare med examen och utan. 
Lärare utan lärarexamen upplever, i högre grad än lärare med, att alla på 
kulturskolan drar åt samma håll. 

Fråga 37e: Nya synsätt 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Att försöka 
etablera nya pedagogiska synsätt på vår kulturskola medför risk för ut-
brändhet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 19 26 42 27 24 138 6 
% 13,2 18,1 29,2 18,8 16,7 95,8 4,2 

Medel   3,08     

Tabell 119. Fördelning av informanternas upplevelse av möjligheter för 
nytänkande. 
31,3 % av kulturlärarna ser det som mer eller mindre hopplöst att försöka 
etablera nya pedagogiska synsätt på kulturskolan. 35,5 % ser inga stora 
problem med detta. 
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Fråga 37f: Stöd av skolledning 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”På vår kul-
turskola har vi lärare ett gott stöd av skolledare/rektor”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 41 46 28 18 7 140 4 
% 28,5 31,9 19,4 12,5 4,9 97,2 2,8 

Medel   2,31     

Tabell 120. Fördelning av informanternas upplevelse av rektors stöd. 

68,5 % av kulturlärarna känner att de har stöd av skolledaren. 12,5 % 
känner det inte, eller nästan inte. 

Skillnader i instämmande mellan kulturlärare i olika kommuntyper 
Skillnader i instämmande mellan lärare i olika kommuntyper är signifikan-
ta på nivån 0,01. 

Kommuntyp Antal Medel Standardavvikelse 
Varuproducerande kommuner 15 1,73 0,884 
Övriga komm. m. 12 500-25 000 inv. 12 1,75 1,288 
Övriga komm. m. färre än 12 500 inv. 12 1,83 1,193 
Större städer 31 2,14 1,093 
Glesbygdskommuner 6 2,17 0,753 
Förortskommuner 12 2,42 1,164 
Pendlingskommuner 9 2,67 1,323 
Övr. kommuner m. fler än 25 000 inv. 14 2,79 1,369 
Storstäder 31 2,84 1,003 
Giltiga 140 2,31 1,170 
Tabell 121. Kulturlärares upplevelse av rektors stöd uppdelat på lärare i 
olika kommuntyper. 
Kulturlärare i varuproducerande kommuner är de som mest känner att de 
har stöd av skolledaren. Lärare i storstäder upplever detta i minst grad. 
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Jämförelse inom frågeområdet 37: Arbetets villkor (mA39) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Påverkande faktor Medel 
Allmän kulturell nedrustning gör mig orolig för framtiden 1,74 
På vår kulturskola har vi lärare ett 
gott stöd av skolledare/rektor 2,91 

Förändringarna i samhället är en positiv utmaning 
som öppnar för nya pedagogiska möjligheter 3,05 

Att försöka etablera nya pedagogiska synsätt på 
vår kulturskola medför risk för utbrändhet 3,08 

På vår kulturskola drar vi alla åt samma håll 3,30 
Alla krav från olika håll får det att kännas 
som att hur jag än gör så blir det fel 4,06 

Tabell 122. Faktorer som påverkar kulturlärarnas syn på sitt arbete. 

Relativt många kulturlärare är oroade av allmän kulturell nedrustning. 
Färre upplever att disparata krav gör att det blir fel hur de än gör. 

Frågeområde 38 : Innebörden av kreativitetsbegreppet (mA35) 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Vad innebär begreppet kreativitet för Dig som kulturpe-
dagog?”. 

Fråga 38a: Tid för kreativitet 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Som kul-
turpedagog har jag aldrig tid att befrämja elevernas kreativitet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 2 9 11 33 83 138 6 
% 1,4 6,3 7,6 22,9 57,6 95,8 4,2 

Medel   4,35     

Tabell 123. Fördelning av känslan av att aldrig ha tid att befrämja elever-
nas kreativitet. 
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7,7 % av kulturlärarna känner att de sällan har tid att befrämja elevernas 
kreativitet.  

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Män 16 3,88 1,360 
Kvinnor 122 4,41 0,907 
Giltiga 138 4,35 0,979 
Tabell 124. Mäns och kvinnors känsla av att aldrig ha tid att befrämja ele-
vernas kreativitet. 
Män, i betydligt högre grad än kvinnor, känner att de sällan har tid att be-
främja elevernas kreativitet. 

Fråga 38b: Kreativitet generar estetiska produkter 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”I min un-
dervisning innebär kreativitet att eleverna skapar estetiska produkter”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 20 26 28 30 33 137 7 
% 13,9 18,1 19,4 20,8 22,9 95,1 4,9 

Medel   3,22     

Tabell 125. Fördelning av åsikten att kreativitet innebär att skapa estetiska 
produkter. 
För 32,0 % av kulturlärarna innebär kreativitet i viss mån att skapa este-
tiska produkter. 43,7 % tar helt eller delvis avstånd från detta synsätt. 
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Fråga 38c: Kreativitet ger referens till livet 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”I min un-
dervisning innebär kreativitet att själva utövandet skapar kunskap om, och 
referens till, livet”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 92 28 13 2 2 137 7 
% 63,9 19,4 9,0 1,4 1,4 95,1 4,9 

Medel   1,5     

Tabell 126. Fördelning av åsikten att kreativitet innebär att själva utövan-
det skapar kunskap om, och referens till, livet. 
För 84,3 % av kulturlärarna innebär kreativitet i viss mån att själva ut-
övandet skapar kunskap om, och referens till, livet. 2,8 % tar helt eller 
delvis avstånd från detta synsätt. 

Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper  
Skillnader i instämmande mellan ämnesgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Ämnesgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
Teater/drama 56 1,29 0,731 
Bild & form 28 1,46 0,838 
Dans 47 1,70 0,907 
Rytmik 6 2,00 0,894 
Giltiga 137 1,50 0,841 
Tabell 127. Åsikten att kreativitet innebär att genom musicerande och 
lyssnande skapa kunskap om, och referens till, livet uppdelad på olika 
ämnesgrupper. 

Lärare i teater/drama är de som mest anser kreativitet innebär att genom 
musicerande och lyssnande skapa kunskap om, och referens till, livet. Lä-
rare i rytmik anser detta i minst grad. 
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Jämförelse inom frågeområdet 38: Innebörden av kreativitetsbegreppet 
(mA35) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Kreativitetssyn Medel 
I min undervisning innebär kreativitet att själva 
utövandet skapar kunskap om, och referens till, livet 1,50 

I min undervisning innebär kreativitet att  
eleverna skapar estetiska produkter 3,22 

Som kulturpedagog har jag aldrig tid 
att befrämja elevernas kreativitet 4,35 

Tabell 128. Kreativitetssyn inom kulturskolan. 

Det vanligaste innehållet i kulturlärarnas kreativitetsbegrepp – av enkätens 
förslag – är att kreativitet innebär att själva utövandet skapar kunskap 
om, och referens till, livet. 

Frågeområde 39: Tillämpning av demokratibegreppet (mA34) 

Påståendena som informanterna hade att bemöta refererar till frågeområ-
dets grundfråga, ”Hur ser Du på demokratibegreppet och dess tillämpning 
inom kulturskolan?”. 

Fråga A34a: Reellt elevinflytande 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Ett reellt 
elevinflytande är viktigt för att utveckla kulturpedagogiken”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 49 45 35 7 3 139 5 
% 34,0 31,3 24,3 4,9 2,1 96,5 3,5 

Medel   2,06     

Tabell 129. Fördelning av åsikten att ett reellt elevinflytande är viktigt för 
att utveckla kulturpedagogiken. 
65,3 % av kulturlärarna anser i någon grad att ett reellt elevinflytande är 
viktigt för att utveckla kulturpedagogiken.  
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Fråga A34b: Alla barn har samma möjlighet 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Demokrati 
borde för kulturskolans del innebära att alla barn har samma möjlighet att 
få undervisning”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 111 19 9 0 0 139 5 
% 77,1 13,2 6,3 0,0 0,0 96,5 3,5 

Medel   1,27     

Tabell 130. Fördelning av åsikten att demokrati för kulturskolans del bor-
de innebära att alla barn har samma möjlighet att få undervisning. 
77,1 % av kulturlärarna anser fullt ut att demokrati för kulturskolans del 
borde innebära att alla barn har samma möjlighet att få undervisning och 
90,3 % anser detta i någon grad. 

Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor 
Skillnader i instämmande mellan män och kvinnor är signifikanta på nivån 
0,05. 

Kön Antal Medel Standardavvikelse 
Kvinnor 122 1,23 0,542 
Män 17 1,53 0,717 
Giltiga 139 1,27 0,572 
Tabell 131. Mäns och kvinnors åsikt att demokrati för kulturskolans del 
borde innebära att alla barn har samma möjlighet att få undervisning. 
Kvinnor anser, i högre grad än män, att demokrati för kulturskolans del 
borde innebära att alla barn har samma möjlighet att få undervisning. 
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Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre 
Skillnader i instämmande mellan lärare i kommuner olika politiskt styre är 
signifikanta på nivån 0,05. 

Styre Antal Medel Standardavvikelse 
Borgerlig 27 1,11 0,424 
Annan 62 1,21 0,517 
Vänster 50 1,42 0,673 
Giltiga 139 1,27 0,572 
Tabell 132. Åsikten att demokrati för kulturskolans del borde innebära att 
alla barn har samma möjlighet att få undervisning uppdelad på kulturlära-
re i kommuner med olika politiskt styre. 
Kulturlärare i kommuner med borgerligt styre är den grupp som mest an-
ser att demokrati för kulturskolans del borde innebära att alla barn har 
samma möjlighet att få undervisning. 

Skillnader i instämmande mellan lärare med respektive utan examen 
Skillnader i instämmande mellan lärare med resp. utan examen är signifi-
kanta på nivån 0,05, detta gäller även mellan de olika lärarkategorierna 
med lärarexamen. 

Har/saknar examen Antal Medel Standardavvikelse 
Lärare med examen 99 1,19 0,488 

Teater-/dramalärare med examen 37 1,03 0,164 
Rytmiklärare med examen 6 1,17 0,408 
Bild & formlärare med examen 20 1,20 0,410 

 

Danslärare med examen 36 1,36 0,683 
Lärare utan examen 40 1,45 0,714 
Giltiga 139 1,27 0,572 
Tabell 133. Kulturlärares åsikt att demokrati för kulturskolans del borde 
innebära att alla barn har samma möjlighet att få undervisning uppdelad 
på lärare med examen och utan. 
Informanter med lärarexamen upplever, i högre grad än informanter utan, 
att demokrati för kulturskolans del borde innebära att alla barn har sam-
ma möjlighet att få undervisning. Teater- och dramalärarna är mest över-
tygade om detta. 
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Fråga A34c: Individanpassat bemötande 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Demokrati 
borde för kulturskolans del innebära att alla barn blir bemötta utifrån sin 
egen bakgrund, vilja och intresse”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 98 19 17 3 2 139 5 
% 68,1 13,2 11,8 2,1 1,4 96,5 3,5 

Medel   1,50     

Tabell 134. Fördelning av åsikten demokrati för kulturskolans del borde 
innebära att alla barn blir bemötta utifrån sin egen bakgrund, vilja och in-
tresse. 
68,1 % av kulturlärarna anser fullt ut att demokrati för kulturskolans del 
borde innebära att alla barn blir bemötta utifrån sin egen bakgrund, vilja 
och intresse, och 81,3 % anser detta i någon grad. 

Fråga A34d: Tillvarata varje talang 

Informanterna angav i vilken grad de instämmer i påståendet ”Demokrati 
borde för kulturskolans del innebära att alla elever får en undervisning 
som tar tillvara deras individuella konstnärliga talang”. 

 In- 
stämmer  

helt 

In- 
stämmer 

delvis 

 
Neutral 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 

 
Antal 
giltiga 

 
Sak-
nas 

Antal 93 26 14 6 0 139 5 
% 64,6 18,1 9,7 4,2 0,0 96,5 3,5 

Medel   1,52     

Tabell 135. Fördelning av åsikten att demokrati för kulturskolans del bor-
de innebära att alla elever får en undervisning som tar tillvara deras indi-
viduella konstnärliga talang. 
64,6 % av kulturlärarna anser fullt att demokrati för kulturskolans del 
borde innebära att alla elever får en undervisning som tar tillvara deras 
individuella konstnärliga talang. 82,7 % anser detta i någon grad. 
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Skillnader i instämmande mellan kulturlärare i olika åldersgrupper 
Skillnader i instämmande mellan åldersgrupper är signifikanta på nivån 
0,05. 

Åldersgrupp Antal Medel Standardavvikelse 
50-66 28 1,14 0,448 
40-49 39 1,56 0,882 
20-39 71 1,65 0,912 
Giltiga 138 1,52 0,848 
Tabell 136. Upplevelse av disparata krav uppdelat i olika åldersgrupper. 

Lärare i åldersgruppen 50-66 anser betydligt högre grad än yngre kollegor 
att demokrati för kulturskolans del borde innebära att alla elever får en 
undervisning som tar tillvara deras individuella konstnärliga talang. 

Jämförelse inom frågeområdet 39: Tillämpning av demokratibegreppet (mA34) 

Informanterna ombads att väga alternativen inom frågeområdet mot var-
andra. 

Demokratitillämpning Medel 
Demokrati borde för kulturskolans del innebära att 
alla barn har samma möjlighet att få undervisning 1,27 

Demokrati borde för kulturskolans del innebära att alla barn 
blir bemötta utifrån sin egen bakgrund, vilja och intresse 1,50 

Demokrati borde för kulturskolans del innebära 
att alla elever får en undervisning som tar tillvara 
deras individuella konstnärliga talang 

1,52 

Ett reellt elevinflytande är viktigt för 
att utveckla kulturpedagogiken 2,06 

Tabell 137. Demokratisyn inom kulturskolan. 

Den tillämpning av demokratibegreppet som passar kulturlärarna bäst är 
att demokrati för kulturskolans del borde innebära att alla barn har sam-
ma möjlighet att få undervisning. Att ett reellt elevinflytande är viktigt för 
att utveckla musikpedagogiken känns mindre angeläget. 
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Fråga 40: Faktorer för trohet mot yrket (mA43-B42) (g47) 

Informanterna angav vad de anser vara avgörande för att de ska fortsätta 
som kulturlärare i kulturskolan. Åtta förslag samt eventuella egna rang-
ordnades.  

Föreslagna faktorer som är avgörande för trohet mot yrket 

Faktor Antal Medel 
Praktiska förutsättningar 141 2,84 
Positiv löneutveckling 140 3,86 
Möjlighet till fortbildning inom mitt område 139 4,00 
Goda relationer till kollegor 140 4,14 
Möjlighet till arbete med större/gränsöverskridande projekt 139 4,70 
Egen konstnärlig verksamhet i tjänsten 140 5,03 
God relation till skolledningen 140 5,21 
Att elevgrupperna blir mindre 139 6,62 
Tabell 138. Informanternas värdering av olika faktorer som är avgöraran-
de för att fortsätta som kulturlärare i kulturskolan. Låga medelvärden är 
högt värderat. 
Den mest avgörande faktorn för att kulturlärarna ska fortsätta som kul-
turlärare på kulturskolan är praktiska förutsättningar. Därefter kommer 
positiv löneutveckling. Rangordningen utgörs av medelvärdet. Teoretiskt 
möjliga värden är 1-8, förutsatt att informanten inte värderar något eget 
förslag högre. 
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Informanters faktorer som är avgörande för trohet mot yrket 

Dessa faktorer föreslogs av informanterna själva som ”Annat:        ”, och 
värderades i jämförelse med de som enkäten föreslog. Ytterligare förslag 
från endast en informant förekom. 

Faktor Antal 
Heltid 3 
Frihet 3 
Pedagogisk utveckling 3 
Gästlärare till mina elever 2 
Trivsel 1 
Arbete på skoltid 1 
Förändrad organisation 1 
Äldre och mer motiverade elever 1 
Tabell 139. Olika faktorer som informanter föreslår som avgörande fakto-
rer för att fortsätta som kulturlärare i kulturskolan. 27 
Flera av kulturlärarna anser att heltidstjänst är en viktig faktor för att 
fortsätta som kulturlärare på kulturskolan och detta värderas högt. En lika 
vanlig faktor är frihet, men denna värderas lägre. 

                                                
27  Rangordning vid lika antal är gjord med ledning av informantens viktning. 
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EFTERORD 

Det ovan presenterade materialet är bara rådata hämtat direkt ur enkäten. Re-
dan detta förefaller mig synnerligen intressant. Det kan nog vara mycket an-
vändbart vid exempelvis formulerandet av frågor att ställa inför strukturella re-
former, eller som underlag för diskussioner inom eller kring kulturskolors verk-
samhet eller om innehållet i kulturlärarnas utbildning.   
 Materialet har dessutom – i form av SPSS-filer – en stor potential för fort-
sättningsforskning, exempelvis i syfte att jämföra kommunala kulturlärare med 
kommunala musiklärare, ett projekt som är påbörjat.  
 Enkäten har redan gett empiri för en doktorsavhandling (Tivenius 2008a) 
och vissa uppslag till fortsättningsforskning, men har potential nog för ett flertal 
undersökningar, eller för att besvara enklare frågor som till exempel att se vilka 
grupper av kulturlärare som hyser speciella åsikter inom enkätens frågeområde. 
För oss som dagligen sysselsätter oss med frågor kring musiklärare och hur de 
tänker väcker resultaten många frågor och tankar. Här finns varken utrymme 
för, eller ambition till, att värdera.  
 Skillnader mellan de grupper som informanterna bildar är intressanta. Skill-
nader mellan könen känns inte direkt ”alarmerande”. När det gäller åsikter och 
attityder är det svårt att se något typiskt manligt eller kvinnligt. När det gäller 
det sociala och engagemanget för barnen verkar det dock som att kvinnorna gör 
större uppoffringar och tar på sig en större börda. De är även mer utsatta för 
röst- och hörselbesvär. Lärare i rytmik är de som upplever mest problem medan 
lärare i bild och form har det lättare. Lärare i teayer/drama är de som engagerar 
sig mest för sina elever. Yngre lärare upplever mer bekymmer i undervisningen 
än äldre. Lärare med examen är betydligt mer kritiska än lärare utan. Det är 
svårt att urskilja något mönster i skillnaderna mellan lärare från olika kommun-
typer. När det gäller skillnaderna mellan lärare vid skolor i kommuner med oli-
ka politiskt styre känns de bara mest förbryllande, allra mest det faktum att det 
faktiskt finns signifikanta skillnader.  
 Till sist vill jag återigen tacka alla som medverkat i och stöttat projektet; inte 
minst alla engagerade informanter som generöst avsatt tid för att fylla i enkäten: 
Tack!  
 
  Örebro hösten 2010 
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 I 

BILAGOR  

Bilaga 1: Musikledarbrev 

 
Till kommunala musikledaren (motsvarande) för __________________________ 
 
 
 
 
I ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Örebro och Lund bedriver en forskar-
grupp ett av Vetenskapsrådet finansierat forskningsprojekt, vars huvudsakliga 
syfte är att undersöka musiklärares ställning i arbetslivet ur skilda perspektiv. Pro-
jektet bygger på ett redan befintligt longitudinellt material, insamlat under åren 
1987 – 2003, där vi använt oss av såväl enkät- som intervjumetod. Projektet har 
också internationella förgreningar till Kanada och Tyskland. För att uppnå vårt 
syfte krävs information, förutom av musiklärare, även av andra yrkeskategorier 
inom och utanför skolan. Detta är anledningen till varför vi nu vänder oss till Dig 
med en önskan om hjälp med att (1) fördela ett antal enkäter inom Ditt ansvars-
område, och (2) i egenskap av chef själv besvara och återsända en enkät. 
 
Projektet har bl.a. sin bakgrund i att musiklärararbetet har förändrats under senare 
år. Exempel på det är att musikskolan på många orter har blivit kulturskola, sam-
tidigt som de ekonomiska villkoren har blivit hårdare. Vi inom forskargruppen är 
samtidigt övertygade om att många problem som upplevs som lokala, i själva ver-
ket finns på flera ställen i landet. Det är därför viktigt att vi får en svarsfrekvens 
som gör det möjligt för oss att dra rimliga slutsatser. 
 
I detta brev finns en numrerad enkät med frankerat svarskuvert avsedd för Dig i 
egenskap av arbetsledare. Dessutom finns 6 st. numrerade kuvert, vardera inne-
hållande en enkät, ett följebrev och ett frankerat svarskuvert. På kuverten framgår 
om enkäten är avsedd för (a) Musiklärare (4 ex.), (b) Lärare inom andra kultur-
områden (2 ex.). Vi vill betona att samtliga enkäter är avsedda för lärare som 
finns på Din skola/Dina skolor. Med musiklärare avses lärare som undervisar i 
instrument/sång, ensembler och/eller teori. Det är bra om enkäterna kan distribue-
ras så representativt som går, d.v.s. så att olika instrumentgrupper, genrer, åldrar, 
kön och grader av utbildning blir representerade. Med lärare inom andra kultur-
områden avser vi lärare inom andra estetiska fält som dans, teater, bild m.m.  
 
Då vi inte vill att informanterna samtalar sinsemellan om enkätfrågorna önskar vi 
att enkäterna fördelas med viss diskretion. För att vi fortsättningsvis t.ex. vid på-
minnelser skall kunna ha direktkontakt med informanterna, och inte minst för att 
förenkla för Dig och Din kansli, vill vi att Du i samband med fördelningen av en-
käterna sänder oss en förteckning över de utvalda informanternas namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress (förtryckt lista bifogas). Viktigt är förstås att 
namnet och enkäternas identitetsnummer blir rätt förtecknade. Listan är också 
mycket viktig i vår bortfallsanalys. Tanken är att Du bifogar listan tillsammans 
med Din enkät i svarskuvertet. 
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Vi vill understryka att ingen identifiering av enskild person är möjlig, varken i 
kommande publikationer eller på annat sätt. Detta gäller även enskilda skolor, 
kommuner etc. I databasen kommer överhuvudtaget inga personuppgifter att fin-
nas. Enkäternas identitetsnummer är enbart tillskapade av administrativa skäl. 
 
Planerna är att vi också skall vända oss till kommunala skolpolitiker, kultur-
politiker på riks-/regionplanet, personal och studenter vid lärarhögskolor och mu-
sikhögskolor liksom personal och elever vid musikfolkhögskolor samt estetiska 
programmet (musik) vid gymnasiet. 
 
På grund av projektets tidsbegränsning önskar vi få såväl Din som övrigas enkäter 
ifyllda och återsända i bifogade svarskuvert senast den 3 februari 2003. 
 
Om Du har några frågor med anledning av ovanstående vänligen kontakta projekt-
ledaren – universitetslektor Christer Bouij – vid Örebro universitet (se nedan). 
 
 
Med hopp om att vår begäran om bistånd med våra enkäter inte skall bereda Dig 
alltför mycket extraarbete, och med stort tack för Din medverkan tecknar vi, med 
vänlig hälsning! 
 
För projektgruppen 
 
 
 
Christer Bouij  
 
Fil. Dr. Universitetslektor  
Musikhögskolan i Örebro  
Tel. 019-303849  
E-post: christer.bouij@musik.oru.se 
 
 
Stephan Bladh 
Fil. Dr. Universiteslektor 
Musikhögskolan i Malmö 
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Bilaga 2: Informantlista 

 

Enkäter har fördelats enligt följande: 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn:_____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn: ____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn: ____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn: ____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn: ____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
 
 
Enkät nr._____ har vidarebefordrats till 
 
Namn: ____________________________ 
 
Adress: ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
Telefonnummer: ____________________ 
 
E-post: ____________________________ 
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Bilaga 3: Enkät till kulturlärare  



 V 

 



 VI 

 



 VII 



 VIII 

 



 IX 

 



 X 

 



 XI 

 



 XII 

Bilaga 4: Instruktion till informant vid kulturskola 

 

Kulturpedagog i kulturskolan 
 
Arbetet som kulturpedagog inom kulturskolan är relativt nytt i vårt land. Samtidigt som denna peda-
gogiska verksamhet byggts upp har de ekonomiska villkoren inom undervisningssektorn som helhet 
hårdnat. Vår forskargrupp bedriver inom ramen för ett av Vetenskapsrådet finansierat forskningspro-
jekt ett delprojekt för att lyfta fram undervisningen i musik- och kulturskolan. För att få en mer fyllig 
bild, vill vi i forskargruppen också veta mer om kulturpedagogerna och deras arbete. Vårt projekt är 
länkat till tidigare musiklärarforskning med internationella förgreningar till Kanada och Tyskland. 
 
Med anledning av detta har vi bett Din kulturskolledare/arbetsledare att fördela ett antal enkäter till 
lärare inom sin skola. Du har därför fått denna enkät, där vi ber Dig besvara ett antal frågor om Ditt 
arbete som lärare i kulturskolan. För att få konkret kunskap om situationen för lärare i kulturskolan 
och deras undervisning krävs forskning. Dina svar kommer som Du förstår att vara omistliga. 
 
Av Din arbetsledare kommer vi att få en förteckning över vilka som fått enkäter. Numret på enkäten 
är enbart avsett för att projektets sekreterare skall kunna veta vilka som besvarat enkäterna. Vi vill 
understryka att ingen identifiering av enskild person kommer att vara möjlig i kommande publika-
tioner, eller på annat sätt. Detta gäller även enskilda skolor, kommuner etc. Din enkät kommer enbart 
att läsas av forskargruppen. I databasen kommer överhuvudtaget inga personuppgifter att finnas. 
 
På grund av projektets tidsbegränsning måste vi be Dig att återsända enkäten i det bifogade svarsku-
vertet senast den 3 februari 2004. 
 
Om Du har några frågor med anledning av ovanstående vänligen kontakta projektledaren – universi-
tetslektor Christer Bouij – vid Örebro universitet (se nedan). 
 
 
Vi hoppas att detta inte skall bereda Dig alltför mycket extraarbete och tackar på förhand för Din 
medverkan! 
 
För projektgruppen 
 
 
Christer Bouij 
 
Fil. Dr. Universitetslektor 
Musikhögskolan i Örebro 
Tel. 019-303849 
E-post: christer.bouij@musik.oru.se 
 
 
Stephan Bladh 
Fil. Dr. Universitetslektor 
Musikhögskolan i Malmö 

 


