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Sammanfattning 2022-05-05 

• Över hälften av kulturskollärarna svarar att deras arbetsbelastning ökat under de 
senaste tolv månaderna. Nära sju procent svarar att arbetsbelastningen ökat 
väldigt mycket.  

• Av dem som svarar att de har minst tre anställningar svarar nästan 70 procent att 
deras arbetsbelastning ökat. En fjärdedel av dem svarar att deras arbetsbelastning 
ökat väldigt mycket. 

• Arbetsbelastningen har framförallt ökat med dokumentation, fler projekt och fler 
möten. 

• En tredjedel av lärarna har delad arbetsdag minst en gång i veckan. 

• En av fem får sällan eller aldrig tid att planera och följa upp verksamheten. 

• Nästan alla lärare i kulturskolan arbetar eftermiddag, och fyra av fem lärare 
arbetar på kvällar. Sju av tio av lärarna arbetar både eftermiddag och kväll. 

• Nästan en av tio behöver använda sin fritid eller sin planeringstid för att ta sig 
mellan arbetsplatser inom samma arbetsgivare.  

• Fyra av tio svarar att de någon gång under det senaste året övervägt att sluta som 
lärare i kulturskolan. Var tionde lärare har svarat att de övervägt att sluta minst en 
gång i veckan.  

• En lärare i kulturskolan tjänar idag 33 936 kr i genomsnitt och lönespridningen är 
låg. 

• En femtedel svarar att arbetsgivaren inte står för någon utrustning som lärarna 
behöver i sitt arbete. Danslärare är de som i högst grad svarar att deras 
arbetsgivare inte bekostar utrustningen. 

• En tredjedel av lärarna svarar att lokalerna inte är ändamålsenliga för deras 
verksamhet.  

• Var tredje lärare upplever smärtor i axlar eller armar minst en gång i veckan. 

• 14 procent av lärarna som påtalat arbetsmiljöproblem för sin arbetsgivare svarar 
att deras arbetsgivare aldrig åtgärdar dessa brister. En fjärdedel svarar att 
arbetsgivaren sällan åtgärdar brister. 

• Fyra av tio lärare i kulturskolan har legitimation idag, och de flesta lärarna har 
långa högskoleutbildningar. 

Lärarförbundet kräver att: 

1. Regeringen inför en nationell reglering, så att alla kommuner blir skyldiga att 

erbjuda kulturskola 

2. Regeringen och huvudmän gemensamt verkar för att arbetsbelastningen minskar, 

att de delade arbetspassen tas bort, att lärarna får större inflytande över sitt arbete 

samt att de statliga satsningarna på lön och karriärvägar även gäller kulturskolan 

3. Regeringen ser till att olegitimerade lärare kan vidareutbilda sig och att fler vägar 

in i yrket skapas 

4. Arbetsgivaren alltid står för den utrustning lärarna behöver för att kunna 

genomföra sitt arbete samt ser till att lokalerna är välutrustade och anpassade för 

verksamheten 

5. Samarbetet mellan skola och kulturskola ges goda ekonomiska förutsättningar och 

incitament över tid, så att kulturskolans verksamhet når så många deltagare som 

möjligt och blir en självklar del av barn och ungas uppväxtvillkor 

6. Huvudmännen satsar på verksamhet som är långsiktig och läsårsförlagd för att 

utbilda framtida kulturutövare 

7. Alla kulturskolechefer erbjuds skolledarutbildning och att skolledarna får verktyg 

och resurser för att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete 
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Förord 
Det finns kommunala kulturskolor i nästan varenda kommun i Sverige. Från Kiruna till Ystad 

erbjuder kulturskolan en rik flora av verksamheter med lokal, regional eller nationell prägel. 

Kulturskolan ger barn och unga en fantastisk möjlighet att utvecklas, och att bygga vidare deras 

olika kulturella eller kreativa intressen. Som bas för återväxt inom de kulturella och kreativa 

näringarna är den omistlig. Den har grundlagt den stora musikexporten och utgör en brygga till 

såväl musik- och danshögskolor som professionella orkestrar, danskompanier och 

musikkarriärer. Kulturskolan utgör ett fundament i ett rikt kulturliv. 

Men kulturskolan fyller också en väsentlig funktion inom skolväsendet. Den kompletterar och 

fördjupar de estetiska ämnena i grund- och gymnasieskolan. Den kan öka måluppfyllelsen och 

vitaliserar skolans demokratiska uppdrag. Utöver det fyller dess samverkan med skolväsendet 

en viktig funktion för både likvärdighet och integration. Estetiska lärprocesser och samarbeten 

förenar och bygger broar mellan elever. Kulturskolan erbjuder nya synsätt och skapar 

gemenskap och förståelse. 

Trots kulturskolans viktiga funktion och roll, får sällan lärarna i kulturskolan rätt 

förutsättningar för sitt jobb. Denna rapport bygger på siffror från en enkätundersökning som 

över 1 000 lärare i kulturskolan besvarat under april 2022. Undersökningen visar bland annat 

att lärare i kulturskolan har svårt att kombinera sitt yrke med familjeliv. Den visar att lärare i 

kulturskolan har långa akademiska utbildningar men ändå har långt ifrån en lön som speglar 

deras kompetens. Rapporten visar därutöver att lärare i kulturskolan har en väldigt hög 

arbetsbelastning och en bristande arbetsmiljö som går ut över deras vilja att fortsätta arbeta 

som lärare i kulturskolan.  

Tar inte politiken ansvar för kulturskolans medarbetare nu, kommer vi kanske inte ha en 

verksamhet att erbjuda i framtiden. Utan kvalificerade och utbildade lärare i kulturskolan 

riskeras mattan att dras undan för återväxten i de kreativa och kulturella näringarna. Allt det 

som kulturskolan bidrar med till skolans verksamhet riskerar att försvinna. Och Sveriges elever 

riskerar att stå utan en inkluderande, likvärdig och kvalitativ kulturskoleverksamhet i såväl 

Kiruna som Ystad framöver. Det kan i sin tur leda till att Sverige riskerar att i framtiden inte 

kunna stoltsera med ett svenskt musikunder längre. Politiken måste satsa på kulturskolan. Den 

är för viktig för att negligeras.   

 

 

 

 

Johanna Jaara Åstrand 

Förbundsordförande Lärarförbundet  
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Resultat 

Arbetssituation 
Lärarförbundet har cirka 3 200 yrkesaktiva medlemmar inom kulturskolan. Av dessa är en stor 

andel över 55 år. Om man räknar med att många går i pension vid 65 års ålder kommer ungefär 

en tredjedel av våra nuvarande medlemmar att ha gått i pension om 10 år. Det innebär ett tapp 

på mycket kompetens och rutin och många luckor att fylla. För att kunna fortsätta hålla en hög 

kvalitet krävs att musik- och kulturskolan fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det första 

steget är att lärarna får en bra arbetssituation. 

Som lärare i kulturskolan är det inte ovanligt att ha flera arbetsgivare. För att få en indikation på 

hur vanligt det är har vi frågat lärarna om hur många anställningar de har och huruvida de har 

delade arbetsdagar. Vår undersökning visar att nära en av fem har minst två anställningar.  

 
Diagram 1: Har du mer än en anställning? I så fall hur många? 

En skillnad från många andra lärargrupper är att flera lärare i kulturskolan har delade 

arbetsdagar med en obetald paus emellan. En tredjedel av lärarna har delad arbetsdag minst en 

gång i veckan.  

Diagram 2: Hur ofta har du delade arbetsdagar under en normal arbetsvecka? 

Vi kan se en möjlig trend att fler och fler lärare får delade arbetsdagar. Jämför vi med den 

undersökning vi genomförde 2016 kan vi se att fler har delade arbetsdagar idag än för sex år 

sedan.1   

 

1 Notera att frågeställningen 2022 var ” Hur ofta har du delade arbetsdagar under en normal arbetsvecka?” 
och 2016 ” Har du delade arbetsdagar under en normal arbetsvecka?” 
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Diagram 3: Tidsserie - delade arbetsdagar 

Den kommunala kulturskolan är sedan lång tid tillbaka en integrerad del av 

utbildningsväsendet. Samverkan mellan övriga skolformer och kulturskola är etablerad i de allra 

flesta kommuner och skapar förutsättningar för att ge barn och unga tillgång till 

kulturutövande. Det ger ofta också lärarna möjlighet att utvecklas. Många lärare arbetar både i 

kulturskolan och i andra skolformer. Vår undersökning visar att nära tre av tio lärare även 

arbetar i någon annan skolform än kulturskolan. Vanligast är att arbeta i grundskolan. Ungefär 

sju av tio lärare i kulturskolan arbetar inte i någon annan skolform. 

 
Diagram 4: Var undervisar du? 

Jämfört med undersökningen 2016 är det i dag något färre som arbetar i kulturskolan samt 

grundskola och gymnasieskola. Då var det sammantaget 35 procent som på något sätt 

kombinerade arbetet i kulturskolan med jobb i grundskola eller gymnasieskola. Idag är 

motsvarande siffra 22 procent. Frågorna är dock ställda på olika sätt så det är inte direkt 

jämförbara resultat, men nivåskillnaden är tydlig. 
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Arbetsbelastning och arbetstider 
Ett tydligt mönster som återkommer i alla undersökningar som Lärarförbundet gör, är att 

arbetsbelastningen förefaller öka för de flesta lärargrupperna för varje år som går. Detta 

mönster syns även bland lärare i kulturskolan. Över hälften svarar att deras arbetsbelastning 

ökat under de senaste tolv månaderna. Av dem svarar nära sju procent att den ökat väldigt 

mycket. Jämför vi siffrorna mellan lärare som har en, två eller minst tre anställningar blir det 

tydligt att arbetsbelastningen verkar öka ju fler anställningar man har. Av de som svarar att de 

har minst tre anställningar svarar nästan 70 procent att deras arbetsbelastning ökat, och av dem 

svarar en fjärdedel att deras arbetsbelastning ökat väldigt mycket.  

 
Diagram 5: Upplever du att din arbetsbelastning har ökat eller minskat under de senaste 12 månaderna? 

De flesta svarar att deras arbetsbelastning framförallt ökat med dokumentation (57 procent), 

fler projekt (51 procent) och fler möten (47 procent). Det som framförallt tar upp mer och mer 

tid av lärarnas arbetsdag är alltså dokumentation. Detta är ett mönster som återkommer bland 

de flesta lärargrupper. Även senaste gången Lärarförbundet gjorde en rapport om 

kulturskollärares villkor svarade de flesta att dokumentation upptar en allt större del av lärarnas 

arbetstid (800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation). Att kulturskollärare 

dokumenterar så mycket är anmärkningsvärt eftersom kulturskolan inte omfattas av några 

nationella regelverk eller styrdokument. Men det följer ett mönster som syns i andra delar av 

skolväsendet också. Lärarförbundet genomför årligen enkäter som kartlägger lärares 

arbetsbelastning och arbetsmiljö. Kartläggningarna visar om och om igen att kraven på 

dokumentation och administrativa uppgifter ökar. Dokumentationen har blivit en börda för 

lärare. Trenden är tydlig. Svensk skola genomsyras alltmer av en osund dokumentationskultur. 
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Diagram 6: Vad har den huvudsakligen ökat med? 

Den höga arbetsbelastningen påverkar också kvaliteten på undervisningen. Vi har frågat lärarna 

hur mycket tid de har inom ramen för sin garanterade undervisningstid för att planera och följa 

upp verksamheten på det sätt de skulle vilja. Undersökningen visar att en av fem sällan eller 

aldrig får tid att planera och följa upp verksamheten. De som arbetar heltid svarar i högre grad 

att de har tid att planera och följa upp verksamheten, men skillnaderna är marginella.  

 
Diagram 7: Om du tänker på din arbetssituation den senaste månaden. Upplever du att du haft 
tillräckligt med tid att planera och följa upp verksamheten på det sätt du skulle vilja? 

Av de som svarar att de har tid för planering och uppföljning och arbetar heltid är det 8 procent 

som svarar att de endast har 0–2 timmar, 23 procent att de har 3–5 timmar, 16 procent att de 

har 6–9 timmar och 25 procent att de har 10 timmar eller fler. 28 procent svarar att de inte vet 

hur många timmar planering de har. 
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Diagram 8: Hur mycket tid inom din reglerade arbetstid har du för planering och utvecklingsarbete 
varje vecka? 

En lärare berättar att hen måste ta av sin planeringstid för att hinna resa runt till olika 

arbetsplatser: 

Arbetstiderna är ofta kväll. Vår nye chef vill införa semestertjänst. Jag måste ha samma 

undervisningstid trots att jag har många förflyttningar i jobbet vilket minskar 

planeringstiden. 

Ett annat tydligt mönster bland lärare i kulturskolan är att många upplever att det är svårt att 

kombinera yrket med familjelivet. Nästan alla lärare i kulturskolan arbetar eftermiddag, och 

fyra av fem lärare arbetar på kvällar. Sju av tio av lärarna arbetar både eftermiddag och kväll, 

vilket gör det till den allra vanligaste kombinationen. 15 procent svarar att de arbetar under 

helger.  

 
Diagram 9: När arbetar du huvudsakligen? 

Två av fem lärare i kulturskolan saknar möjlighet att påverka när de ska arbeta. I frisvaren 

vittnar många lärare om att det är mycket svårt att få ihop arbetstiderna med resten av livet. En 

lärare berättar exempelvis: 

Jag kommer att sluta helt eller gå ner mycket i tjänst nu till hösten. Det går inte få ihop 

familjeliv och arbete när vi båda vårdnadshavare arbetar inom kulturskola em/kväll. 

Blir det inte en förändring ser jag det som en omöjlighet att ha en större tjänst på en 

kulturskola och samtidigt kunna må bra och sköta om min egen hälsa. Otroligt 
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sorgligt…Söker nu jobb inom andra yrken som jag inte har utbildning för och inte vet 

om jag får, men hoppas landa i en något som kan ge en stabil och rimlig arbetsvecka. 

Hoppas få se en förändring av synen på vad kultur för barn är värt. 

 
Diagram 10: Har du möjlighet att påverka om du ska arbeta på dagtid, kvällstid och/eller på helger? 

De lärare som arbetar kvällstid har i lägre grad möjlighet att påverka när de ska arbeta än 

övriga. Hälften av de som svarar att de arbetar kvällstid svarar att de har möjlighet att påverka 

när de ska arbeta, samtidigt som två tredjedelar av de som arbetar förmiddag svarar att de har 

möjlighet att påverka när de ska arbeta.  

 
Diagram 11: Har du möjlighet att påverka om du ska arbeta dagtid, kvällstid och/eller helger, relativt 
arbetstider 

Som kulturskollärare är det inte ovanligt att du måste förflytta dig mellan arbetsplatser under en 

arbetsdag. Exempelvis kan du under en och samma dag ha enskild undervisning ute på en 

grundskola, projekt med skolklasser i en aula och gruppundervisning på kulturskolan. Vi har 

frågat lärarna om de får använda arbetstid för att förflytta sig mellan arbetsplatser när de 

arbetar för samma arbetsgivare, och 73 procent får göra dessa resor på arbetstid, medan 9 

procent behöver använda sin fritid för att ta sig emellan arbetsplatser.  
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Diagram 12: Får du resa på arbetstid om du behöver förflytta dig mellan arbetsplatser när du arbetar 
för samma arbetsgivare? 

Problemen med hög arbetsbelastning är en trend som måste brytas. En för hög arbetsbelastning 

riskerar att leda till stress och psykisk ohälsa och det kan göra att många lärare tröttnar och 

byter yrke. Redan idag är risken att drabbas av utbrändhet och depression högre för lärare än 

för genomsnittet på arbetsmarknaden, enligt Försäkringskassan. En konsekvens av den höga 

arbetsbelastningen kan bli att många lärare i kulturskolan väljer att byta yrke. Vi har frågat 

lärarna om de övervägt att sluta som lärare i kulturskolan de senaste 12 månaderna, och hela 

fyra av tio svarar att de någon gång övervägt att sluta. Så många som var tionde lärare har svarat 

att de övervägt att sluta minst en gång i veckan.  

 
Diagram 13: Hur ofta har du, under de senaste 12 månaderna, övervägt att sluta som lärare i 
kulturskolan? 

Vår undersökning visar också att ju högre ökning av arbetsbelastningen, desto fler har svarat att 

de övervägt att sluta som lärare i kulturskolan. Det är därmed uppenbart att den höga 

arbetsbelastningen kan få långtgående konsekvenser för lärarförsörjningen i kulturskolan, och i 

förlängningen kvaliteten och inkluderingen.  
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Diagram 14: Hur ofta har du, under de senaste 12 månaderna, övervägt att sluta som lärare i 
kulturskola, relativt ökning av arbetsbelastning. 

I frisvaren skriver lärarna att de helt enkelt inte orkar längre. Många svarar också att lönen är 

alldeles för låg, att arbetsmiljön är undermålig, att arbetsgivaren saknar förståelse för 

verksamheten och att arbetstiderna gör det svårt att få ihop livet. En lärare vittnar om att den 

långa utbildningen i kombination med en riktigt dålig lön är droppen som kommer att få 

bägaren att rinna över: 

Därför att min kompetens och utbildning samt ansträngningar och insatser inte 

reflekteras i lönekuvertet, utan istället leder till överansträngning och utmattning (är 

just nu sjukskriven för andra gången från samma arbetsplats). 

En annan lärare menar att kroppen inte orkar så länge till: 

Tufft för kroppen när man är över 60 år, att arbeta heltid med dansundervisning. Vill 

gå ner i tid men har inte råd.  

 

Lönen måste upp 
En stor knäckfråga för kulturskolan, som potentiellt kan bidra till att återväxten i kulturskolan 

blir sämre, är den mycket dåliga lönen. En lärare i kulturskolan tjänar idag 33 936 kr i 

genomsnitt. Det lönar sig inte att ha arbetat länge heller, då lönespridningen är låg. Det är 

särskilt anmärkningsvärt mot bagrund av att många lärare i kulturskolan har långa utbildningar 

på avancerad nivå. 
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Figur 1: Urval - Kommun, 2021, lärare kulturskola, hela Sverige 

 

Det har heller inte hänt så mycket med kulturskollärarnas lön de senaste åren. Lärarna i 

kulturskolan har fått en löneökning på 2,4 procent senaste året, och detta från redan låga nivåer. 

Det är lägre än den löneökning på 2,6 procent för praktisk-estetiska lärare och den på 2,8 

procent för högstadielärare i de teoretiska ämnena. Medellönen har ökat från 31 063 kr till 

33 936 på fem år. Det är en löneökning som inte följt med inflationen, och en lön som långt ifrån 

speglar medarbetarnas kompetens och utbildning.  Det kan förklaras av att kulturskolans 

verksamhet inte omfattas av skollagen och legitimationsreformen, vilket gör att det inte finns 

några incitament att höja lönen för behöriga lärare i kulturskolan.  

 

 
Diagram 15: Medellön i kulturskolan 2017-2021 baserat på ålder 

 

En lärare i kulturskolan berättar:  

Jag har förutom som lärare på Kulturskolan även jobbat en del i 

grundskola/gymnasium. Yrket i sig är fantastiskt, när man brinner för lärande och sitt 

ämne. Men lönesituationen gör att jag på allvar överväger att lämna yrket. 
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En annan lärare berättar:  

Vi har hakat efter rejält vad gäller lön. Viktigaste frågan för mig. Dessutom är 

löneskillnaden inom vårt kollegium alldeles för liten, det skiljer sig ca. 5000 kr mellan 

en nyutbildad och en som har jobbat i 30-40 år och det är alldeles för lite. 

Vi har även undersökt huruvida arbetsgivaren står för den utrustning som lärarna behöver för 

sitt arbete. Ungefär hälften svarar att arbetsgivaren står för deras utrustning och en fjärdedel att 

arbetsgivaren står för utrustningen upp till en viss summa. Men en femtedel svarar att 

arbetsgivaren inte står för utrustningen alls. Danslärare är de som i högst grad svarar att deras 

arbetsgivare inte bekostar utrustningen. 

 
Diagram 16: Står din arbetsgivare för den utrustning du behöver i din undervisning? 

Eftersom det inte finns några försäkringar som täcker användning av egen utrustning i arbetet 

är det viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för utrustningen. En danslärare berättar exempelvis 

att hen visserligen får tjänstetelefon och teknikskor från arbetsgivaren, men att hen själv måste 

bekosta den musikstreamingtjänst som är helt nödvändig för att hen ska kunna bedriva sin 

undervisning. Andra berättar att de måste stå för all utrustning själva, och att arbetsgivaren inte 

ens tänkt på saken när de tagit upp frågan för diskussion.  

Fysisk arbetsmiljö 
För att lärare i kulturskolan ska få ett meningsfullt arbete och kunna ge eleverna en bra 

undervisning, behöver lärarna bra, och rätt, fysiska förutsättningar. Det är viktigt att vi kommer 

tillrätta med den höga arbetsbelastningen och de problem och risker som arbetsmiljön och 

bristen på förberedelsetid för med sig, både för lärarnas och för elevernas skull. Lärarförbundet 

driver därför att undervisningen alltid ska bedrivas i välutrustade och ändamålsenliga lokaler 

och att skolledare inom kulturskolan ges goda förutsättningar att skapa en undervisning som 

fungerar bra för både elever och lärare. Ett mål är också att i så hög utsträckning som möjligt 

lägga undervisningen i anslutning till skoldagen för att underlätta lärarnas och elevernas 

vardag.  

De allra flesta lärarna anser att storlekarna på deras grupper är ändamålsenliga. De med större 

grupper (över 10 elever) är dock lite mindre nöjda. Det finns också vissa skillnader mellan olika 

ämnen, dock förklaras dessa till en del av skillnader i gruppstorlekar. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Musik (inkl instrument)

Dans

Drama/Teater

Annat

Total

Huruvida arbetsgivaren står för utrustning

Ja Ja men bara upp till en viss summa Nej Vet inte Behöver ingen utrustning
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Diagram 17: I vilken utsträckning anser du att storleken på grupperna är ändamålsenliga (rimliga)? 

Samtidigt visar vår undersökning att lokalerna som lärarna måste arbeta i, sällan är anpassade 

för verksamheterna. En tredjedel av lärarna svarar att lokalernas utformning inte är 

ändamålsenliga för deras verksamhet. Minst nöjda är de som arbetar med drama/teater där 

nära två av fem svarar att lokalerna inte är anpassade för verksamheten, och av dem har nästan 

var fjärde lärare svarat att lokalerna är mycket dåligt anpassade till verksamheten.  

 
Diagram 18: Hur anpassade är era lokaler för din verksamhet utifrån nedanstående faktorer: 
lokalernas utformning t.ex. rumsindelning? 

Den fysiska arbetsmiljön är väldigt viktig för lärare i kulturskolan eftersom man arbetar med 

kroppen och ofta behöver särskild utrustning eller funktionalitet i lokalerna för att kunna göra 

sitt jobb. En lärare berättar: 

Lokalerna varierar: kulturskolans är bra, uppfyller alla krav. Ute på skolor: ett lotteri. 

För kallt/varmt, ej anpassade akustiskt, ej utrustning som behövs, trasiga saker, ibland 

har skolan ”tagit” lokalen för något ändamål utan att ha meddelat och lektionen får 

hållas i ännu sämre anpassas lokal, dessutom komma igång för sent/kompromissa med 
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Högst 10 elever

Över 10 elever
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Ganska låg utsträckning Mycket låg utsträckning
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Mycket bra anpassade Ganska bra anpassade
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Ej aktuellt för min undervisning



 

  
 16 [28] 

 

 

 
 

 

elevens tid. Kulturskolan är trots god kontakt med skolorna sist i prioriteringen och får 

vara glada att det ens finns en lokal, även om det är ett förråd” 

Vi har också frågat lärarna om lokalerna har den inredning lärarna behöver för att kunna 

bedriva en god verksamhet. Med inredning menas exempelvis ändamålsenliga golv för dans 

eller välutrustade för bild. Tre av tio lärare svarar att lokalerna inte har den inredning som 

krävs. Mest missnöjda är lärarna i bild. Bland dem svarar fler än två av fem att inredningen är 

dåligt anpassad för verksamheten.  

 
Diagram 19: Hur anpassade är era lokaler för din verksamhet utifrån nedanstående faktorer: 
lokalernas inredning t.ex. tillgång till speglar eller ändamålsenliga golv? 

 

Det är också viktigt med god luft och ventilation i lokalerna för att lärarna ska kunna bedriva en 

god verksamhet. Över hälften av lärarna svarar att luften eller ventilationen i lokalerna är dåligt 

anpassad för verksamheten. Sämst har lärare i dans och drama/teater det, där över 60 procent 

av lärarna svarar att lokalernas luft eller ventilation är dåligt anpassad.  

 
Diagram 20: Hur anpassade är era lokaler för din verksamhet utifrån nedanstående faktorer: luft och 
ventilation? 
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Ett annat arbetsmiljöproblem som många lärare upplever är den höga ljudnivån i 

undervisningssituationen. Fler än fyra av tio svarar att lokalerna inte är anpassade till 

verksamheterna i förhållande till ljudvolym eller buller.   

 
Diagram 21: Hur anpassade är era lokaler för din verksamhet utifrån nedanstående faktorer: 
Buller/ljudvolym 

När vi frågar om vilka problem med ljudnivå och buller som finns, svarar de flesta att de 

upplever trötthet och ljudkänslighet. Danslärare upplever i högre grad än andra problem med 

huvudvärk och teaterlärare upplever i högre grad än andra problem med tinnitus. Dans- och 

teaterlärare upplever i högre utsträckning problem med rösten, vilket kan härröra till att de ofta 

måste ropa för att överrösta musiken. Att musiklärare ligger något lägre kan bero på att de tidigt 

fått med sig verktyg för att skydda sin röster och hörsel.  

Har du, under de 
senaste 12 månaderna, 
haft besvär relaterade 

till hög ljudnivå på 
arbetet? 

Musik (ink 
instrument) 

Dans Drama/teater Annat Total 

Huvudvärk 24% 35% 29% 27% 25% 

Tinnitus 22% 15% 29% 26% 23% 

Nedsatt hörsel 13% 8% 13% 17% 13% 

Hörselskada 3% 0% 4% 4% 3% 

Ljudkänslighet 39% 46% 44% 35% 39% 

Trötthet 50% 58% 54% 50% 50% 

Irritation 23% 29% 23% 31% 24% 

Känner mig stressad 28% 35% 33% 41% 30% 

Problem med rösten 17% 29% 29% 17% 19% 

Annat, nämligen 4% 5% 2% 5% 4% 

Inga besvär 30% 22% 29% 26% 29% 

Tabell 1: Har du, under de senaste 12 månaderna, haft besvär relaterade till hög ljudnivå på arbetet? 
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Ej aktuellt för min undervisning
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Det är också många av lärarna i kulturskolan som upplever smärtor i kroppen. Över fyra av tio 

lärare upplever smärtor i övre delen av ryggen eller nacken minst en gång i veckan, tre av tio 

upplever smärtor i nedre delen av ryggen minst en gång i veckan, var tredje lärare upplever 

smärtor i axlar eller armar minst en gång i veckan och var femte lärare upplever smärta i 

handleder eller händer minst en gång i veckan.  

 
Diagram 22: Hur ofta har du under de senaste tre månaderna efter arbetet haft ont i övre delen av 
ryggen eller nacken? 

 
Diagram 23: Hur ofta har du under de senaste tre månaderna efter arbetet haft ont i nedre delen av 
ryggen? 
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Diagram 24: Hur ofta har du under de senaste tre månaderna efter arbetet haft ont i axlar eller armar? 

 
Diagram 25: Hur ofta har du under de senaste tre månaderna efter arbetet haft ont i handleder eller 
händer? 

Ett stort problem i sammanhanget är arbetsgivaren sällan vidtar åtgärder när medarbetarna 

påtalar arbetsmiljöbrister i verksamheterna. 14 procent av lärarna som påtalat 

arbetsmiljöproblem för sin arbetsgivare svarar att deras arbetsgivare aldrig åtgärdar dessa 

brister. En fjärdedel svarar att arbetsgivaren sällan åtgärdar arbetsmiljöproblem. Detta trots att 

arbetsgivaren är skyldig att åtgärda arbetsmiljöproblem.  
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Diagram 26: Vidtog din arbetsgivare åtgärder för att förbättra din arbetsmiljö? 

Kompetensförsörjning 
Att ha möjlighet att kompetensutveckla sig inom sitt arbete är för många en förutsättning för att 

utvecklas i arbetet. Vår undersökning visar dock att fyra av tio lärare som velat 

kompetensutveckla sig det senaste året inte kunnat det på grund av pandemin eller att de inte 

har fått göra det. Bildlärare är den grupp där flest velat men inte fått kompetensutveckla sig.  

 
Diagram 27: Har du kompetensutvecklat dig under de senaste 12 månaderna? 

När vi frågade om kompetensutvecklingen haft relevans för undervisningen svarar 45 procent 

att den inte har haft det. Mest missnöjda är lärare i drama/teater och bild där hälften av lärarna 

svarat att den i låg eller mycket låg utsträckning haft relevans för undervisningen. Bland 

bildlärarna svarar en av fem att kompetensutvecklingen i mycket låg utsträckning haft relevans 

för undervisningen.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Musik (inkl instrument)

Dans

Annat

Total
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Diagram 28: I vilken utsträckning anser du att den kompetensutveckling du fått, har haft relevans för 
dig i din undervisning? 

Arbetsgivaren har ett utbildningsansvar för personer som används för undervisning under en 

lång tid. Det ligger i arbetsgivarens intresse att fortbilda även de lärare som inte har legitimation 

eller som saknar behörighet i det ämne de bedriver undervisning i. Vår undersökning visar att 

42 procent av lärarna i kulturskolan har legitimation idag, att 16 procent vill ha legitimation och 

23 procent eventuellt vill ha legitimation. Lägst andel av lärarna i drama/teater har legitimation 

idag då det bara är 19 procent, men å andra sidan är det 44 procent av de som inte har 

legitimation som är osäkra på om de ens vill ha det, och 23 procent som svarar att de inte vill ha 

legitimation. Högst andel lärarlegitimation har musiklärare där 45 procent av lärarna har 

legitimation idag.  

 
Diagram 29: Har du, eller skulle du vilja ha en lärarlegitimation? 

På frågan om vilka hinder som finns för att få lärarlegitimation skriver lärarna exempelvis att de 

inte har tid, att de gått en utbildning som är likvärdig men inte gett legitimation eller att de helt 

enkelt inte vet om det finns några hinder då de inte undersökt saken.   
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Covid-19 
Den 1 april 2022 slutade covid-19 att klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Även om den akuta 

fasen nu är över, kommer pandemin att fortsätta ha märkbara konsekvenser för verksamheten i 

kulturskolan. Fyra av fem lärare upplever att Covid-19 har haft en negativ påverkan på deras 

arbete. Det handlar både om lärares höga arbetsbelastning och bristande villkor vilket i flera fall 

lett till utmattningssymptom, och om att undervisningen blivit lidande så att eleverna lärt sig 

mindre. Det finns några märkbara skillnader mellan lärare som undervisar i olika ämnen. Dans- 

och teaterlärare svarar i högre grad än andra att pandemin ökat arbetsbelastningen, försämrat 

arbetsmiljön och ökat den arbetsrelaterade stressen. Danslärare svarar i högre utsträckning än 

andra att dokumentationen ökat och att de övervägt att sluta som lärare. Teaterlärare svarar i 

högre grad än andra att de behövt täcka upp för kollegor.  

Vilken negativ påverkan har covid-19 
haft på ditt arbete? 

Musik Dans Teater Annat Total 

Gjort det svårare att lära eleverna det de ska 
lära sig 

52% 49% 46% 32% 50% 

Minskat min planeringstid 6% 11% 4% 9% 7% 

Ökat arbetsbelastningen 27% 49% 46% 38% 30% 

Försämrat min arbetsmiljö 34% 51% 50% 38% 36% 

Blivit tilldelad illegitima arbetsuppgifter som 
t ex städning 

5% 11% 8% 8% 5% 

Ökat dokumentationen 8% 18% 10% 10% 9% 

Gjort så jag har övervägt att sluta som 
lärare i musik- och kulturskolan 

6% 18% 10% 6% 7% 

Ökat den arbetsrelaterade stressen 30% 43% 42% 33% 31% 

Gjort att jag har fått täcka upp mer för 
kollegor 

11% 6% 17% 15% 11% 

Skapat konflikter med elever 1% 2% 6% 0% 1% 

Skapat konflikter med vårdnadshavare 3% 9% 6% 10% 4% 

Försvårat undervisningen 61% 68% 73% 54% 62% 

Annat, vad? 19% 18% 21% 24% 19% 

Har inte påverkat mitt arbete negativt 1% 0% 0% 1% 1% 

Vet ej 
 

1% 2% 0% 0% 1% 

Tabell 2: Vilken negativ påverkan har Covid-19 haft på ditt arbete?  

Lärare berättar att de under pandemin behövde hoppa in i grundskolan och täcka upp på grund 

av vikariebrist, att de behövde genomföra undervisning i sång trots att de då blev starkt 

exponerade för elevernas luft och saliv och att det saknades tydliga rekommendationer för 

kulturskolan vilket skapade en stor osäkerhet. En kulturskollärare berättar att hen fått 

långvarigt utmattningssyndrom på grund av den höga arbetsbelastningen under pandemin: 

Vi har en lektionsgaranti (minst 26 lektioner per läsår och ett uppselningstillfälle per 

termin). Då vi inte kunnat ha några uppspelningar skulle vi istället erbjuda två extra 

lektioner. Vi har haft två nedstängningar med en dags varsel då vi endast fick 

undervisa digitalt. Detta innebar att jag behövde se över digitala lösningar och lägga 

om hela mitt schema parallellt med att komma igång med digital undervisning så fort 

som möjligt för att nå upp i lektionsgarantin. Jag fick undervisa längre in på 

vårterminen och använda planeringstiden som skulle varit inför hösten till att ställa om 

till digital undervisning. Det slutade med att jag fick långvarigt utmattningssyndrom. 

En annan lärare berättar att det varit personalen själva som behövt se till att anpassningar 

kommit på plats och att ta fram alternativa undervisningssätt: 
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Arbetsbelastningen ökade då det var vi som fick göra analyser/efterforska alternativ/se 

till att anpassningar kommer på plats/konstant ta fram ny information som ska gå ut 

till elever och vårdnadshavare. 

Framförallt upplever många lärare att distansundervisningen varit svår i kulturskolans 

verksamhet. Lärare berättar exempelvis att det varit omöjligt att kompa eleverna eftersom de 

digitala verktygen har fördröjning, att det inte gått att stämma elevernas instrument och att få 

elever har haft förutsättningar i hemmet för att delta i dansundervisning.  

Kulturskolans medarbetare 
Vi kan notera att många av de som arbetar i kulturskolan har långa utbildningar. I genomsnitt 

har var och en svarat två olika utbildningar och många har angivit flera olika konstnärliga 

utbildningar. Diagrammet visar vad var och en har svarat på denna flervalsfråga. 

 
Diagram 30: Vad har du för utbildning? 

I nedanstående tabell syns hur vanligt olika kombinationer är. 
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  Gymnasie
utbildning 

Folkhög-
skola – 
ämnes-

fördjupning 

Folkhög-
skola - 

pedagog- 
eller 

hand-
ledarkurs 

Lärarut-
bildning 

från 
högskola 

Konstnärlig 
högskoleut

bildning 

Konstnärlig 
högskoleutbil

dning med 
komplettering 
i pedagogik 

Kulturskole-
pedagog 

Annat 

Gymnasieutbil
dning 

35% 24% 3% 20% 13% 5% 6% 6% 

Folkhögsk.  
Ämnesför 

24% 29% 2% 17% 11% 4% 5% 4% 

Folkhögs. ped. 
kurs 

3% 2% 5% 1% 1% 0% 0% 1% 

Lärarutbild  20% 17% 1% 49% 13% 3% 5% 4% 

Konstnär. 
Högskole 

13% 11% 1% 13% 28% 4% 4% 2% 

Konstnärh 
komp. ped 

5% 4% 0% 3% 4% 18% 2% 1% 

Kulturskol. 
pedagog 

6% 5% 0% 5% 4% 2% 18% 1% 

Annat 6% 4% 1% 4% 2% 1% 1% 13% 

Tabell 3: Vad har du för utbildning? 

Av de som besvarat enkäten arbetar den absoluta majoriteten med musik. Sju procent arbetar 

med dans, och fem procent med drama/teater.  

 
Diagram 31: Inom vilket ämne undervisar du till största delen? 

Ungefär åtta av tio lärare i kulturskolan har ferietjänst, och lite färre än två av tio har 

semestertjänst, Sex av tio av de svarande arbetar heltid. Ungefär en tredjedel arbetar deltid, men 

fem procent svarar att de arbetar mer än heltid.  
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Diagram 32: Hur omfattande är din tjänst just nu? 

Slutsatser  
De barn och ungdomar som deltar i kulturskolan är oftast väldigt nöjda med verksamheten, 

liksom deras föräldrar. Tidigare undersökningar visar att över 9 av 10 barn och föräldrar tycker 

att kulturskolan är en plats där man lär sig nya saker, utvecklas och har roligt. Det är ett väldigt 

gott betyg, och det är i framförallt lärarnas och skolledarnas förtjänst. De har all anledning att 

känna sig stolta över det arbete de bedriver varje dag.  

Vår undersökning visar dock med all önskvärd tydlighet att kulturskollärarna saknar 

förutsättningar för sitt arbete. De skapar en verksamhet som är både högkvalitativ och 

inkluderande, men de gör det på bekostnad av sin egen hälsa. Tar inte politikerna ansvar för 

kulturskolans medarbetare idag, riskerar barnen att stå utan kulturskoleundervisning framgent, 

och Sverige riskerar då att inte kunna få fler Robyns, Alexander Skarsgårds eller Jonas 

Åkerlunds i framtiden.  

Lärarna behöver få en bättre arbetssituation 

Kulturskollärarnas arbetsbelastning är alldeles för hög, lärarna har allt för ofta delade 

arbetspass och har i alldeles för låg grad möjlighet att påverka när de arbetar. Det gör det svårt 

för kulturskolans medarbetare att kombinera yrket med familjeliv och utgör ett hinder för 

många att kunna fortsätta arbeta i kulturskolan. Lärarförbundet vill att lärare i största möjliga 

mån ska slippa ha delade arbetspass och att de i högre grad ska kunna påverka deras scheman 

och när de arbetar. Alla som vill arbeta heltid ska kunna det, arbetstiderna ska inte sätta stopp. 

Det är därför viktigt att få till ett bättre samarbete med grund- och gymnasieskolan, och att 

undervisningen i högre grad kan förläggas till raster, håltimmar, elevens val samt före och efter 

skoldagen.  

Fyrkantiga uttolkningar av regelverk står ibland i vägen för innovativa samarbeten som skulle 

gynna eleverna. Att lära av de kommuner som arbetat framgångsrikt med att skapa 

samarbetsformer mellan kulturskolan och grund- och gymnasieskolan är väsentligt. 

Kulturskolans närvaro i den obligatoriska skolan och gymnasieskolan är en viktig väg mot ökat 

och likvärdigt deltagande. Idag påverkar elevernas socioekonomi deras deltagande i 

kulturskolan, där socioekonomiskt starkare elever oftare går i kulturskolan än socioekonomiskt 

svagare elever. Regeringen har infört ett kulturskolebidrag som syftar till att höja kvaliteten och 

sänka avgifterna, samt erbjuda ett rikt och kvalitativt utbud av kurser och ämnen i syfte att nå 
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underrepresenterade grupper. Att identifiera och motverka sådant som hindrar ett stärkt utbyte 

och samverkan mellan kulturskolan är väsentligt i sammanhanget.  

Vi får många signaler om att allt fler huvudmän förordar kortkurser, projekt och öppen 

verksamhet, istället för att satsa på långsiktig och läsårsbaserad undervisning i grupp eller 

enskilt. Kortare kurser är bra för att öka inkludering och likvärdigt deltagande, men det är 

mycket viktigt att satsa på den mer långsiktiga verksamheten. Den gör det möjligt för lärarna att 

följa elevernas utveckling och skapar förtroendefulla relationer. Det tar tid att lära sig ett 

kulturämne, och det kräver långsiktighet. Det förbättrar även lärarnas arbetssituation och gör 

det lättare att planera verksamheten. 

Det är alldeles uppenbart att lönen långt ifrån speglar den långa utbildningen och yrkets 

komplexitet. Eftersom kulturskolans verksamhet inte omfattas av skollagen och 

legitimationsreformen har lärarnas löner halkat efter, och det gör också att det saknas 

incitament för att höja lönen för utbildade lärare i kulturskolan. Många har i undersökningen 

vittnat om att lönen är en stor knäckfråga för dem, och att det kan komma att bli droppen som 

får bägaren att rinna över och göra att lärare slutar arbeta i kulturskolan. Huvudmännen och 

regeringen måste satsa på denna grupp för att inte kulturskolan ska stå utan lärare framgent.  

Den fysiska arbetsmiljön måste förbättras  

Undersökningen visar att många lärare i kulturskolan har en dålig fysisk arbetsmiljö. De arbetar 

i lokaler som inte är anpassade för verksamheterna, har återkommande problem med smärtor 

och har symptom relaterade till hög ljudnivå. Därutöver är det allt för många arbetsgivare som 

inte tar sitt ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. Det är viktigt att komma tillrätta med 

problem och risker i arbetsmiljön, både för lärarnas och för elevernas skull. Undervisningen 

borde alltid bedrivas i välutrustade och ändamålsenliga lokaler och skolledare inom 

kulturskolan behöver goda förutsättningar att leda undervisningen och skapa en god arbetsmiljö 

för både elever och lärare.  

Huvudmän och regering måste satsa på kulturskolans lärare 

Vår undersökning visar att lärare i kulturskolan har bristande möjligheter till 

kompetensutveckling. Det är viktigt att regering och huvudmän satsar på kulturskolans personal 

och uppmuntrar dem att fortsätta utvecklas i sitt yrke. Här finns dock mycket kvar att göra. Idag 

får till exempel inte lärarna inom kulturskolan del av de statliga satsningarna kring 

lärarlönelyftet och karriärtjänster som finns inom skolväsendet. Statliga lärarsatsningar ska 

gälla alla lärare och karriärvägar och lönelyft borde finnas även inom kulturskolan.  

Det måste bli lättare att som lärare kunna ha både skolan och kulturskolan som sin arbetsplats. 

Genom att skapa mer flexibla sätt för personer med en konstnärlig utbildning att kunna läsa in 

en lärarutbildning och även ha vissa kurser på ämneslärarutbildningen som är inriktade för att 

undervisa specifikt inom kulturskolan kommer möjligheterna att förbättras. Men om 

kulturskollärarna exempelvis ska arbeta med ansvar för undervisning krävs legitimation för att 

få utföra alla arbetsmoment som betygssättning och ansvar för undervisningen. Att vara anställd 

i kulturskolan och tjänstgöra i grund- eller gymnasieskolan kan vara ett sätt för arbetsgivaren att 

få kompetenta lärare till de praktisk-estetiska ämnena. Men eftersom lärarlönelyftet, 

karriärtjänster och lärarbristen gjort att löneläget ligger högre i grund- och gymnasieskolan än i 

kulturskolan, ser vi risker att arbetsgivaren idkar så kallad lönedumpning genom att låta 

medarbetarna vara anställda i kulturskolan och tjänstgöra i grund- eller gymnasieskolan. 

Skolledarna har en viktig roll som pedagogiska ledare i kulturskolan. Men de är även oerhört 

viktiga för att kunna hantera arbetsmiljöproblem och hög arbetsbelastning. För att de ska kunna 

vara framgångsrika i sina uppdrag måste de ges rätt förutsättningar och bör precis som andra 
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skolledare få rätt utbildning för sitt uppdrag. Kulturskolechefsutbildningen vid Karlstads 

universitetet bör därför ges vid fler lärosäten än idag, så att alla skolledare kan gå utbildningen.  

Lärarförbundets krav 
För att situationen i landets kulturskolor ska bli bättre kräver Lärarförbundet att 

1. Alla kommuner ska erbjuda kulturskola. Regeringen inför en nationell reglering så att 

alla kommuner blir skyldiga att erbjuda kulturskola. Kulturskolan ska i likhet med 

annan utbildning i Sverige vara avgiftsfri. 

2. Yrket måste bli mer attraktivt. Regering och huvudmän verkar gemensamt för att 

arbetsbelastningen minskar, att de delade arbetspassen tas bort, att kulturskolans 

undervisning läggs i anslutning till skoldagen och att de statliga satsningarna på lön och 

karriärvägar även gäller kulturskolan. 

3. Regeringen måste ta ansvar för kompetensförsörjningen till kulturskolan. Regeringen 

ser till att olegitimerade lärare kan vidareutbilda sig. Regeringen ger lärare som är 

verksamma i kulturskolan tillgång till VAL-utbildningen, förlänger VAL så länge 

behovet kvarstår och förändrar VAL-förordningen så att samtliga lärarexamina 

omfattas fullt ut. Regeringen skapar fler vägar in i yrket, både för konstnärsutbildade 

och ämneslärare. 

4. Huvudmännen måste ta ansvar för kulturskollärarnas arbetsplatser. Arbetsgivaren ser 

till att lokalerna är välutrustade och anpassade för verksamheterna, samt 

tillhandahåller den utrustning som krävs för uppdraget. 

5. Alla barn ska ha lika rätt till kulturskola. Kulturskolan samarbetar med skolväsendet för 

att nå ut till fler elever och öka inkluderingen, och kommunernas förvaltningar 

samverkar med varandra och med kulturskolan så att barn och unga får möjligheter till 

utveckling och integration genom nya undervisningsformer och samarbeten inom 

kulturskolan. Detta samarbete ges goda ekonomiska förutsättningar och incitament 

över tid. 

6. Huvudmännen måste satsa på verksamhet som är långsiktig och läsårsförlagd. 

Kortkurser, helg- och lovverksamhet samt projekt är viktiga för ökad inkludering i 

kulturskolan, men den långsiktiga verksamheten knyter kulturskolan närmre skolan och 

förbättrar elevernas möjlighet till lärande och utveckling. 
7. Skolledarna inom kulturskolan måste ges goda organisatoriska förutsättningar för att 

kunna leda kulturskolan. Alla kulturskolechefer erbjuds skolledarutbildning, antalet 

medarbetare per chef i kulturskolan minskar och skolledarna får verktyg och resurser 

för att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. 

 

Genomförande av enkätundersökningen 
Insamlingen genomfördes mellan 28 mars 2022 till 22 april 2022. Undersökningen skickades ut 

till 2944 respondenter och besvarades av 1050, vilket betyder en svarsfrekvens på 36 procent.  
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