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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare inom idrott och hälsa på högstadiet, i södra Sverige, 

resonerar kring rösten som arbetsverktyg och nyttjandet av rösthjälpmedel i undervisningen. I 

studien inkluderades även högstadieelevers uppfattning om lärarens röst och kommunikation 

som instrument i undervisningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med 

fyra idrottslärare och fyra elever. Svaren transkriberades och analyserats med inspiration av en 

fenomenografisk ansats. Lärarnas uppfattningar om hur de använder sin röst som ett 

arbetsverktyg varierar. Resultaten av denna studie visar att lärare i idrott och hälsa i olika 

utsträckning reflekterar över hur de använder sin röst och att detta inte sker på daglig basis. 

Lärarnas åsikter om rösthjälpmedel varierade och de lyfte fram vikten av ökad kunskap om 

tekniska hjälpmedel.  

Elevernas uppfattning om lärares röst och kommunikationen varierade också, och ett 

gemensamt tema var att relationen mellan lärare och elev påverkades av detta. Eleverna tyckte 

att lärarens röst, användandet av olika röstlägen och kompletterande kommunikationsstrategier 

med hjälp av kroppsspråket var viktiga och att dessa påverkade relationen mellan lärare och 

elev. Denna relation var viktig för att få en god undervisning. Slutsatsen är att det behövs en 

ökad kunskap om både röstteknik och olika rösthjälpmedel. 

 

Nyckelord: Rösten, kommunikationsverktyg, lärare, elever, kroppsspråk, tydlighet, 

fenomenografi, idrott och hälsa, uppfattning, lombardeffekten. 
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1 Bakgrund 

Lärare – ett röstyrke1, så inleder Lärarförbundet i kompendium Rösten – ditt viktigaste 

redskap. Detta kompendium beskriver röstvård och hur lärare samt andra yrkesgrupper 

kan vårda sin röst på bästa sätt, vilket gav mig intresset till detta ämne. Efter år av 

problem med rösten på grund av fel röstanvändning drogs mitt intresse åt varför min röst 

inte fungerar som andras. Den blir darrig och hes efter att den har höjts en gång. Mitt 

problem var stämbandsknottror, som är goda vävnadsnybildningar på stämbanden.2 Ett 

problem som med hjälp av förbättrad röstanvändning och röstvård har minskat avsevärt.  

I Lärarförbundets kompendium om rösten skriver de att det kan vara bra att ta hjälp av 

rösthjälpmedel som röstförstärkare, speciellt för idrottslärare. Akustiken i en idrottssal är 

oftast hög och att höras utan att höja rösten när bollar studsar kan vara svårt. Det är inte 

bara i idrottssalen som rösten är ett viktigt hjälpmedel. Genom att anstränga rösten kan 

det bidra till en påfrestning på struphuvudet vilket påverkar röstens kapacitet och kvalité. 

Med hjälp av Röstergonomi, som innebär att vi jobbar med att förbättra en människas tal, 

kan en sådan påfrestning minskas.3  

Den enskilda individens röstergonomi ingår i kroppens samlade belastningsergonomi, 

som är en balans mellan belastningar, vila och kroppens rörelse.4 En människas röst 

påverkas av yttre och individuella faktorer så som kön i form av våra olika 

stämbandssvängningar5, personlighet, taltid, buller och luftkvalité.6 Den vanligaste typen 

är rösttrötthet, fonasteni, som i dagsläget är vanligare bland kvinnor.7 Att prata är en sak 

men att prata ”ordentligt” är en annan, i detta sammanhang innebär ”ordentligt” att prata 

med stöd från diafragman samt våra tre komponenter; talets innehåll, talarens röst och 

kroppsspråk.8 En tränad röst innebär att bukmuskulaturen, diafragman, lungorna, 

luftstrupen, struphuvudet inklusive stämband, tungan och munhåla samarbetar.9  

För att få ljud i stämbanden behövs det en kraft, en luftström, som får dem i 

rörelse. Luften kommer ifrån lungorna, som har en förbindelse med  stämbanden 

                                                                 

1 Lärarförbundet, 2004, s.4 
2 Lärarförbundet, 2004, s.5 
3 Södersten M. & Lindhe C., 2011, s.4 
4 Södersten M. & Lindhe C., 2011, s.51 
5 Lärarförbundet, 2004, s.2 
6 Södersten M. & Lindhe C., 2011, s.51 
7 Lärarförbundet, 2004, s.4 
8 Larsson A-M., 2012, s.17  
9 Larsson A-M., 2012, s.20 
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genom luftröret. Lufttrycket gör att stämbanden vibrerar. De sluts och öppnas 

med snabba rörelser mot varandra och det bildas ljudvågor. 10 

Det citatet syftar på är en kraft som det dagligen inte reflekteras över, men som behövs för 

att vi ska kunna kommunicera på bästa sätt.  

Det finns en studerad reaktionseffekt som heter Lombardeffekten som innebär att lärare 

höjer rösten omedvetet i bullriga miljöer. 11 

They often rely on shouting instructions over noises and hope their students will 

hear and understand.12 

Lombardeffekten beskrivs i en studie av Ryan, Rotunda, Song & Maina (2012) som 

beskriver att rösten påverkas av arbetsmiljön. I deras studie har de undersökt 

röstproblem hos idrottslärare. Deras forskning visar att det är vanligt att lärare i Florida 

uppsöker medicinsk hjälp för sina röstsvårigheter. 13 Framförallt visade forskningen att 

det är vanligast att kvinnliga mellanstadielärare har störst problem med att tappa rösten 

och därför söker medicinsk hjälp. I resultatet skriver författarna att en tredjedel av alla 

intervjuade lärare upplever att de har röstproblem två till tre gånger årligen. De upplever 

att de både tappar rösten och att de blir hesa.14 

These conditions are due to teachers spending long periods of time talking loudly 

in loud environments and in challenging situations. 15 

 

Detta citat visar på att många lärare ofta kan tänkas prata i bullriga och utmanade miljöer 

som bidrar till en ökad påfrestning på rösten.  

 

1.1. Röstutbildning  
Yvonne af Ugglas, logoped på Stockholms Universitet undervisar dagligen lärarstudenter i 

hur de borde prata. Hon menar att rösten är ett värdefullt verktyg som lärare behöver.  

Det är viktigt att vårda din röst för att undvika att skada den. Lika viktigt är det 

att träna rösten så att den blir det värdefulla instrument som lärare behöver.16  

                                                                 

10 Larsson A-M., 2012, s.23 
11 Ryan S., Rotunda R., Song C. & Maina M., 2012, s.310 
12 Ryan S., Rotunda R., Song C. & Maina M., 2012, s.310 
13 Ryan S., Rotunda R., Song C. & Maina M., 2012, s.308 
14 Ryan S., Rotunda R., Song C. & Maina M., 2012, s.313 
15 Ryan S., Rotunda R., Song C. & Maina M., 2012, s.309 
16 Lärarförbundet, 2004, s.9 
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I dagens lärarutbildning på Högskolan i Gävle finns ingen kurs som lär oss att använda 

rösten som är vårt viktigaste instrument.17 På Linköpings universitet har studenterna 

inom lärarutbildningen möjlighet att läsa kursen Kommunikation och samtalsmetodik.18 

Hur vi använder vår röst kan vara den viktigaste lärdomen vi har, en lärdom som bidrar 

till att vår yrkesverksamma tid förlängs. Till skillnad från Ugglas forskning19  undersökte 

Zacharias, Kelchner och Creaghead från 201320 kvinnliga lärares attityd och deras 

uppfattning av personlighetsdrag hos de som har röstsvårigheter.  

Skolinspektionen skriver i sammanfattningen Framgång i undervisningen21 att en tydlig 

undervisning leder till förbättrad kunskapsutveckling hos eleverna. För att främja 

kunskapsutvecklingen är rösten ett bra verktyg för en tydligare undervisning och 

kunskapsöverföring.   

 

1.2. Aktuellt forskningsläge  
Det aktuella forskningsläget inom området är av en liten omfattning. Det har framförallt 

gjorts studier på lärares röstproblem och inte på själva användandet av rösten. Flera 

studier av Ryan, Rotunda, Song & Mainas (2012)22 , Da Silva m.fl.23 samt Roy et. al. (2002) 

belyser röstproblem och användandet av röstförstärkning.   

Maria Claudia Franca (2013) undersökning  fokuserar på skillnaden mellan 

lärarstudenternas röstkrav och deras respektive röstförmåga i klassrummet.24  Studien 

visade att en tränad röst bidrog till en förbättrad hälsa samt möjligheten att informera 

lärare med röstsvårigheter om olika förbättringar. Studien påvisade att en god röstteknik 

bidrog till att förbättra en persons hälsa.25   

 

 

                                                                 

17 Lärarförbundet, 2004, s.4 
18 Linköpings Universitet 
19 Lärarförbundet, 2004, s.9-10 
20 Zacharias S. R.C, Kelchner L.N. & Creaghead N., 2013 
21 Johansson C., 2010, s.8 
22 Ryan S., Rotunda R., Song C. & Maina M., 2012, s.310 
23 Da Silva NR & Almeida M.A, 2012 
24 Franca M.C,2013 
25 Franca M.C, 2013, s.10 
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2 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Rösten är ett viktigt verktyg för lärarens undervisning och utsätts dagligen för 

påfrestningar, exempelvis i bullriga miljöer. Lärare i idrott och hälsa verkar vara särskilt 

utsatta för höga påfrestningar på rösten då de arbetar i miljöer med mycket ljud. Ljuden 

kommer från både miljön och aktiviteten i de olika miljöerna. Olika lärare hanterar denna 

påfrestningen på ett medvetet eller omedvetet sätt. Eleverna är många gånger mer 

medvetna om denna hantering än vad läraren tror. Med anledning av detta är det viktigt 

att lyfta in eleverna i studien för att få reda på hur de uppfattar lärares röstförmåga.  

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare inom idrott och hälsa på högstadiet , i södra 

Sverige, uppfattar rösten som ett arbetsverktyg och hjälpmedel i undervisningen. I studien 

inkluderas även elevernas uppfattning om lärarens användning av rösten som verktyg i 

undervisningen.  

Syftet kommer att besvaras med hjälp av frågeställningarna nedan:  

 Vilka uppfattningar finns bland lärare inom idrott och hälsa om användningen av 

röstergonomi? 

 Vilka uppfattningar finns bland lärare inom idrott och hälsa om användningen av 

rösthjälpmedel? 

 Hur uppfattar eleverna lärarens röst vid olika undervisningstillfällen 
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3 Metod  

Denna undersökning är en kvalitativ studie. I studien har jag valt att inte lyfta fram hur 

länge lärarna varit verksamma, eftersom det är orelevant för studiens resultat, då syftet är 

att lyfta fram lärare och elevers tankar om rödtförmåga samt att bidra till att fler lärare 

börjar tänka på hur de använder sin röst. För att kunna lyfta lärarnas röstanvändning så 

behövs inte en lång erfarenhet av yrket utan snarare en reflektion om hur den egna 

lärarens röstförmåga.  

 

3.1 Urval 
Intervjuer bedömdes vara den bästa metoden för att besvara syftet. Genom ett strategiskt 

urval kunde jag hitta respondenterna ur den valda målgruppen; idrottslärare och 

högstadieelever. Strategiska urval inriktar sig på intervjupersoner som kan förhålla sig till 

de valda frågeställningarna.  

Genom ett genomtänkt strategiskt urval kan du på så sätt komma åt de delar av 

organisationen som redan på förhand kan antas vara intressanta att få 

information om.26  

Genom det strategiska urvalet intervjuades lärare som undervisade/har undervisat i 

idrott och hälsa. De lärare som ingick i studien fick jag kontakt med genom att skicka ut 

förfrågningar till skolor som jag hade möjlighet att besöka och som hade möjlighet att 

delta.  

I undersökningen genomfördes åtta intervjuer, med fyra lärare och fyra elever. Tanken var 

att det skulle användas fler repondenter men på grund av tidsbrist blev det färre, vilket 

bidrog till en liten variation i studien. Syftet var att genomföra elev- och lärarintervjuerna 

på samma skola men på grund av bortfall var detta inte möjligt. Eleverna som intervjuades 

gick i årskurs nio och kom från samma skola medans lärarna kom från olika skolor. Det 

minskade urvalet bidrog till att det fanns en minskad möjlighet för generalisering av det 

insamlade materialet samt en minskad möjlighet för ett objektivt synsätt.  

Intervjuerna genomfördes med fyra lärare från olika högstadieskolor. Syftet med att 

intervjua högstadieelever var för att få en avgränsad reflektion. En av dem var overksam 

som lärare och var vid intervjutillfället tjänstledig för att arbeta som föreläsare. Dennes 

                                                                 

26 Alvehus J., 2013, s.67 
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intervju finns med för att visa hur rösten kan skilja sig mellan undervisningstillfällen i 

idrottssalar och föreläsningar i aulor, men kommer inte att användas vid slutsatser. 

De övriga tre intervjuerna som genomförts är med verksamma lärare inom ämnet idrott 

och hälsa. Elevintervjuerna utfördes med fyra elever som var slumpmässigt utvalda. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsinstrument för undersökningen är intervjuer med lärare och elever i 

grundskolans senare år. Metoden som har använts i denna undersökning är en kvalitativ 

studie som har inspirerats av en fenomenografisk metodik.27 Johansson och Svedner 

skriver i boken Examensarbetet i lärarutbildningen om fördelarna och nackdelarna med att 

använda sig av den kvalitativa intervjumetoden.  

Kvalitativ intervju är den viktigaste[…] eftersom den ger de bästa förutsättningarna att erhålla den 

information man vanligen söker vid examensarbeten inom lärarutbildningen.28 

Syftet var att få läraren att reflektera över sin röst i undervisningssammanhang och med 

hjälp av elevröster få fram hur de uppfattade användningen. Undersökningen i denna 

studie vill föra samman intervjupersonens uppfattning om sin röst som instrument och 

användningen av kunskapen om rösten.  

Intervjufrågorna har planerats utifrån inspiration från Trost bok om kvalitativa intervjuer 

och utgår ifrån temat rösten som instrument29. Innan genomförandet av intervjun fick 

intervjupersonerna chansen att se en intervjuguide med majoriteten av frågorna. Graden 

av struktur på frågorna i intervjun var låg30, valet av låg strukturering var för att skapa en 

god diskussion med intervjupersonen om temat. Intervjuerna har genomförts enskilt och 

spelats in med samtycke från den intervjuade. Därefter har intervjuerna avlyssnats och 

transkriberats. Efter transkriberingen analyserades intervjuerna med inspiration utifrån 

en innehållsanalys och fenomenografisk ansats för att fånga lärarna och elevernas 

uppfattningar om rösten som instrument. 

                                                                 

27 National Encyclopedin 
28 Johansson B. & Svedner P.O., 1998, s.43 
29 Trost J., 2010 
30 Bilaga 4 
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De frågor intervjuguiden tar upp är klasstorlek, miljö och diagnoser för att komma 

underfund med huruvida intervjupersonen använder rösten olika vid olika situationer.  

 

3.3 Procedur 
Intervjuundersökningen har planerats utifrån sju stadier som beskrivs i Steinar Kvale och 

Svend Brinkmanns bok Den kvalitativa forskningsintervju, där de beskriver grunden i en 

kvalitativ intervjuundersökning. Stadierna ställer ett stort krav på forskarens oberoende 

roll, som är central för undersökningens hållbarhet i etiska aspekter och textens kvalité.31  

En avgörande faktor var att hålla sig oberoende i undersökningen trots min kunskap och 

tidigare erfarenheter.  

1. Tematisering 

2. Planering 

3. Intervju 

4. Utskrift 

5. Analys 

6. Verifiering 

7. Rapportering32 

Genom att följa dessa sju stadierna så utförs undersökningen på ett tillförlitligt sätt samt 

ger en god verifiering genom hela processen. som syftar på att studiens urval stämmer 

med undersökningens syfte. 33     

 

3.3.1 Pilotstudie 

Det genomfördes en förundersökning (pilotstudie) för att skapa intervjufrågor som ger 

svar på undersökningen syfte och frågeställningar. Johansson & Svedner skriver i boken 

Examensarbetet i lärarutbildningen att: 

Man bör ha gjort förintervjuer och undersökt om svaren verkligen belyser 

frågeställningarna. 34   

Två olika delar av pilotstudier genomfördes – en med lärare och en med elever. Dessa 

respondenter ingick inte i urvalet av de lärare och elever som sedan intervjuades. Efter 

dessa pilotstudier förändrades och utvecklades intervjuguiden.  

                                                                 

31 Kvale S. & Brinkmann S., 2009, s.90 
32 Kvale S. & Brinkmann S., 2009, s.118 
33 Kvale S. & Brinkmann S., 2009, s.118 
34 Johansson & Svedner, 2010, s.32 
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3.4  Analysmetod  
Forskningsansatsen vill finna skillnaden mellan vad ett fenomen är och hur det verkligen 

uppfattas.35 Syftet med föreliggande studie är ambitionen att binda ihop lärarnas och 

elevers uppfattning om användandet av rösten som instrument i undervisningen och 

kunskap om hur rösten bör hanteras. Detta gick inte att genomföra pga bortfall dvs 

eleverna och lärarna kom från olika skolor. Analyserna från respektive intervju lyfter fram 

relevanta aspekterna/begreppen som respondenten fokuserar på.36  

Kategorierna skapades utifrån att intervjuerna transkriberades från tal till ordagrann 

text.37 Därefter lästes den transkriberade texten igenom och viktiga delar och 

nyckelbegrepp ströks under. När samtliga intervjuer var undersökta sammanfattades de 

olika nyckelbegreppen och namngav tillsammans med frågeställningarna de preliminära 

beskrivningskategorierna. Efter den sista granskningen av materialet var genomförd 

skapades beskrivningskategorier och ur dessa skapades underkategorier som kom att 

skapa underrubrikerna i resultatet för en överskådlig struktur.  

 

3.4.1 Beskrivningskategori tabell 

Figuren nedanför illustrerar vilka beskrivningskategorierna som skapades efter att 

materialet hade transkriberats. (bilaga 4.)  Citaten finns med i tabellen för att styrka 

nyckelorden som respondenterna fokuserade på.  

Namnet på beskrivningskategori Nyckelord (vad respondenten 

fokuserat på under intervjun) 

Citat 

Erfarenheter om röstergonomi Utbildning 
Vi hade en kurs som hette röst och 

talvård… (lärare 1) 

Vi hade någon form utav röstträning på 

skolan.(lärare 2) 

                                                                 

35 Olsson H. & Sörensen S., 2011, s.173 
36 Kvale S. & Brinkmann S., 2009, s.43  

37 Olsson H. & Sörensen S., 2011, s.131 
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Språk Röststyrka och tydlighet 
…jag får bättre resultat om jag pratar 

med normal samtalston. (lärare 1) 

… min erfarenhet är att jag har en 

ganska svag röst… (lärare 2) 

Kommunikationsverktyg Verktyg i undervisningen .. ute på idrotten så använder jag 

kroppen…Vill jag prata ställer jag mig 

mitt i salen och räcker upp handen. 

(lärare 1) 

… när jag spelade musiken spelades så 

var de aktivitet och när den stängdes av 

blev de en naturlig tystnad också bland 

eleverna… (lärare 2) 

Erfarenhet om röststörningar Svårigheter Jag brukar tappa rösten typ en gång per 

år… men då i samband med en 

förkylning. (lärare 1) 

Rösthjälpmedel Mikrofon … men nått rösthjälpmedel har jag aldrig 

funderat på. (lärare 1) 

… finns de en mygga i rummet så 

använder jag alltid den. (lärare 2) 

Elevernas uppfattning om rösten Röstens innebörd och 

röststyrka ... rösten innebär ju allting… bara genom 

att ändra tonläget eller hur starkt eller 

svagt du säger. (Elev 1) 

…, och låta andra förstå man kan säga 

saker på olika sätt så rösten betyder lite 

olika. (Elev 4) 

Figur 1: Tabell över beskrivningskategorier, nyckelord och citat.  

 

3.4.2 Etiska aspekter 

Inom den humanistiska- och samhällsvetenskapliga forskningen finns det olika etiska 

principer som har tagits fram av Vetenskapsrådet, för att respondenterna ska bli bra 

behandlade och få all information de har möjlighet till. De fyra forskningsetiska 

principerna som denna studie har följt är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.38 Informationskravet är säkrat genom att 

informera elever och lärare innan de deltog i studien vad deltagandet innebar enligt bilaga 

                                                                 

38 Vetenskapsrådet, 2002, s.3 
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1 & 3. Likaså samtyckeskravet säkrades när de tillfrågade eleverna och lärarna samtyckte 

till att delta i studien efter att ha blivit informerade om undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att en respondent är konfidentiell vilket betyder att 

respondenten är anonym för läsarna. Den sista forskningsetiska principen, 

nyttjandekravet, säkrades genom att informera respondenterna om att deras svar enbart 

ska användas i forskningssyfte.  

 

3.5 Tillförlitligheten 

En viktig del i studiens struktur är uppsatsens tillförlitlighet, om urval samt 

undersökningen var tillräckligt omfattande. Antalet respondenter i undersökningen och 

deras svar var tillräckligt omfattande för den tid som fanns för uppsatsen. Jag valde att 

inrikta mig på en målgrupp av lärare i idrott & hälsa och en målgrupp av elever från 

årskurs nio istället för att ha flera olika ämneslärare och elever i olika årskurser.   

Studiens tillförlitlighet och urval blev mindre än vad tanken var från första början vilket 

leder till undersökningens svaghet.  På samma gång kan ett litet urval bidra till att göra 

studien starkare då respondenterna blir mer trovärdiga med tanke på att de inte är så 

många och svaren blir därmed relativt begränsade. Denna svaghet ökade risken för 

generalisering av respondenteras svar. Vilket bidrog till att forskaren hade svårigheter att 

hålla sig objektiv i samband med granskning av materialet. För att granska materialet och 

studiens tillförlitlighet så har jag valt att utgå ifrån Brymans bok Samhällsvetenskapliga 

metoder som består av tillförlitlighetens fyra olika delar; trovärdighet, överförbarhet, 

ärlighet och potential att styrka och konfirmera, som tillsammans ska hjälpa läsaren och 

undersökningen till tillförlitliga resultat.  

Trovärdigheten i undersökningen utgår ifrån om de olika forskningsetiska principerna har 

följts och att respondenterna har en möjlighet att ta del av resultatet.39 Ärlighet, den tredje 

delen av tillförlitlighet innebär att forskaren ska kunna analysera utifrån ett objektivt 

synsätt och tydligt beskriver de olika stegen i forskningen.40 Denna typ av beskrivning har 

genomförts genom Kvale och Brinkmanns sju stadier.41 Dessa sju stadier har påverkat hur 

undersökningen har granskats utifrån ett objektivt synsätt, vilket har varit en svårighet 

med tanke på det mindre urvalet. Detta har även bidragit till flera olika svårigheter så som, 

                                                                 

39 Vetenskapsrådet, 2002, s.3 
40 Bryman A., 2013, s.355 
41 Kvale S. & Brinkmann S., 2009, s.118 
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att hålla sig objektiv genom transkribering samt att inte generalisera respondenteras svar. 

För att fullfölja och styrka syftet i denna undersökning utifrån Kvales sju stadier, fanns det 

tillräckligt med insamlat data. Den insamlade datan var tillräcklig utifrån studiens storlek 

men återigen hade det egentligen krävts mer data och fler respondeter för att få en större 

studie och ett bredare resultat. Det minskade resultatet gör att det behövdes så pass breda 

frågor för att kunna stärka studiens syfte.   

 

I den sista delen av tillförlitligheten så ska undersökningens insamlade data styrkas och 

konfirmeras., vilket genomfördes med hjälp av att pilottesta intervjuguiden för att styrka 

syftet och stärka resultatet.42 För att kunna styrka transkriberingen fick respondenterna 

möjlighet att se resultatet, vilket samtliga avböjde. 

  

                                                                 

42 Bryman A., 2013, s.355-356 
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4 Resultat 

Resultatet nedan är först indelat efter frågeställningarna i studien och har sedan brutits 

ner till de olika nyckelbegrepp som respondenterna har fokuserat på under intervjun.  

 

4.1 Lärarnas uppfattning om röstergonomi 

Lärarnas uppfattning om den egna röstergonomin visade sig variera mycket från person 

till person. Nyckelorden som fokuserades på i intervjuerna, var utbildning, röststyrka och 

tydlighet, olika kommunikationsverktyg och de olika svårigheterna som kan uppstå.  

 

4.1.1 Utbildning 

Lärare 1 hade under sin lärarutbildning en kurs i röstteknik vilket den inte anser sig ha 

haft någon hjälp av utan de kunskaper hen förfogar över har växt fram efterhand. 

Svarande anser att det är viktigt att diskutera med sina kollegor och handledare om hur de 

arbetar med sin röst i undervisningssammanhang.  

Lärare 2 minns inte om hen har haft någon kurs i röstteknik under sin lärarutbildning. 

Respondenten tror däremot att det hade varit bra med en kurs eftersom en idrottslärare 

använder rösten på ett annat sätt. Hen önskar att det hade funnits kurser som bland annat 

handlar om att lära sig använda sitt bukstöd och att ligga på en nivå som innebär att du 

inte höjer rösten och sliter på den.  

Lärare 3 har inte heller haft någon kurs i röstteknik. Hen tycker att det är viktigt att 

medvetandegöra röstens betydelse. Svarande tror inte att en kurs hade gjort någon 

skillnad i hens yrkesroll men att det hade kunnat ge tips på olika metoder att arbeta med 

rösten.  

Lärare 4 har inte gått någon kurs inom röstteknik under sin lärarutbildning. Hen tycker att 

det var mycket som saknades i utbildningsplanen på utbildningen och att röstteknik borde 

vara viktigt att läsa. Läraren tror att en kurs hade lärt hen att använda en röststyrka som 

inte sliter ut rösten.   

 

4.1.2 Röststyrka och tydlighet 

Lärare 1 beskriver att hen alltid försöker vara lugn och prata i en normal samtalston för 

att inte överanstränga rösten. 
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Lärare 2 beskrev under intervjun sin egen röst som svag och ganska låg. Respondenten 

beskriver däremot att hen brukar tala högre utomhus för att höras på grund av olika 

distraktioner. Hen berättar att då det är mer ansträngande att tala utomhus, väljer hen 

därför att ge instruktionerna för utomhusaktiviteten inomhus. Lärare 2 uppger sig prata 

olika beroende på klass eftersom varje klass har olika individer och poängterar 

förtroendet mellan elever och lärare.  

Lärare 3 beskriver sin röstresurs som stark och när hen kommunicerar på olika sätt 

lyssnar eleverna. Hen menar att genom att kommunicera på olika sätt använder hen 

rösten som ett verktyg för att förmedla instruktioner. Läraren berättar att det i en 

idrottssal finns olika orsaker till att höja rösten.  

...så sen är man i idrottshallen då behöver man ju höja rösten av en annan 

anledning. Och inte för att liksom att de ska skärpa sig på nått sätt utan det 

handlar ju om att bara göra sig hörd.43 

Utomhus finns det andra anledningar till hur vi bör använda rösten då rösten bland annat 

försvinner i olika väderförhållanden. Lärare 3 ser till att hela gruppen är samlad och 

presenterar instruktionerna innan aktiviteten påbörjas för att minska påfrestningen på 

rösten. Alla ansträngningar för rösten är problematiska. Framförallt har lärare 3 varit med 

om att tappa rösten och under de tillfällena var tydligheten i undervisningen extra viktig.  

Lärare 4 beskriver att hen har en stark- och hög röststyrka som kan vara en konsekvens av 

lärarens nedsatta hörsel. Läraren beskriver att hen inte har svårt för att höja rösten i 

samband med mycket ljud, för att kunna höra sig själv. Samtliga lärare i denna studie 

håller med om att röststyrkan förändras beroende på miljö och varje enskild grupp. 

Svarande anser att utomhus påverkas röststyrkan och tonläget av de rådande 

väderförhållandena samtidigt som det inomhus förändras beroende på aktivitet.  

 

4.1.3 Kroppsspråk 

Lärarna lyfte också fram användandet av kroppsspråk för att förstärka och komplettera 

rösten i undervisningen.  

En metod lärare 1 hade var att huvudsakligen använda sig av kroppsspråket och olika 

tecken i idrottsundervisningen. Hen använde ett kroppsspråk som eleverna förstod, till 

                                                                 

43 Lärarintervju 3, 5 min 
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exempel ställer sig hen mitt i salen och räcker upp handen istället för att överrösta 

eleverna. Kroppsspråket som verktyg är någonting som pedagogen har lärt sig på egen 

hand trots att läraren läste en kurs i röst och talvård under sin lärarutbildning. Läraren 

har efter flertalet år i yrket utvecklat egna metoder när rösten inte räcker till.  

Lärare 2 berättar i intervjun att kroppsspråket ingår i olika tekniker och verktyg som en 

idrottslärare bör använda sig av. Läraren väljer att samla sina elever i en ring i salen innan 

aktiviteten sätter igång för att nå ut till alla på samma gång.  

Lärare 4 använder sig mycket av kroppsspråk i undervisningen och beskriver sig själv 

vara:  

Ja e nog expert på kroppsspråk…44 

Hen berättar att kroppen står för stora delar av hens kommunikation och att den alltid har 

gjort det. Den svarande anser att kroppsspråket och talet bidrar till en bättre undervisning 

och att kroppsspråket får kompensera rösten många gånger.    

 

4.1.4 Svårigheter 

Lärare 1 beskriver att när rösten försvinner i samband med förkylning är erfarenheten om 

sin egen röst viktig. Erfarenhet som bygger på tydlighet i kroppsspråket och framförallt att 

våga ta hjälp av eleverna vid instruktioner.  

Lärare 3 har tappat sin röst tre gånger i samband med förkylning. Under dessa perioder 

var tydligheten och planeringen extra viktig. Att lärare 3 upplevde röstsvårigheter såg inte 

hen som ett hinder i arbetet.  

Som de ovanstående lärarna har även lärare 4 tappat rösten i samband med förkylning. 

Under sitt första år som lärare tappade personen rösten tre gånger. Orsakerna till att 

rösten försvann under det första året i samband med förkylning tror läraren kan ha att 

göra med ovana att prata över åtta timmar om dagen. 

 

                                                                 

44 Lärarintervju 4, 6,40 min 



 

19 

 

4.2 Lärarnas uppfattning av rösthjälpmedel 
Flertalet lärare har ännu inte testat någon form av tekniska hjälpmedel i undervisningen. 

Lärare 1 tror i dagsläget inte att det skulle vara till någon hjälp, men anser att hade det 

funnits en möjlighet att pröva på hjälpmedel när hen var nyexaminerad så kanske hen 

hade använts sig av det idag.  

Lärare 2 har använt sig av musik som verktyg istället för att använda rösten. När musiken 

var igång var det aktivitet och när den stängdes av blev det en naturlig tystnad bland 

eleverna. På detta vis behövde läraren inte överrösta musiken utan kunde använda sig av 

en normal samtalston.  

Lärare 2 har tidigare använt sig av mikrofon som rösthjälpmedel. I dagsläget tror läraren 

att om möjligheten hade funnits att använda en mikrofon hade arbetet underlättats för 

både sig själv och eleverna. Framförallt så hade det underlättat på lektioner med 

stationsövningar eller liknande där läraren vill nå ut till hela gruppen samtidigt. 

Nackdelen med mikrofonen är att det blir mycket att hålla reda på bland annat om musik 

ingår i undervisningen. I dagsläget då det inte finns möjlighet till mikrofon väljer läraren 

att närma sig gruppen för att fånga intresset och för att inte ha för högt tonläge som både 

är jobbigt för rösten och för lyssnarna.  

Lärare 3 poängterar i sin intervju att det hade varit intressant att ta in en röstcoach. 

Läraren använde sig i nuläget mycket av kroppsspråk och även av skriftliga instruktioner. 

Vid bland annat stationsövningar väljer läraren att rita upp instruktionen på A4-ark för att 

förtydliga den muntliga instruktionen. I frågan om tekniska hjälpmedel har hen aldrig hört 

talas om någon lärare som prövat det. Svarande säger att hade det funnits möjlighet att 

pröva på något rösthjälpmedel så hade det varit roligt att testa.  

Om de skulle säga, att nu de här, nu ska vi testa mygga den här veckan, låna den 

och testa vad de blir för skillnad.45 

Framförallt menar läraren att det hade varit roligt att testa för att inte vara instängd i sin 

pedagogiska roll. Läraren önskar att det hade funnits en mikrofon som var kopplad till 

musiken och som automatiskt hade sänkt musiken när instruktioner framförs.  

Lärare 4 använder sig mycket av visselpipa i sin undervisning när rösten inte riktigt räckte 

till för att påkalla elevernas uppmärksamhet. Hen har inte haft möjlighet att pröva på 

                                                                 

45 Lärarintervju 3, 13 min 
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något rösthjälpmedel men hade under sin gymnasietid en tränare som använde sig av det. 

Tränaren i detta fall undervisade i hockey och använde sig av ett headset för att höras. I en 

ishall ansåg svarande att det var ett bra verktyg men att det i hens nuvarande fall inte 

skulle behövas i idrottssalen.  

Något som alla fyra lärare håller med om är att tekniska rösthjälpmedel är en ny kunskap 

som de vill lära sig mer om i mån av tid och möjlighet. De tror att användningen av denna 

typ av hjälpmedel hade förbättrat undervisningen.  

 

4.3 Elevernas uppfattningar om lärarnas kommunikationsverktyg  
I intervjuerna med eleverna låg deras fokus på relationen mellan lärare och elever. De två 

beskrivningskategorierna som bildades, av de fyra elevernas intervjuer, tog fram fyra 

nyckelord. De nyckelord som togs fram från beskrivningskategorierna var 

röstensinnebörd och röststyrka, tydlighet och kroppsspråk. Under första nyckelordet, 

röstensinnebörd och röststyrka, låg respektive respondents fokus på hur en lärare borde 

arbeta med sin röst och hur viktigt det var att prata på ett visst sätt. I den andra rubriken 

förklaras uppfattning om vikten av tydlighet i undervisningen och i olika miljöer. I den 

tredje rubriken beskriver eleverna deras lärares användning av rösthjälpmedel.  

 

4.3.1 Röstensinnebörd och röststyrka 

… rösten innebär ju allting. Rösten är jätte viktig. För att bara genom att ändra 

tonläget eller hur starkt eller svagt du säger.46 

Citatet ovan är sagt av elev 1 som därefter beskrev beskriva rösten som människans 

viktigaste kommunikationsmedel och att en persons ordval kan förändra meningens 

innebörd. Samt att framförallt idrottslärare bör prata auktoritärt och starkt för att fånga 

uppmärksamhet. Hen förklarar att en idrottslärare ofta behöver höja rösten för att höras 

och att visselpipan används flertalet gånger för att tysta klassen. Vidare beskrev eleven att 

hen trodde att läraren ansträngde sig mer för att prata lägre inomhus.  

Elev 2 att en lärare inte ska behöva höja rösten i en idrottsal utan att röststyrkan bör 

kunna vara på samma nivå som i andra salar. Hen tror att lärarens röst höjs i en idrottssal 

på grund av att det är en annan ljudnivå hos eleverna än i ett annat klassrum. Hens lärare 

                                                                 

46 Elevintervju 1 
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höjer ofta rösten för att få tyst på klassen när eleverna i fråga höjde sin, men att läraren i 

vanliga fall pratade lägre. 47  

I intervjun med elev 3 trodde eleven att läraren oftast bara höjde rösten när det blev 

stökigt i salen men att lärarens röst till största delen av tiden var på vanlig samtalsnivå.  

En av intervjupersonerna kom från en någorlunda tyst klass och att läraren vanligtvis 

pratade i vanlig samtalston. Hen betonade istället att läraren pratade högre när det var 

musik på i högtalarna. Höjningar som eleven beskrev kom automatiskt för att det var 

annat ljud omkring.   

I en av intervjuerna beskrev eleven rösten som ”väldigt viktig” i alla former av 

kommunikation med någon annan och att det skiljde sig i vilket röststyrka någon pratade 

i. Intervjupersonen beskrev att det var svårt att föra ett samtal med någon som pratar lågt 

eftersom hen hela tiden fick säga ”ursäkta”. I och med detta ifrågasättande antyder eleven 

att en person bör ha pondus och vara tydlig för att det ska byggas upp respekt.  

 

4.3.2 Tydlighet 

Eleverna i studien talade om vikten av tydlighet i rösten och att lärarens kroppsspråk 

förmedlar en stor del av kommunikationen. De ansåg att det var jobbigt att prata med 

någon som pratade lågt eftersom att eleven behövde fråga vad personen sa. Framförallt 

betonade en av eleverna att en tydlig röst ofta bidrog till ökad respekt. Nära inpå samtliga 

elever beskrev att lärare med en hög och tydlig röst ökade uppmärksamheten hos 

eleverna. Specifikt poängterade några av respondenterna att det är viktigt att rösten är 

hög och att läraren använder hela kroppen för att tala. I de olika styckena nedan beskrivs 

de fyra olika respondenternas tankar om tydlighet lite mer specifikt och vad det innebär 

att tala med tydlighet.  

Om en person har ordentlig auktoritär, auktoritet, då tror ja att de liksom kan funka om 
personen funkar, då kan man liksom ha en normal samtalston om man har respekt för 
läraren.48 

Eleven poängterade med denna mening att det handlar om ett förtroende mellan lärare 

och elev för att läraren skulle kunna använda normal samtalston.  
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48 Elevintervju 1 
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En annan elev betonade vikten av en tydlighet i rösten och att den var så pass hög att det 

ändå var en normal samtalston. Eleven tyckte att en lärare ska kunna förvänta sig att inte 

behöva tala i en högre samtalston utan att kunna använda en tydlig och normal ton.  

Elev 2 ansåg bland annat att det inte ska vara något krav att en idrottslärare ska kunna 

skrika utan att det ska finnas en god relation mellan lärare och elev som ger en lugnare 

stämning. Hen tror att skillnaden på hur tydlig en lärare får vara i en idrottssal beror på 

stämningen hos eleverna när de kommer in på idrotten. Bakgrunden till att det blir en 

annan stämning kommer ifrån att lokalen känns större och att det finns en möjlighet till 

att prata högre. Eleven säger också:  

… jag tycker inte att det borde va nödvändigt att lärare ska behöva höja rösten 

egentligen för de tar ju mycket på energi på lärarna och på eleverna. 49  

Än en gång specificerar eleven detta med att betona respekten mellan lärarna och 

eleverna.  

Elev 3 sa i sin intervju att det var viktigt att en lärare skulle kunna ge tydliga instruktioner 

utan att behöva skrika. En annan metod kunde vara att använda sig av andra verktyg som 

visselpipa.  

I den fjärde intervjun tyckte eleven att en lärare ska prata så normalt som möjligt för en 

ökad trevlighet, en trevlighet som kombineras med att läraren pratar tydligt så att alla 

förstår. Personen bedömde också att en lärare bör prata högt och tydligt så att alla hör.  

 

4.3.3 Rösthjälpmedel 

Samtliga intervjuade elever beskrev att deras lärare använde visselpipan som det 

vanligaste verktyget när det framförallt var bollspel eller musik igång, men att deras lärare 

under en kort tid undervisat med hjälp av mikrofon. En av eleverna ansåg att lärarens 

användande av mikrofon bidrog till att läraren fick en tydligare röst och att rösten inte lät 

lika ansträngd. Dock fanns det nackdelar med användandet av mikrofon när tekniken inte 

fungerade, bland annat blev det rundgång och mängder av sladdar överallt. De tekniska 

problemen blev en distraktion för de flesta eleverna som inte fokuserade på vad läraren sa 

utan hur micken lät. Detta tror en av eleverna kan vara anledningen till att mikrofonen 

inte längre används på lektionerna. Eleverna anser att en lärare inte ska behöva använda 
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mikrofon som ett verktyg utan att ljudnivån ska vara så pass låg att läraren kan prata i 

normal samtalston.50  De ansåg att om läraren behövde en mikrofon för att prata inför en 

grupp så behöver hen arbeta med att träna upp sin röst. 
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5 Analys 

I följande avsnitt följer en analys av vad jag har kommit fram till i studien. Studien 

resulterade i olika förvånande svar från samtliga respondenter och som med hjälp av den 

fenomenografiska ansatsen har analyserats utifrån studiens frågeställningar. Svaren 

förvånade då uppsatsförfattaren har upplevt att lärare ofta har haft problem med rösten. 

Detta avsnitt delas in efter de tre frågeställningarna som finns i studien.  

 

5.1 Vilken är uppfattningen bland lärare inom idrott och hälsa om 

användningen av röstergonomi? 
Under rubriken utbildning beskriver lärarna att deras erfarenheter av röstmetodik i 

lärarutbildningen är dålig. I resultatet har två av fyra lärare inte haft någon form av 

utbildning inom ämnet och tror inte att det hade gjort någon nytta. Samtidigt säger lärarna 

att de var positiva till en fortbildningskurs om röstergonomi om deras arbetsplats hade 

erbjudit det. Min tolkning av respondenternas svar är att de vill lära sig mer om 

röstteknik. Lärarnas uppfattning är att rösten är viktig att tänka på och att det hade varit 

nyttigt att lära sig olika verktyg. Lärare 3:s uppfattning var att lärare behöver belysa 

röstens betydelse. Samtliga lärare tycker att det kan vara nyttigt att lära sig olika 

strategier om hur man kan jobba med rösten i undervisningen. Detta kan kopplas samman 

med att det i nuläget är få lärosäten som ger kurser i samtalsmetodik vilket kan vara en 

kurs många program kan behöva. Som lärarförbundet skriver i sitt kompendium är 

läraryrket ett röstyrke51, efter denna undersökning syns det att det är ett fåtal lärare som 

arbetar aktivt med att utveckla arbetet med rösten som verktyg.  

Lärarnas uppfattning i underrubriken röststyrka och tydlighet skiljer sig åt på många sätt 

och vis. I denna punkt återkom uppfattningen av att flertalet lärare i allmänhet behöver 

lära sig att arbeta med olika tonlägen och hur de använder rösten. Lärare 2 lyfter fram att 

en lärare kan uppfattas som osäker beroende på tonläge. Lärare 4, som har en hög 

röststyrka, har aldrig uppfattat något problem i klassrummet. Läraren beskriver istället att 

det höga tonläget har kommit från dennes nedsatta hörsel och menar att tonläget och 

hörsel hänger ihop. Denna kombination kopplas ihop med lombardeffekten, som innebär 

att en person höjer sitt tonläge i bullriga miljöer.52 Effekten kan låta som något självklart, 

men för alla pedagoger är det inte det. Det är en effekt som de flesta lärare inte är 

                                                                 

51 Lärarförbundet, 2004 
52 Lindström F., Persson Waye K., Södersten M., McAllister A. & Ternström S., 2009, s.1 
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medvetna om och inte alltid uppfattar. Den enda respondenten som tog upp detta 

samband i sin intervju var lärare 4 som på grund av försämrad hörsel förstod att det måste 

finnas ett samband mellan röstnivån och ljudnivån i salen. Läraren var inte medveten om 

att en effekt som denna fanns, men hade genom sin erfarenhet och uppfattning förstått att 

det finns ett samband.   

Studiens resultat visar att de flesta lärarna i studien oftast inte tänker på användandet av 

sin röst, bland annat hade några av lärarna som intervjuades inte reflekterat över sitt 

användande av rösten förrän de läste frågorna innan intervjun. Hur kan det komma sig att 

rösten bara finns med omedvetet och inte medvetet hos flertalet lärare? Om pedagogen i 

fråga däremot haft problem med sin röst kan reflektionerna om användningen förbättrats 

och utvecklas för att det inte ska upprepas. 

För att inte få problem med rösten svarade de flesta lärarrespondenterna under rubriken 

kroppsspråk att de jobbar aktivt med kroppsspråket. Det framgick i intervjuerna att 

lärarna framförallt jobbade med olika tecken i idrottssalen för att inte överanstränga 

rösten när det var hög volym i salen. Samtliga lärare var ense om att de flesta tecken inte 

gick fram ordentligt förrän det fanns ett förtroende mellan eleverna och undervisande 

lärare. Det förtroendet som lärarna pratade om handlade om en omedveten 

kommunikation som fanns när det var en god relation mellan eleverna och undervisande 

lärare. Samtliga lärare och elever beskrev att kroppsspråket i kombination med 

förtroende sinsemellan är viktigt. En av lärarna beskriver dessutom att det tar ett tag för 

eleverna att lära sig de olika tecknen som används i idrottsundervisningen, men att det får 

ta sin tid.  

Kroppsspråket är en form av verktyg som många lärare använder för att omedvetet inte 

överanstränga rösten. Det är det som gör att flertalet av lärarrespondenterna aldrig haft 

något problem med rösten förutom i samband med förkylning. De röstsvårigheter som har 

uppkommit i samband med förkylning är en hesare stämma eller till och med en förlorad 

röst. Konsekvensen av att tappa rösten upplevde lärare 4 tre gånger under sitt första år 

som lärare. Han/hon har en hypotes om att den tappade rösten var en konsekvens av 

oerfarenheten av att prata åtta timmar om dagen. Denna konsekvens tror jag kan vara 

vanligare än vad vi tror. För en nyutexaminerad lärare är målet att alltid vara alla till lags. 

Detta kan göra att den oerfarna kroppen och stämbanden inte riktigt hänger med, vilket 

leder till att kroppen stretar emot. Av egen erfarenhet fanns det flertalet lärare på min 

grundskola som hade problem med rösten och därför var lärarrespondenternas svar 
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förvånande. Lärarrespondenterna som deltog i studien har endast haft problem med 

rösten antingen genom förkylning eller av oerfarenhet.  

Läraryrket är ett röstyrke som lärarförbundet nämner i sitt kompendium om rösten53, 

men ändå lider ingen av respondenterna av röstsvårigheter förutom i samband med 

sjukdom. Hur kan detta komma sig? Pratar lärarrespondenterna röstergonomiskt rätt eller 

är det så att varje enskild lärare hittar sin strategi för att rösten ska orka? Som lärare är 

det viktigt att känna sitt röstredskap för att kunna prata framför en massa elever dagarna i 

enda och hade inte lärarna klarat av det så länge. Min uppfattning är att ha en fungerande 

röst i läraryrket är a och o, utan en fungerande röst är det svårt att hålla i en god 

undervisning. 

Något som har kommit fram i studien är att allting som händer i miljön, rösten, aktivitet 

och ljudet har ett samband. Ett samband som bidrar till att med hjälp av förändrad miljö, 

oavsett aktivitet förändras det hur vi pratar. Lombardeffekten tar upp den reaktion som är 

ett samband mellan ljudnivå, tonläge och röststyrka. Tonläget förändras omedvetet hos 

oss människor om vi talar i en bullrig miljö likaså om vi går från en bullrig miljö till en lugn 

miljö. Detta samband har alltid funnits med omedvetet men det är ingenting som varken 

jag som lärarstudent eller lärarvikarie har tänkt på. Sambandet mellan rösten och ljudet är 

någonting eleverna tar upp när de lyfter fram lärarens tydlighet och att de bör vara 

auktoritära. Auktoriteten som eleverna sökte efter var framförallt tydligheten och att 

kunna få ordning på gruppen hur stökig den än var. Vilket sammanfattningsvis lyfter fram 

vikten av röstens betydelse i undervisningen både från undervisande lärares håll samt 

från eleverna.    

 

5.2  Vilken är uppfattningen bland lärare inom idrott och hälsa om 

användningen av rösthjälpmedel? 

Lärarnas uppfattning om rösthjälpmedel var mycket olika, respondenterna ansåg att ett 

tekniskt rösthjälpmedel i undervisningen enbart skulle vara i vägen om inte tekniken 

utvecklades. Samtliga lärare upplevde att en visselpipa var ett bra rösthjälpmedel i många 

lägen men att det kunde få konsekvenser i form av sämre hörsel. Lärarna var enade om att 

det var viktigt med kroppsspråket i undervisningen vilket i denna studie tas fram som det 

bästa hjälpmedlet. De fyra lärarna kom fram till att med hjälp av kroppsspråket kunde de 

                                                                 

53 Lärarförbundet, 2004, s.4 



 

27 

 

förmedla mer än bara ord. Lärarnas uppfattning av vilka olika rösthjälpmedel som fanns 

skiljde sig på flera olika punkter. Två av dem berättade att olika typer av rösthjälpmedel 

alltid fanns tillgängligt, visselpipa och kroppsspråk, medan de andra två tog upp 

rösthjälpmedel med hjälp av att använda sig av musik och att rita upp övningar på papper. 

Med hjälp av musik och bilder på aktiviteten inkluderade läraren estetiska lärprocesser i 

ämnet och kunde med hjälp av det bidra till en god undervisning.  

 

5.3 Vilken är uppfattningen hos eleverna om lärarens röst vid olika moment i 

idrottsundervisningen?  
Elevernas uppfattning om lärarens röst i olika undervisningssammanhang skiljde sig inte 

på många punkter. En gemensam uppfattning som eleverna hade var att det är viktigt med 

en god relation mellan undervisande lärare och eleverna. Någonting som samtliga 

respondenter var ense om var att deras lärare förändrade sitt tonläge beroende på 

ljudnivån och miljön. Vilket kan liknas med lärarna som också hade reflekterat över detta.  
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6 Diskussion 

Resultaten i denna studie visar att det är fåtal lärare som tänker på hur de använder sin 

röst jämfört med antalet elever som tänker på hur läraren pratar. Studien visar på vikten 

av att kunna prata ”rätt” och att röststyrkan skiljer sig beroende på miljö.  

Resultaten i denna studie kan tolkas på olika sätt beroende på om du arbetar inom ett 

röstyrke eller om du inte gör det. Med detta menas att är du insatt inom vad 

röstanvändning innebär så är det lättare för dig att tolka studiens material och vad studien 

menar på flera olika sätt. Om du sedan istället tolkar denna studie utan att vara insatt i ett 

röstyrke kan resultaten vara enklare att förstå och att inte lika många reflektioner väcks. 

Den tolkningen som kan vara kopplad till detta resultat kommer att väcka tankar om hur 

du själv använder din röst. Vilket också är en tolkning som jag vill väcka, dagligen är det 

alldeles för få som reflekterar över sin röstanvändning så som många av lärarna i studien. 

De flesta funderar över hur rösten påverkas vid någon form av infektion men inte hur den 

påverkas i det vardagliga livet. 

Slutresultaten i denna studie kom utifrån de valda målgrupperna. Hade jag istället haft 

lärare från olika ämneskategorier samt elever från olika klasser hade resultatet antagligen 

blivit annorlunda. Detta på grund av att lärare från andra ämneskategorier har annorlunda 

undervisningsmiljö vilket påverkar deras röstanvändning. Detsamma gäller elever från 

olika klasser eftersom att de lägger olika fokus på lärares röstanvändning.  

Från början var tanken att eleverna och lärarna skulle komma från samma skola men på 

grund av bortfall kunde inte detta genomföras, vilket kan ha påverkat slutresultatet. I och 

med att jag hade kunnat jämföra elevernas svar med lärarnas svar, vilket hade givit 

resultatet ett annat fokus.    

 

6.1 Röstens användning 
Lärarna beskrev att lärare i allmänhet behöver lära sig att arbeta med olika tonlägen och 

hur de använder rösten, men att det är något en lärare behöver lära sig på egen hand. Men 

att det är viktigt att lära sig olika verktyg hur hen kan arbeta med rösten, genom att 

lärarens tonläge och röststyrka påverkar elevernas uppfattning av läraren. En av lärarna 

beskriver kopplingen mellan tonläget, hörsel och undervisningsmiljö vilket hen har 
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upplevt tidigare. 54 Denna koppling är en reaktion som innebär att tonläget förändras 

omedvetet hos oss människor om vi talar i en bullrig miljö likaså om vi går från en bullrig 

miljö till en lugn miljö. Detta samband har alltid funnits med omedvetet men det är 

ingenting som varken jag som lärarstudent eller lärarvikarie har tänkt på. Sambandet 

mellan rösten och ljudet är någonting eleverna tar upp när de lyfter fram lärarens 

tydlighet och att de bör vara auktoritära. Auktoriteten som eleverna sökte efter var 

framförallt tydligheten och att kunna få ordning på gruppen hur stökig den än var. Vilket 

sammanfattningsvis lyfter fram vikten av röstens betydelse i undervisningen både från 

undervisande lärares håll samt från eleverna.    

Konsekvenserna av detta resultat är viktiga i det dagliga livet för att väcka 

uppmärksamhet om vikten av vår egen röstanvändning och hur allting påverkas. 

Resultatet väckte många tankar och reflektioner om sin egen och andras röstanvändning 

som i sin tur ger konsekvenser på eleverna. Med konsekvenser på eleverna menar jag med 

att hur vi och på vilket sätt vi pratar tolkas på olika sätt av eleverna och de kan ta in 

informationen på olika sätt beroende på om du använder kroppsspråk eller inte. Detta bör 

framförallt uppmärksammas under lärarutbildningen och andra utbildningar för yrken 

som kräver en god röstanvändning.  

 

6.2 Röstens betydelse 
Röstens betydelse i läraryrket som anses vara ett röstyrke är av yttersta betydelse55, men 

ändå lider ingen av respondenterna av röstsvårigheter förutom i samband med sjukdom. 

Det är endast en av lärarna som beskriver att hen förlorat i rösten på grund av annat än 

sjukdom, då hen var nyexaminerad och ovan att prata över åtta timmar om dagen. Hen 

beskriver sambandet mellan den nyexaminerades röst och att alltid vilja vara alla till lags 

vilket ställer ett stort krav på rösten. Lärarna i undersökningen beskriver att röstproblem i 

samband med sjukdom ställer ett stort krav på ett tydligt kroppsspråk och att det 

förmedlar mer än bara ord. Samtidigt beskriver lärarna att kroppsspråket alltid är ett 

viktigt verktyg för att inte överanstränga rösten men att det också ställer ett stort krav på 

relationen mellan lärare-elev. En relation som eleverna lyfte fram som viktig för att 

dynamiken i salen skulle fungera med hjälp av normal samtalston. Denna typ av relation 

ställer också krav på att läraren ska känna sin elevgrupp. Att verkligen känna sin 

                                                                 

54 Lindström F., Persson Waye K., Södersten M., McAllister A. & Ternström S., 2009, s.1 
55 Lärarförbundet, 2004, s.4 
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elevgrupp handlar om mer än att känna alla individer var för sig. Det handlar om att känna 

eleverna i både stora och små grupper så att kommunikationen fungerar så felfritt som 

möjligt. En elevgrupp kan skilja sig och framförallt kan en lärares bemötande av elevgrupp 

skilja sig beroende på gruppens individer. Men krävs det en bra relation med varje elev i 

gruppen för att kommunikationen ska fungera? Lärarna nuddade bara lite ytligt på 

gruppkonstellationer och lyfte fram de olika individerna som gör gruppen. Det krävs inte 

alltid en god relation med varje individ för att en grupp ska kunna fungera i stort men 

däremot kan det krävas en någorlunda god relation för att gruppen ska fungera i mindre 

grupper.  Grupper och hur grupper skapas i skolan kan skilja sig mycket på skolämne och 

samtliga individers intresse. Detta är också något som bygger grunden för 

röstanvändningen och röstens betydelse för gruppen. 

 

6.3 Rösthjälpmedel 
Lärarnas uppfattning om rösthjälpmedel var mycket olika, respondenterna ansåg att ett 

tekniskt rösthjälpmedel i undervisningen enbart skulle vara i vägen om inte tekniken 

utvecklades. Samtliga lärare upplevde att en visselpipa var ett bra rösthjälpmedel i många 

lägen men att det kunde få konsekvenser i form av sämre hörsel. Lärarnas uppfattning av 

vilka olika rösthjälpmedel som fanns skiljde sig på flera olika punkter. Två av dem 

berättade att olika typer av rösthjälpmedel alltid fanns tillgängligt, visselpipa och 

kroppsspråk, medan de andra två tog upp rösthjälpmedel med hjälp av att använda sig av 

musik och att rita upp övningar på papper. Med hjälp av musik och bilder på aktiviteten 

inkluderade läraren estetiska lärprocesser i ämnet och kunde med hjälp av det bidra till en 

god undervisning.  

Resultatet betonar på många sätt och vis vikten av att ha en bra röst samtidigt som det är 

viktigt att ”känna” sin egen röst. Läraryrket betonas ofta vara en stor ansträngning på 

rösten och samtidigt så är det få lärarutbildningar som har kurser i röstmetodik. Hur 

kommer detta sig? Hur kommer det sig att vi utbildar oss för att prata över åtta timmar 

om dagen, men på samma gång har en utbildningsplan som inte innehåller någon röstvård 

alls på de flesta högskolor/universitet. Detta är tankar som uppkommer i samband med 

denna studie och framförallt med studiens resultat där lärarna betonar att det är viktigt 

att lära sig att arbeta med sin röst. Men att olika verktyg hade varit bra för att rösten ska 

hålla längre. Vilka ska då verktygen vara? Ska det vara tekniska hjälpmedel eller ska det 

vara en företagshälsovård om erbjuder röstvård?  
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Lärarrespondenterna tror inte på tekniska hjälpmedel i dagsläget för att det är något de 

aldrig har testat på. Finns det några andra verktyg som kan användas i undervisningen? 

Någonting som också skulle fungera utomhus eller är det relationen mellan lärare och 

elevgrupp som är det viktiga? Utifrån resultatet så påpekas relationsbyggandet från 

elevernas sida som inte anser att ett tekniskt hjälpmedel är nödvändigt om en lärare 

känner sin elevgrupp.  

Olika grupper är inte allt som påverkar rösten och en lärares användning av den, det är 

också yttre och inre faktorer som påverkar. Hur en grupp fungerar är en sak men hur en 

människas stämband arbetar är en annan. Hur lär du dig som lärare känna din röst? Krävs 

det kurser eller olika verktyg? Efter denna studie så är det viktigaste att som lärare 

individuellt lära känna sin röst och framförallt sin egen kapacitet. Med det menas att det är 

viktigt att utmana rösten och röststyrkan för att hitta det som passar dig själv bäst. Det 

handlar inte om att skrika sönder rösten utan att lära sig hur den fungerar beroende på 

båda yttre och inre påfrestningar så som elevgrupp eller sjukdom. Påverkas allas röst på 

samma sätt av sjukdomar? Hur vet eleverna hur en lärares röst påverkas av sjukdom? 

Detta är frågor som bara den enskilda individen kan svara på och återigen kan relationen 

ha stor betydelse samt tidigare erfarenheter av röstanvändning.  

 

6.4 Metodpåverkan 
Metoden som användes var en kvalitativ studie med inspiration från en fenomenografisk 

metodik med en datainsamlingsmetod i form av intervjuer. Intervjuerna genomfördes 

muntligt med en intervjuguide som grund. Detta gav både elever och lärare tolkningsfrihet 

i frågorna då det var öppna frågor som ställdes. Generellt sett kan öppna frågor ge för 

mycket tolkningsfrihet vilket kan göra det svårt att tolka resultatet, men i och med att de 

valda målgrupperna hade liknande fokusinriktningar blev resultaten lättolkade.  

En annan metod som hade fungerat för denna studie är en kvalitativ studie med få 

respondenter men med desto fler frågor. Dock tror jag inte att denna metod hade påverkat 

slutresultatet eftersom att resultaten hade blivit ungefär de samma, i och med att 

metoderna i sig är ganska lika. Det som eventuellt hade blivit annorlunda är analysen av 

resultatet eftersom de båda metoderna har olika utgångspunkter.    
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6.5 Studiens begränsningar 
En stor begränsning som uppkom i denna studie är att urvalet inte blev som tanken var 

från första början samt att det är ett område som det inte finns så stor forskning på. 

Röstanvändning är viktigt och kommer alltid vara viktigt men de flesta studierna grundar 

sig på röstproblem och röstsvårigheter och egentligen inte hur du som person använder 

din röst. Vilket leder till att studien har fått en svaghet och en begräsning i det 

förankringen mellan intervjuerna och tidigare forskning. Det har funnits förankringar 

mellan intervjuerna och tidigare forskning i form av handböcker och utbildare som pratat 

om rösten samt tidigare studier på lärarstudenternas användning.  

 

6.6 Forskningsanknytningar 

De andra studierna som har genomförts i ämnet har fokuserat på framförallt röstproblem 

hos lärare och inte själva röstanvändningen. Dock har Franca56 undersökt lärarstudenters 

röstkrav med deras verkliga röstförmåga i klassrummet. Vilket kan kopplas till denna 

studie då vi både har ett grundfokus på röstanvändning men med olika utgångspunkter.  

I detta ämne finns det lite forskning som bidrar till att ämnet är relativt okänt för både 

lärare och lärarstudenter. I och med att ämnet är okänt och att det finns lite studier om det 

är påföljden att det blir svårare och svårare att belysa problemen då det inte finns någon 

forskning som utgångsläge. Vilket syns tydligt på dagens lärarutbildning där studenterna 

inte utbildas i röstanvändning utan förväntas kunna använda sin röst på ett sätt som gör 

att den håller.  

 

 

  

                                                                 

56 Franca M.C, 2013 
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Bilaga 1. 

Informationsblad för elever om intervju om röstteknik. Vill du bli 

intervjuad?  

Hej, mitt namn är Malin och jag läser sista terminen på Högskolan i Gävle för att bli 

idrottslärare. Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om lärarens användning 

av sin röst i undervisningen.  

Skulle du vara intresserad av att ställa upp på en intervju?  

Studiens syfte är undersöka hur lärare och elever tänker om lärarens röst som 

arbetsverktyg och användandet av exempelvis mikrofon i undervisningen i idrott och 

hälsa. Ett andra syfte är att lyfta fram er elevers tankar om er lärares röst under 

lektionstid. Jag är alltså intresserad av att höra vad du som elev tänker kring hur dina 

lärare i idrott och hälsa arbetar och pratar i olika undervisningstillfällen.  

I undersökningen kommer åtta intervjuer att genomföras med fyra lärare och fyra elever. 

För att hitta dig har jag tagit hjälp av era lärare som slumpvis valt ut dig. Studien inleds 

med att ni får läsa denna intervjuguide. Om du väljer att vara med kommer intervjun att 

genomföras under skoltid med liknande frågor i nästa vecka, med en uppskattad 

tidsåtgång på 30-45 min. Ert deltagande i studien är frivilligt och ni kan när som helst 

avbryta er intervju.  

Vid intervjutillfället kommer hela intervjun att spelas in för att jag ska komma ihåg vad du 

har svarat. Denna intervju kommer bara att avlyssnas av mig och kommer direkt efter 

arbetets slut att raderas. Vid överföringen från tal till skrift kommer du som 

intervjuperson vara helt anonym för att det inte ska kunna framgå för läsaren vem/vilka 

som har medverkat i undersökningen. Det betyder att din lärare inte kommer att veta vad 

just du sagt eller inte sagt i intervjun. Efter intervjun och avlyssningen kommer du att 

kunna se om den avlyssnade texten stämmer.   

Tack på förhand!  

Mvh 

Malin Molin 

mail: plu10mmi@student.hig.se 

Handledare: Kajsa Jerlinder, kjr@hig.se  

mailto:plu10mmi@student.hig.se
mailto:kjr@hig.se
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Bilaga 2. 

Intervju Elever Rösten som instrument i undervisningen i idrott 

och hälsa 

 

 Beskriv dig själv – ålder, årskurs.   
 Vad tycker du att rösten innebär? Ordvalet, tonläge osv.  

 Hur använder din lärare sin röst under lektionstid? Tror du att det är något hen 

tänker på?  

 Hur skulle du säga att rösten används i undervisningssammanhang? Hur sägs 
saker och vad sägs?  

 På vilket sätt pratar din lärare under lektion inomhus? Tonläge, ordval? Kan du ge 
något vanligt exempel?  

 På vilket sätt pratar din lärare under lektion utomhus? Tonläge, ordval? Kan du ge 
något vanligt exempel?  

 Skiljer det sig? Varför tror du att din lärare pratar annorlunda i olika miljöer? 

 Brukar din lärare ha några problem med sin röst? Hes, tappad röst, ordval? Hur 
brukar din lärare hantera det? Kroppsspråk, visselpipa, dina klasskamrater?  

 Känner du till lärare på skolan som ofta har problem med sin röst? Hur kommer 
detta sig tror du?   

 Använder din lärare sig av rösthjälpmedel på lektionen? Mikrofon etc.? 

 Varför tror du att din lärare använder/inte använder sig av hjälpmedel? 

 När tror du att det kan vara bra för din lärare att använda sig av mikrofon på 
lektionerna?  

 Skulle rösthjälpmedel kunna vara ett problem/en vinst för din lärare under 
lektionen? Varför/varför inte? 

 Vad tycker du att en lärare i idrott och hälsa behöver tänka på när det gäller rösten 

och användandet av rösten på idrottslektionen? 
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Bilaga 3. 

Informationsblad för intervju med lärare om röstteknik. Vill du 

bli intervjuad? 

Hej, mitt namn är Malin och jag läser sista terminen på Högskolan i Gävle för att bli 

idrottslärare. Jag skriver just nu mitt examensarbete som handlar om rösten som 

instrument i undervisningen.  

Skulle du vara intresserad av att ställa upp på en intervju? Studiens syfte är undersöka hur 

lärare och elever tänker om lärarens röst som arbetsverktyg och användandet av 

exempelvis mikrofon i undervisningen i idrott och hälsa. Undersökningen ska även ta fram 

några elevers uppfattningar kring er lärares röst som kommunikationsinstrument i 

undervisningen. Eleverna kommer att få analysera din röstanvändning och inte hur din 

röst låter i olika lägen.    

I undersökningen kommer åtta intervjuer att genomföras med fyra lärare och fyra elever. 

Du tillfrågas om att vara med i studien eftersom du jobbar som lärare i idrott och hälsa.  

Studien inleds med att du får läsa denna intervjuguide för påbörjad reflektion. Väljer du 

sedan att medverka kommer intervjun att genomföras med liknande frågor inom kort tid, 

med en uppskattad tidsåtgång på 30-45 min. Intervjun kommer att innehålla öppna frågor 

och där jag är intresserad av dina tankar och reflektioner kring rösten och användandet av 

rösten i ditt yrke.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

påföljd. Du väljer att medverka genom att svara Ja eller Nej på detta mail.    

Vid intervjutillfället kommer hela intervjun att spelas in för att jag ska komma ihåg vad du 

har svarat. Denna intervju kommer bara att avlyssnas av mig och kommer direkt efter 

arbetets slut att arkiveras på HIG tills ett år efter. Vid överföringen från tal till skrift 

kommer du som intervjuperson vara helt anonym för att det inte ska kunna framgå 

vem/vilka som har medverkat i undersökningen. Efter intervjun och avlyssningen 

kommer du att kunna ta del av den nerskrivna texten och studiens resultat.  

Tack på förhand!  

Mvh 

Malin Molin 

mail: plu10mmi@student.hig.se 

Handledare: Kajsa Jerlinder, kjr@hig

mailto:plu10mmi@student.hig.se
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Bilaga 4. 

Intervju Idrottslärare Rösten som instrument i undervisningen i 

idrott och hälsa 

 Beskriv dig själv – ålder, utbildning; inkl årtal, universitet/högskola, antal år inom 
yrket.  

 Har du under din utbildning haft kurser i röstteknik? Varför tror du att ni 
hade/inte hade kurs i röstteknik? 

 Om Ja – vad fick du ut av denna kurs? Vad gick ni igenom på kursen? 

 Tror du att lärare behöver lära sig röstteknik under sin utbildning? Varför/Varför 
inte? 

 Vilka förändringar tror du att du hade gjort i din yrkesroll om du hade/inte hade 
haft röstteknik i utbildning? Sitter kunskaperna kvar, bör de förnyas? 

 Hur använder du din röst i undervisningen? Är det något som du tänker på?  

 Hur skulle du säga att man använder rösten i undervisningssammanhang? Hur 
man säger saker och vad som sägs?  

På vilket sätt använder du rösten som instrument i undervisningen inomhus? Kan 
du ge något vanligt exempel?  

 På vilket sätt använder du rösten som instrument i undervisningen utomhus? n du 
ge något vanligt exempel?  
Vid skillnad, varför skiljer det sig? Vad är skillnaden? (storlek på klass, avstånd, 
akustik, typer av aktivitet, miljö, diagnoser) 

 Brukar du ha några problem med rösten? Vad för problem i så fall? Vilka 
konsekvenser kan det få? Några strategier för att hantera detta? 

 Känner du till andra idrottslärare som har problem, eller har du haft problem med 
rösten?  

 Har du något intresse av att förändra ditt användande av rösten i undervisningen? 
Varför/varför inte? 

 Använder du några andra verktyg i undervisningen? 

 Hur är din syn på rösthjälpmedel i undervisningen? 

 Finns det möjlighet för din arbetsplats att införskaffa hjälpmedel? På vems initiativ 

görs i så fall det?  

 När i undervisningssammanhang fungerar det/fungerar det inte att använda sig av 
rösthjälpmedel?  

 Skulle rösthjälpmedel vara en vinst/hinder för din pedagogiska roll? Varför/varför 

inte? 

 Vad tycker du att en lärare i idrott och hälsa behöver tänka på när det gäller rösten 
och användandet av rösten i idrottsundervisningen? 

 

 

 


