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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
 
Förskollärare är högt representerade bland patienter med röststörning på logoped-
mottagningar vilket kan kopplas till långvarigt röstanvändande och belastande 
omgivningsfaktorer. Redan under utbildningen börjar röstbesvär uppkomma hos många 
studenter och detta verkar öka i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU). 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka om förskollärarstudenters röster påverkas av VFU. 
Studien undersökte även förekomst av individuella och arbetsmiljömässiga riskfaktorer 
för röstbesvär.    
 
Metod 
 
Studien omfattade 11 förskollärarstudenter som läste termin 5 på Lärarhögskolan och 
genomförde VFU under vårterminen 2018. En inspelning samt självskattning av deras 
röster gjordes före och efter VFU. Inspelningarna bedömdes perceptuellt och jämfördes 
tillsammans med självskattningarna. Individuella och arbetsmiljömässiga faktorer 
samlades in genom frågeformulär. 
 
Resultat 
 
Denna studie visade att det fanns en signifikant skillnad i hur deltagarna skattade sina 
kroppsliga röstbesvär före och efter VFU. För de perceptuella bedömningarna fanns inga 
signifikanta skillnader men det bedömdes att skrovlighet i rösten uppkom hos 18% av 
deltagarna efter VFU. Samtliga deltagare rapporterade hög ljudvolym och 73% 
rapporterade torr luftkvalité.  
 
Slutsats 
 
Studiens resultat visade att uppkomst av skrovel kan förekomma efter genomförd VFU 
och att brist på kunskap om rösten kan vara orsaken till detta. Förskollärarutbildningar 
bör ha obligatorisk röstundervisning för att förebygga röstbesvär hos framtida 
förskollärare.  
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Inledning 
 
Röstbesvär är ett stort problem hos lärare och förskollärare. Förskollärare har en hög 
röstbelastning då de använder sin röst under större delen av dagen och samtidigt vistas i 
en miljö med högt belastande omgivningsfaktorer (Sala, Laine, Simberg, Pentti & 
Suonpää, 2001). Redan under utbildningen har man sett att lärarstudenter börjar känna 
av påfrestningar på rösten (Ohlsson, Andersson, Södersten, Simberg, & Barregård, 2012; 
Thomas, Kooijman, Donders, Cremers, & de Jong, 2007). En del studier har kopplat detta 
till studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) (Gällstedt & Larsson, 2017; 
Simberg, Sala, & Rönnemaa, 2004; Ohlsson et al., 2016). I denna studie undersöktes om 
förskollärarstudenters röster påverkas av deras VFU genom perceptuella röstbedömningar 
och självskattning samt hur den upplevda arbetsmiljön var.  

 
Bakgrund 
 
För många arbetande är rösten ett viktigt verktyg i deras vardag. Ungefär en tredjedel av 
den svenska arbetande befolkningen har ett röstkrävande yrke (Vilkman, 2000; 2004). 
Personal inom yrken med hög röstbelastning riskerar att drabbas av röststörningar som 
hindrar dem från att kunna utföra sitt arbete. Bland yrken där röststörningar är vanligt 
förekommande är lärare och förskollärare de mest drabbade (Arbetsmiljöverket [AV], 
2011; Fritzell, 1996; Roy et al., 2004). Röststörningar är kostsamma både för individen 
och samhället då personal behöver ersättas och behandlingsinsatser bekostas. Ingen 
beräkning på den totala samhällskostnaden har ännu gjorts i Sverige men i USA 
beräknades sjukskrivningar och behandlingskostnader på grund av röstrelaterade besvär 
kosta samhället ca 2,5 miljarder dollar per år (Verdolini & Ramig, 2001). 
 
Röstbesvär och röststörningar 
 
När rösten inte fungerar, låter eller uppför sig som vanligt och påverkar den 
kommunikativa förmågan är det frågan om ett röstbesvär enligt Roy et al. (2004). En 
annan definition för röstbesvär är att två upplevda röstsymptom eller fler förekommer 
varje vecka eller oftare (Simberg, Sala, Laine, & Rönnemaa, 2001). Colton, Casper och 
Leonard (2011) har definierat nio fundamentala röstsymptom vilka är heshet, rösttrötthet, 
läckande röst, reducerat omfång, afoni, registerbrott, spänd/ansträngd röst, rösttremor 
och smärta eller andra fysiska sensationer. Långvarig förekomst av röstsymptom kan 
leda till en röststörning (AV, 2011).  

Röststörningar kan ha olika orsaksgrunder vilka kan delas in i funktionella, organiska 
(icke-inflammatoriska eller inflammatoriska) och neurologiska röststörningar (Lindestad 
& Södersten, 2008). En röststörning utan en anatomisk avvikelse är av funktionell 
karaktär. En vanligt förekommande röststörningsdiagnos inom denna kategori är 
fonasteni. Fonasteni innebär att en person upplever sig trött i rösten efter en stunds 
röstanvändande vilket kan leda till heshet och ett behov av att harkla sig (Fritzell, 1996). 
Fritzell har i sin studie visat att fonasteni utgör en tredjedel av samtliga röststörnings-
diagnoser i Sverige. Ett långvarigt ogynnsamt röstanvändande kan i sin tur leda till 
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strukturell förändring i stämbanden och detta kallas då för icke-inflammatorisk organisk 
röststörning (Colton et al., 2011). En organisk röststörning kan också uppkomma av 
inflammation i struphuvudet exempelvis vid upprepade förkylningar. Röststörningar av 
neurologisk karaktär kan bero på progressiva sjukdomar som exempelvis Parkinsons 
sjukdom (Colton et al., 2011). 
  

Könsskillnader 
 
Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av röstbesvär (Fritzell, 1996; Roy et al., 
2004). Det finns anatomiska och fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor som kan 
förklara detta. Kvinnors stämband är kortare än mäns och rör sig i högre hastighet med 
fler stämbandssvängningar (Roy et al., 2004). De kortare stämbanden hos kvinnor medför 
att stämbanden har mindre vävnad som kan dämpa slitaget från stämbandsvibrationerna. 
Dessutom innehåller kvinnors stämband mindre av hormonet hyaluron som agerar 
stötdämpande och skyddar stämbanden från slitage (Butler, Hammond, & Gray, 2001).  
 
Bedömning av röstbesvär  
 
Upplevda röstbesvär undersöks inom vården av logopeder genom anamnestiskt samtal 
och med självskattningsformulär (Lyberg Åhlander, Rydell, & Löfqvist, 2012). Oates 
(2009) nämner självskattning som en viktig del i diagnostisering av röststörningar. Voice 
handicap index (VHI) är ett självskattningsformulär som används för att undersöka den 
psykosociala inverkan ett röstbesvär har på en persons vardag (Jacobson et al., 1997). 
Formuläret är utformat med påståenden utifrån funktionella, kroppsliga och emotionella 
aspekter. VHI översattes och validerades till svenska 2009 och den svenska versionen 
heter Sw-VHI eller Rösthandikappindex (RHI) (Ohlsson & Dotevall, 2009). Påståendena i 
RHI besvaras utifrån 5 alternativ som ger olika poäng; (0) aldrig, (1) nästan aldrig, (2) 
ibland, (3) nästan alltid och (4) alltid. Kliniskt kan RHI användas bland annat för att 
utvärdera en behandlingsperiod hos logoped då formuläret fylls i innan och efter 
genomförd röstbehandling. Ju högre poäng desto större negativ inverkan har problemet 
på individens vardag. En totalpoäng på 20 poäng eller mer indikerar att en individ mest 
troligt upplever röstbesvär. En minskning med totalt 13 poäng, eller 6 poäng för varje 
domän, kan bedömas som en framgångsrik röstbehandling. Några exempel på påståenden 
som besvaras i RHI för de tre domänerna är ”min röst gör det svårt för människor att höra 
mig” (funktion), ”luften tar slut för mig när jag talar” (kroppsligt) och ”folk irriterar sig på 
min röst” (emotionell).  

För att utreda röststörningar behövs utöver självskattning en objektiv röstbedömning 
eftersom detta inte visat sig överensstämma med självskattade röstbesvär (Hummel, 
Scharf, Schuetzenberger, Graessel, & Rosanowski, 2010; Ilomäki et al., 2009; Simberg, 
Laine, Sala, & Rönnemaa, 2000). Ett sätt att bedöma rösten är med hjälp av perceptuell 
bedömning vilket är en högt värderad metod som används internationellt (Nemr et al., 
2012; Oates, 2009). En perceptuell bedömning genomförs av kliniker, t.ex. logopeder, som 
lyssnar på rösten och utgår från perceptuella parametrar såsom röstkvalité, röststyrka och 
röstläge (Colton et al., 2011). Detta kan ge mycket information om en patients röst samt 
att den perceptuella bedömningen kan användas som ett sätt att mäta resultatet efter 
insatt intervention (Oates, 2009). Oates menar att det är ett är billigt och enkelt 
bedömningssätt då det inte kräver någon utrustning.  



 

 
 
 

3 

Ett vanligt förekommande material för perceptuell bedömning av röster hos logopeder i 
Sverige är Stockholm Voice Evaluation Approach (SVEA) (Hammarberg, 1986; 2000; 
Hammarberg & Gauffin, 1995). Med detta material bedöms rösten utifrån röstparametrar 
på en 100 mm lång visuell analogskala (VAS) där 0 mm motsvarar avsaknad av och 100 
mm hög grad av. Röstparametrar som förekommer i SVEA samt definitioner på dessa ses 
i Tabell 1. I protokollet finns även plats för eventuella tilläggsparametrar. Med SVEA-
protokollet bedöms också om rösten ligger inom modalt- eller falsettregister. Taltonläge 
och röststyrka bedöms på en 200 mm skala utifrån om dessa uppfattas som normal eller 
för låg/hög.  
 
Tabell 1. Definitioner på röstparametrar i SVEA enligt Hammarberg (1986; 2000) 

Röstparameter Definition 
Afoni/ 
intermittent afoni 

Konstant eller tillfälligt bortfall av stämbandston, viskande röst 

Läckande Rösten produceras med otillräcklig stämbandsslutning vilket 
skapar ett hörbart luftläckage 

Hyperfunktionell/
pressad 

Rösten låter ansträngd på grund av sammanpressning av stäm-
banden och muskler i struphuvudet under röstbildning med 
otillräckligt luftflöde 

Hypofunktionell Motsats till hyperfunktionell, otillräcklig spänning i stämbanden 
och muskelaktivitet i struphuvudet, vilket resulterar i en svag röst 

Knarr Lågfrekvent operiodisk/periodisk stämbandsvibration, endast en 
liten del av stämbanden vibrerar 

Hårda ansatser Glottisstöt i början av ett ord med initial vokal  
 

Skrovlig Lågfrekvent operiodisk stämbandsvibration 

Skrap Högfrekvent operiodisk stämbandsvibration  

Instabil klang/ 
taltonläge 

Rösten varierar i tonläge och kvalité 

Registerbrott Intermittent avbrott mellan modal- och falsettregister 

Diplofoni Två toner produceras samtidigt  

Modalregister Normalt röstbildningsläge med fullständig stämbandsslutning 

Falsettregister Vanligtvis röstbildning högst upp i röstlägesomfånget som ett 
resultat av spända och tunna stämband med kort och otillräcklig 
stämbandsslutning 

Taltonläge Den hörbara motsvarigheten till grundtonsfrekvens 

Röststyrka Den hörbara motsvarigheten till ljudtrycksnivå 
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Lärare och förskollärare med röstbesvär 
 
Röstbesvär inom läraryrket är vanligt förekommande och är därför ett område som är väl 
beforskat (Fritzell, 1996; Roy et al., 2004; Titze, Lemke, & Montequin, 1997). Mattiske, 
Oates och Greenwood (1998) diskuterar i sin granskningsartikel att många 
undersökningar använder självskattningsformulär som redskap för att ta reda på 
prevalensen av röstbesvär bland lärare. Hur röstbesvär definieras samt hur dessa 
undersöks skiljer sig åt mellan studier, vilket påverkar resultatet. Oavsett detta kan det 
konstateras att lärare är en överrepresenterad yrkeskategori när det gäller prevalens av 
röstbesvär. I en stor studie av Roy et al. (2004) intervjuades 1234 slumpmässigt utvalda 
lärare (förskollärare inkluderade) samt en kontrollgrupp bestående av 1279 icke-lärare via 
telefon. Resultatet visade tydligt att lärare är en yrkesgrupp som är mer drabbad av 
röstbesvär än andra yrkeskategorier. Lärare med röstbesvär utgjorde 11% jämfört med 
6,2% bland icke-lärare. Av lärarna hade 57,7% någon gång under sin karriär haft 
röstbesvär jämfört med 28,8% av icke-lärarna. Lärarna upplevde signifikant fler 
röstsymptom och hade på grund av sina röstbesvär varit borta från jobbet fler dagar än 
icke-lärare. Flera av lärarna hade även funderat på att byta yrke på grund av sina 
röstbesvär. Simberg, Sala, Vehmas och Laine (2005) undersökte huruvida prevalensen av 
röstsymptom hade förändrats över en 12-årsperiod hos lärare i Finland. Det fanns en 
signifikant ökning av självupplevda röstsymptom vilket indikerar att röstbesvär hos lärare 
kan vara ett växande problem i samhället.  

Lärare är överrepresenterade när det gäller vilka yrkeskategorier som söker hjälp för 
sina besvär. Fritzell (1996) sammanställde data från åtta sjukhus i Sverige där patienter 
sökt sig till foniatriska kliniker och fann att 16,3% av patienterna var lärare. Detta 
jämfördes med andelen lärare i den generella populationen som var 5,9%, vilket visar att 
lärare i större utsträckning söker hjälp för röstbesvär än den övriga befolkningen. 
Inräknat i läraryrket var förskollärare som utgjorde 3,1% av patienterna och som 
bemannade 1,4% av den generella populationen. Amerikanska studier har visat 
överensstämmande resultat (Roy et al., 2004; Titze et al., 1997).  

Sala et al. (2001) jämförde röstsymptom och röststörningar mellan förskollärare och 
sjuksköterskor i Finland. Deltagarna fick fylla i ett självskattningsformulär samt genomgå 
en klinisk undersökning av stämbanden. Självskattningen visade att röstbesvär påverkade 
arbetsinsatsen hos 38% av förskollärarna och 8% av sjuksköterskorna. Den kliniska 
undersökningen visade också att förskollärare hade signifikant högre prevalens av 
organiska röststörningar än sjuksköterskor. Sala et al. hänvisar dessa resultat främst till 
den höga röstbelastningen hos förskollärare.  

Lärare som undervisar elever i yngre åldrar verkar drabbas i större utsträckning av 
röstbesvär än de som undervisar äldre elever (Munier & Kinsella, 2008). Thibeault, 
Merrill, Roy, Gray och Smith (2004) diskuterade att det kanske inte handlar om att fler 
lärare är drabbade överlag utan är en följd av att kvinnor har en ökad sårbarhet för 
röstbesvär och är överrepresenterade i lärarkåren som undervisar yngre elever. Kvinnor 
utgör 75% av grundskolelärare och 96% av förskollärare i Sverige enligt Statistiska 
centralbyrån (2016).  

God röstkvalité är inte bara av värde för den enskilda läraren utan gynnar också 
elevernas lärande. Det finns studier som visat att röststörningar hos lärare påverkar 
förståelsen hos elever (Morton & Watson, 2001; Rogerson & Dodd, 2005). Morton och 
Watson (2001) undersökte hur röstkvalité påverkade barns förmåga att förstå talat språk. 
Deltagarna fick lyssna på ett antal korta berättelser där hälften lästes upp med normal röst 
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och hälften med en röst med avvikande röstkvalité, även kallad dysfonisk röst. Barnens 
förmåga att upprepa ord som fanns med i texten testades samt att de också ombads att dra 
en specifik slutsats av texten de nyss hört. Prestationerna blev signifikant bättre på båda 
uppgifterna när de fick lyssna på den icke-dysfoniska rösten. Barnen upplevde att den 
dysfoniska rösten var jobbigare att lyssna på och krävde mer fokus för att kunna urskilja 
vad som sades.  
 
Förskollärarens arbetsmiljö 
 
Skolverket (2017a) rapporterar att ca 84% av samtliga barn i Sverige mellan 1 och 5 år är 
inskrivna på förskola. Varje avdelning har i genomsnitt 15,9 barn. Storleken på 
barngrupperna kan variera beroende på barnens behov och verksamhetens 
förutsättningar. Faktorer som bestämmer gruppstorleken är personalens utbildning och 
kompetens, personaltäthet, lokalernas storlek, miljöns utformning samt barnens 
socioekonomiska förhållanden (Skolverket, 2017b). Förskollärare har det huvudsakliga 
ansvaret för förskolans pedagogiska arbete samt för att barnens personliga utveckling och 
lärande dokumenteras och följs upp. I genomsnitt går det 13,1 barn per förskollärare 
(Skolverket, 2017a). En vanlig dag på en förskola kan se ut på följande sätt: frukost (för de 
barn som anländer tidigt); morgonsamling (när alla barn anlänt); utomhusaktivitet; 
lunch; vilotimme; och fri lek på eftermiddagen. Förskollärare är vanligtvis tillsammans 
med barnen hela dagarna inklusive lunchen (Södersten, Granqvist, Hammarberg, & 
Szabo, 2002). Generellt har förskollärare en paus från barnen 30 minuter per dag som 
vanligtvis används för att diskutera arbetsrelaterade frågor med kollegorna och ca 1-2 
timmar i veckan avsätts för administrativt arbete. Eftersom verbal kommunikation mellan 
förskollärare och barn är en viktig del i barnets utveckling använder förskollärare sin röst 
ofta och ges få möjligheter till röstvila (Szabo Portela, Hammarberg, & Södersten, 2014).  
 
Riskfaktorer för röstbesvär 
 
Individuella faktorer och omgivningsfaktorer inverkar vid uppkomst av röstbesvär och 
röststörningar (Simberg et al., 2009). Arbetsmiljöverket (2011) tar upp olika yrkes-
relaterade riskfaktorer och en av dessa är att tala starkt och länge utan chans till röstvila. 
Hög röstbelastning kan beskrivas som en kombination av långvarigt röstanvändande och 
andra belastande omgivningsfaktorer såsom bakgrundsbuller, akustik och dålig luftkvalité 
(Vilkman, 2004). Detta är en stor riskfaktor hos just förskollärare enligt Sala et al. (2001).  

En ökad bakgrundsljudnivå innebär en ökning i röststyrka som kompensation vilket 
brukar benämnas Lombardeffekten (Vilkman, 2004). I en indisk studie av Devadas, Bellur 
och Maruthy (2017) undersöktes prevalens och riskfaktorer för röststörningar hos 1082 
grundskollärare. Resultatet visade att lärare som undervisar med hög bakgrundsljudnivå i 
klassrummet löper 4,4 gånger större risk att drabbas av en röststörning. Södersten et al.  
(2002) föreslår att den viktigaste insatsen för att minska röstbelastning hos förskollärare 
är att minska bakgrundsbuller och att låta lärarna ta fler pauser från barnen för att få 
möjlighet till röstvila. I en studie av Szabo Portela, Granqvist, Ternström och Södersten 
(2018) undersöktes vilken inverkan bakgrundsljud har på röstanvändandet hos personer 
med arbetsrelaterade röststörningar. Studien visade att röstkraven som arbetet ställer och 
omgivande bakgrundsljud har större inverkan på röstanvändandet än individuella 
faktorer. Det visade sig att lärare och förskollärare vistas i arbetsmiljöer med de högsta 
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genomsnittliga ljudnivåerna av de yrkesgrupper som undersöktes. Rekommendationer är 
att en arbetsmiljö där talad kommunikation är viktig inte bör ha en ljudnivå som 
överskrider 50-55 dB för att försäkra sig om effektiv kommunikation (Södersten et al., 
2002; Vilkman, 2004). I studien av Södersten et al. (2002) uppmättes bakgrundsbullret 
på en förskola till 76,1 dB vilket är klart över den rekommenderade gränsen. I en 
doktorsavhandling av Sjödin (2012) undersöktes buller i förskolan och dess påverkan på 
hälsan med fokus på hörsel, trötthet och stress. Resultatet visade signifikanta samband 
mellan upplevd dålig ljudmiljö, maskering av tal och försämrade förutsättningar för det 
pedagogiska arbetet och att dessa faktorer påverkade hälsan negativt. Antalet barn på 
avdelningen korrelerade signifikant med den uppmätta ljudvolymen på avdelningarna och 
under en arbetsdag varierade ljudnivån mellan 60 och 85 dB. Figur 1 visar ett exempel av 
resultatet från en individuell ljudmätare som en förskollärare bar med sig under en 
arbetsdag. I figuren kan man se att ljudvolymen var relativt konstant under dagen med 
undantag för en stund kring kl. 11:37 då barnen hade vilotimme samt mot slutet av dagen 
då ljudvolymen sjönk.  
 

 
Figur 1. Exempel på en ljudupptagning från en individuell ljudmätare under en arbetsdag 

på en förskola som visar förändringarna i ljudnivå per sekund (Sjödin, 2012). 
Reproducerad med tillstånd. 

 
Luftkvalitén i arbetsmiljön påverkar rösten och uppkomsten av röstbesvär. Dålig 
ventilation, överdrivet torr eller fuktig luft och mycket damm påverkar luftkvalitén 
(Ilomäki et al., 2009). I en studie av Vilkman (2004) visade det sig att torr luft krävde 
större röstansträngning, framförallt för de kvinnliga deltagarna. Konsekvenser för 
männen i studien var att torr luft tenderade att göra rösten pressad. I en studie av Simberg 
et al. (2005) fick lärare som arbetat i 10 år eller mer svara på en öppen fråga angående om 
de upplever att det skett förändringar i deras arbete eller arbetsförhållanden som kan ha 
påverkat deras röst. Det framkom tre huvudsakliga faktorer som många upplevde påverka 
rösten; högljudda, rastlösa och misskötsamma elever, större klasser och mindre städning 
av lokaler. Jämförbara resultat framkom i studien av Ilomäki et al. (2009) där lärare 
upplevde luftkvalité, stressig arbetsmiljö och bakgrundsljud som de faktorer som allra 
mest påverkar rösten negativt.  
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Förebyggande röstbehandling 
 
Många studier har visat att röstträning och undervisning av rösthygieniska råd har en 
preventiv effekt mot uppkomst av röstbesvär (Chan, 1994; Ilomäki, Mäki, & Laukkanen, 
2005; Ohlsson et al., 2016; Pasa, Oates, & Dacakis, 2007; Richter, Nusseck, Spahn, & 
Echternach, 2016; Russell, Oates, & Greenwood, 1998; Timmermans et al., 2011). 
Rösthygienska råd brukar innehålla instruktioner om god röstanvändning, vad som anses 
vara skadligt röstbeteende samt diskussion kring diet- och livsstilsfaktorer som påverkar 
rösten negativt respektive positivt (Roy et al., 2001). 

I studien av Ilomäki et al. (2005) visade det sig att lärare som genomgått preventiv 
röstbehandling under en längre tid upplevde färre röstsymptom än de som fått kortare 
behandling eller ingen behandlings alls. En längre röstbehandling verkar alltså vara 
fördelaktigt för att minska röstbesvär bland lärare. Kortare information kring rösthygien 
men utan direkt röstbehandling verkar kunna göra personer mer uppmärksamma på 
röstsymptom snarare än att minska besvären. Däremot menar Ilomäki et al. att 
medvetenhet kring röstsymptom och kunskap kring förebyggande vård kan leda till ett 
bättre omhändertagande av rösten och därmed förebygga besvär. Chan (1994) jämförde 
två grupper kvinnliga förskollärare för att undersöka effekten av utbildning i rösthygien 
och preventiv röstbehandling. Ena gruppen omfattade 12 förskollärare som fick preventiv 
röstbehandling i form av en 90 minuters föreläsning om rösthygien och röstanvändning 
och hade sedan daglig övning i rösthygien under två månader. Kontrollgruppen omfattade 
13 kvinnliga förskollärare vilka inte fick någon intervention alls. Resultatet visade att 
kontrollgruppen upplevde signifikant mer rösttrötthet än experimentgruppen efter 
behandlingsperioden. Gruppen som fått preventiv behandling och undervisning hade 
genom detta fått förbättrad röstanvändning. 

Lärarutbildningar bör erbjuda preventiv röstbehandling för att studenterna ska få 
kunskap om sina röster så att röstanvändningen kan bli skonsam (Kooijman et al., 2006; 
Richter et al., 2016; Simberg et al., 2000). Simberg et al. (2000) föreslår dessutom att 
samtliga lärarstudenter bör genomgå en screening innan de börjar sin utbildning för att i 
förebyggande syfte upptäcka och behandla potentiella röstbesvär. Det är av vikt att lära sig 
om sin egen röst och om röstens förutsättningar samt begränsningar inför yrkeslivet. 
Fritzell (1996) menar att det är viktigt att förskollärarstudenter får röstträning under 
utbildningen så att de kan lära sig bemästra sin egen röst. Detta eftersom förskollärare 
arbetar i en utsatt miljö och därmed har en ökad risk för att drabbas av röstbesvär, men 
även för att kunna vara goda förebilder och lära barnen använda rösten på ett skonsamt 
sätt i lek och sång. 
  

Förebyggande röstbehandling vid Umeå universitet 
 
På Lärarhögskolan vid Umeå universitet erbjuds förskollärarstudenterna frivilligt 
deltagande i preventiv röstbehandling. Röstmomentet inleds under första terminen på 
utbildningen då studenterna får en två timmar lång föreläsning om grundläggande 
information kring rösten; röstens funktion, rösttrötthet och röstråd. En fyra timmars 
föreläsning som innehåller mer ingående information om röstbesvär, röstergonomi, icke-
verbal kommunikation och varierande röstövningar erbjuds under termin 3. Efter detta 
får studenterna möjlighet att träffa logoped för en så kallad röstlaboration. 
Röstlaborationen består av anamnestiskt samtal och röstinspelning där studenten får läsa 
en text högt, återberätta texten samt läsa med ökad röststyrka. Logopeden gör en 
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perceptuell bedömning av rösten och lyssnar sedan tillsammans med studenten för att 
diskutera kring bedömning och individuella röstråd. Om behov av röstbehandling finns, 
antingen där studenten uttrycker ett behov eller om logopeden anser att det är nödvändigt 
bokas ytterligare besök in för detta. Studenterna har tillgång till logopedkontakt under 
hela utbildningen (personlig kommunikation Elisabeth Nilsson, 2018-02-22). 
 
Röstbesvär under lärarutbildningen  
 
Lärarstudenter börjar känna av påfrestningar på rösten under utbildningen. Det har visat 
sig att omkring 17% av lärarstudenter uppger att de upplever eller tidigare har upplevt 
röstbesvär (Ohlsson et al., 2012; Thomas et al., 2007) och att 20% har behov av 
röstbehandling (Simberg et al., 2000). De röstsymptom lärarstudenter främst rapporterar 
är harklingar, klumpkänsla i halsen och trött eller pressad röst vilket också är 
karaktäristiska röstsymptom hos röstpatienter i den generella befolkningen (Ohlsson et 
al., 2012; Simberg et al., 2000). 

Lärarstudenter uppger att de mer frekvent upplever röstbesvär jämfört med andra 
studerande (Simberg et al., 2004). En av förklaringarna till lärarstudenters höga prevalens 
av röstbesvär föreslår Simberg et al. kan vara att de i stor utsträckning ägnar sig åt 
fritidsaktiviteter som är påfrestande för rösten, exempelvis idrottstränare eller 
scoutledare. Thomas et al. (2007) diskuterar att den höga prevalensen kan bero på att 
lärarstudenter är mer uppmärksamma på sin egen röst än andra studenter eftersom 
rösten är deras främsta verktyg i det framtida yrket.  
 

Verksamhetsförlagd utbildning 
 
Simberg et al. (2004) undersökte prevalensen av röstsymptom hos universitetsstuderande 
och fann att röstbesvär hos lärarstudenter ökar under andra och tredje året av 
utbildningen. Simberg et al. diskuterar att detta kan bero på den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) som är placerad under den tiden i utbildningen. Ohlsson et al. (2016) 
visade att studenter som tidigare inte upplevt röstbesvär kan göra det i samband med en 
VFU-period. Trots att läraryrket är ett så pass utsatt yrke verkar lärarstudenter inte vara 
tillräckligt medvetna om de krav på rösten som deras framtida yrke ställer (Ohlsson et al., 
2012). Även Gällstedt och Larsson (2017) fann i sitt examensarbete att det finns ett 
potentiellt samband mellan lärar- och förskollärarstudenternas VFU och förekomst av 
upplevda röstbesvär då dessa ökade signifikant. Gällstedt och Larsson diskuterar att detta 
kan ha att göra med att studenterna då blivit mer medvetna om sin röst samt att VFU-
perioden kräver mer av rösten. 
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Syfte  
 
Syftet med studien var att undersöka om förskollärarstudenters röster påverkas av VFU. 
Studien undersöker även förekomst av individuella och arbetsmiljömässiga riskfaktorer 
för röstbesvär på förskollärarstudenternas arbetsplatser under VFU.    
  
Frågeställningar 
 

1. Påverkas röstkvalitén hos förskollärarstudenterna av VFU?  
 

2. Påverkas upplevelsen av rösten hos förskollärarstudenterna av VFU? 
 

3. Vilka individuella och arbetsmiljömässiga riskfaktorer för röstbesvär förekommer 
under VFU? 

 
Metod 
 
Deltagare 
 
Studien omfattade förskollärarstudenter som läste termin 5 på Lärarhögskolan vid Umeå 
universitet. Rekrytering av deltagare skedde vid ett lektionstillfälle där förskollärar-
studenterna erhöll muntlig information om studien och fick anmäla sitt intresse att delta. 
För deltagande skulle man genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen under 
termin 5 på förskollärarprogrammet som pågick 27 arbetsdagar under tidig vårtermin 
2018. Deltagarna erbjöds individuella röstråd efter genomförd studie.  

Sjutton förskollärarstudenter anmälde sitt intresse att delta i studien och 
genomförde en första inspelning. Fem deltagare föll bort vid andra inspelningen då de inte 
gick att kontakta. Ytterligare 1 deltagare föll bort då denne inte genomförde sin VFU. 
Slutligen var det 11 deltagare som deltog i studien. Samtliga deltagare var kvinnor i 
åldrarna 22–35 år med en medelålder på 27,3 år (SD=3,7 år).  
 
Material 
 
Materialet som användes i studien var självskattningsformuläret Rösthandikappindex 
(RHI, se Bilaga A) (Jacobson et al., 1997; Ohlsson & Dotevall, 2009) och det perceptuella 
bedömningsverktyget Stockholm Voice Evaluation Approach (SVEA, se Bilaga B) 
(Hammarberg, 1986; 2000).  

För röstinspelningarna användes en kondensatormikrofon RØDE M3 och ljudkortet 
ASUS Xonar. Röstinspelningarna spelades in i dataprogrammet Praat version 5.3.85 
(Boersma & Weenink, 2014). Vid dataanalys användes hörlurarna Sennheiser HD 280 
Pro. 
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Genomförande 
 
Deltagarna spelades in och fick fylla i RHI under två tillfällen; före (inspelning 1) och efter 
(inspelning 2) VFU-perioden. De fick muntlig och skriftlig information om studien och 
fick fylla i samtyckesblankett (se Bilaga C) i samband med inspelning 1. Information om 
att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att 
ange orsak gavs. Deltagarna fick också veta att de är avidentifierade i rapporten och att 
information som kan kopplas till dem inte kommer att publiceras i studien samt att inga 
obehöriga får tillgång till insamlade data.  

För att dataanalysen inte skulle bli påverkad av personkännedom samt vid vilken 
tidpunkt (före/efter VFU) respektive inspelning ägde rum, genomfördes inspelningarna av 
en tredje part vilket var en logoped med erfarenhet. Varje deltagare och inspelningstillfälle 
tilldelades en slumpmässigt utvald siffra för avidentifiering. Deltagarna angav den 
tilldelade siffran vid inspelningen och på självskattningsformulären.  

Inspelningarna utgick från ett manus (se Bilaga D) som sammanställts av studiens 
författare. Manus innehöll instruktioner för högläsning av texten Nordanvinden och 
solen, högläsning av samma text med ökad röststyrka, återberättande av texten samt 
uthållna vokaler /a/ och /i/ i normal röststyrka och normalt tonläge. Under 
inspelningarna satt deltagarna i ett tyst kontor. Mikrofonens avstånd till munnen var ca 
100 mm. 

Vid inspelning 1 samlades bakgrundsinformation (se Bilaga E) för varje deltagare in 
för att undersöka individuella faktorer. Frågor som skulle besvaras gällde ålder, kön, 
röstkrävande fritidsaktiviteter, allergier, sura uppstötningar, tidigare röstbesvär, tidigare 
logopedkontakt, rökvanor samt om de deltagit i röstmomentet vid Lärarhögskolan. Vid 
inspelning 2 fick varje deltagare svara på frågor kring deras upplevda arbetsmiljö (se 
Bilaga F) på den arbetsplats de varit på under VFU. Dessa frågor gällde arbetsplatsens 
luftkvalité och ljudförhållanden, antal barn i gruppen, antal arbetskollegor, antal 
arbetstimmar per dag, uppskattad tid röstvila under en arbetsdag och eventuell sjukdom 
under VFU-perioden.  
 
Databehandling 
 
Resultat från RHI samt perceptuell bedömning med SVEA sammanställdes i ett kalkylblad 
i Microsoft Office Excel för Mac 2011 version 14.7.7. Insamlad information kring bakgrund 
och arbetsmiljö kategoriserades och sammanställdes. Deskriptiv statistik beräknades och 
tabeller och diagram utformades i Excel.  
 

Analys av röstparametrar i SVEA-protokoll 
 
Studiens författare har genom logopedutbildningen tidigare erfarenhet av att lyssna och 
bedöma röster både i övning och med riktiga patienter under verksamhetsförlagd 
utbildning. Inför dataanalysen genomförde författarna perceptuella bedömningar med 
SVEA-protokoll av röstinspelningar som inte hade någon anknytning till denna studie. 
Detta med syfte att skapa överensstämmande bedömning av de perceptuella 
röstparametrarna. Eventuella skiljaktigheter diskuterades för att nå konsensus. 

Perceptuell bedömning av röstinspelningarna i aktuell studie genomfördes av båda 
studiens författare och SVEA-protokoll fylldes i för varje inspelning. Bedömning av 
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röstinspelningarna genomfördes i separata tysta rum utan bakgrundsljud och 
distraktioner. Samma typ av hörlurar användes med samma ljudinställning. Båda 
författarna lyssnade på varje enskild inspelning tre gånger vardera och efter att en 
inspelning blivit bedömd fick den inte bedömas igen, detta i enlighet med Lyberg 
Åhlander et al. (2012). Varje röstparameter bedömdes på en VA-skala från 0 till 100 mm. 
Taltonläge och röststyrka bedömdes på en 200 mm VA-skala. Normalt taltonläge och 
röststyrka bestämdes till 95 mm på skalan eftersom det upptäcktes vara den punkt som 
båda författarna utgått från i analysarbetet. Röstparametrar ur SVEA-protokollet som 
konsekvent bedömdes som 0 mm exkluderades ur sammanställningen. 

Efter genomförda perceptuella bedömningar räknades interbedömarreliabilitet ut 
för varje enskild röstparameter. Röstparametrar med hög interbedömarreliabilitet 
beräknades ett medelvärde av bedömningarna för varje enskild inspelning. 
Röstparametrar med låg interbedömarreliabilitet eller där interbedömarreliabiliteten inte 
gick att beräkna gjordes en konsensusbedömning då studiens författare lyssnade och 
bedömde berörda inspelningar gemensamt. Vid oenighet diskuterades ett gemensamt 
beslut fram. Det fanns exempelvis skiljaktigheter vid två av inspelningarna där en av 
författarna bedömde skrovlig röstkvalité medan den andra tolkade detta som knarr. Efter 
att tillsammans ha lyssnat på inspelningarna och diskuterat togs ett beslut att det var 
skrovel som hördes. Röstparametrar och tilläggsparametrar som förekom i enstaka fall 
uteslöts i den slutgiltiga konsensusbedömningen. 
 

Analys av Rösthandikappindex 
 
Sammanställning av RHI utgick från tillhörande manual för poängberäkning. Poäng för 
varje domän (funktion, kroppsligt och emotionell) samt totalpoäng beräknades för varje 
enskild deltagare och inspelningstillfälle. Maximalpoäng för de tre domänerna är 40 
poäng och totalpoäng är 120 poäng (Ohlsson & Dotevall, 2009).  
 

Analys av individuella och arbetsmiljömässiga faktorer 
 
Kategorisering av individuella och arbetsmiljömässiga faktorer utgick från tidigare 
forskning (AV, 2011; Ohlsson et al., 2012; Simberg et al., 2009; Vilkman, 2004). 
Diskussion fördes löpande för att kategorisera de faktorer deltagarna angett. 
Kategorisering av röstkrävande fritidsaktiviteter gjordes i enlighet med Ohlsson et al. 
(2012) dit bland annat körsång, lagsport och röstbelastande arbete räknades. Deltagarna i 
denna studie rapporterade bland annat ”körsång”, ”instruktör” och ”extrajobb på förskola” 
som fritidsaktiviteter. Allergier rapporterades som bland annat ”pollen, gräs, hö” och 
”astma vid allergi och förkylning”.  

Kategorierna ja och nej bestämdes för frågorna om sura uppstötningar, rökning, 
tidigare röstbesvär och tidigare logopedkontakt. Om deltagarna svarade annat än ”ja” 
tolkades det som nej.  

Till arbetsmiljöfaktorer rapporterade deltagarna luftkvalitén som bland annat ”torr 
och instängd ibland” och ”lite torr”. Deltagarna beskrev ljudförhållandena på arbets-
platsen bland annat som ”mycket ljud, slamrande leksaker” och ”hög ljudnivå från 
barnen”. Utifrån detta valdes kategorierna torr luftkvalité och hög ljudnivå/ 
bakgrundsbuller. För arbetsmiljöfaktorer gällande antal barn, ålder på barnen, antal 
kollegor, antal arbetstimmar per dag och uppskattad tid till röstvila beräknades 
medelvärden och omfång.  
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Analys av övrig insamlad information 

 
Kategorisering genomfördes av övrig information som samlats in före VFU och efter VFU.  

På frågan hur deltagarna upplevde sin röst under VFU svarades bland annat ”bra” 
och ”normal”, sådana typer av svar kategoriserades som normal. Andra svar på frågan var 
bland annat ”ibland lite hes”, ”på grund av sjukdom och att jag inte fick vila upp mig 
ordentligt; sämre än vanligt” och ”känns som att jag pratat i ett ljusare tonläge för att 
höras bättre genom alla ljud”. Dessa kategoriserades som icke-normal. På frågan om 
deltagarna varit förkylda under senaste veckan rapporterades förutom ”ja” bland annat 
”lite” och ”lite snuvig”, dessa svar tolkades som ja. I övrigt svarade deltagarna ”nej” vilket 
kategoriserades som nej.  

Kategorierna ja och nej bestämdes för frågan om deltagarnas röst var representativa 
för hur de annars låter. Om deltagarna svarade annat än ”ja” tolkades det som att deras 
röst inte var representativ och kategoriserades som nej. Exempel på svar som tolkades 
som nej var ”lite nervös men i stort sett representativ”, ”lite snuvig, annars representativ” 
och ”osäkert, jag tror det. Lite hostig och tät i näsan senaste dagarna”.  

Medelvärden och omfång beräknades på antal dagar deltagarna varit sjuka och 
stannat hemma under VFU.  
 
Statistisk analys 
 
Pearsons produktmomentkorrelation beräknades för interbedömarreliabilitet för samtliga 
röstparametrar ur SVEA. För att undersöka eventuell skillnad före och efter VFU för 
samtliga röstparametrar i SVEA och samtliga domäner i RHI användes Wilcoxon signed-
rank test. IBM SPSS Statistics version 24 användes för statistiska beräkningar. 
Signifikansvärdet bestämdes till p <0,05.  

 
Resultat 
 
Interbedömarreliabilitet av röstparametrar ur SVEA 
 
Interbedömarreliabiliteten beräknades för varje enskild röstparameter ur SVEA för 
samtliga 22 inspelningar. Röstparametrar med hög interbedömarreliabilitet var läckande 
(r=0,54, p=0,01), knarr (r=0,59, p=0,00) och taltonläge (r=0,45, p=0,04). 
Röstparametrar med låg interbedömarreliabilitet var hyperfunktionell/pressad (r=0,35, 
p=0,12), hårda ansatser (r=-0,07, p= 0,75) och röststyrka (r=-0,07, p=0,76). 
Röstparametrar som inte kunde beräknas på grund av att en av variablerna var konstant 
var hypofunktionell, skrovlig och skrap.  
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Röstkvalité efter genomförd VFU 
 
Skillnad före och efter VFU för samtliga röstparametrar beräknades med Wilcoxon 
signed-rank test. Inga signifikanta skillnader uppstod efter VFU-perioden gällande 
röstkvalité, se Tabell 2. Hos 2 deltagare (18%) hade skrovlighet i rösten uppstått efter 
VFU-perioden.  
 
Tabell 2. Z- och p-värden för Wilcoxon signed-rank test som testade skillnad före och 

efter VFU för röstparametrar ur SVEA (N=11) 
Röstparameter Z p 

Läckande -0,36 0,72 

Hyperfunktion/pressad -0,92 0,36 

Knarr -0,18 0,86 

Hårda ansatser -0,42 0,67 

Skrovlig -1,34 0,18 

Taltonläge -0,13 0,89 

Röststyrka -1,63 0,10 

 
Upplevelse av den egna rösten efter genomförd VFU 
 
Samtliga resultat av självskattningsformuläret RHI är baserat på 9 deltagare då det vid 
sammanställningen av data tyvärr upptäcktes att 2 av deltagarna inte fyllt i RHI-
formuläret fullständigt. Skillnad före och efter VFU för samtliga domäner i RHI 
beräknades med Wilcoxon signed-rank test. En signifikant skillnad efter VFU kunde visas 
för domänen kroppsligt (Z=-1,97, p=0,049). Hos 2 deltagare (22%) hade poängen för 
kroppsligt ökat efter VFU, hos 6 deltagare (67%) hade poängen minskat och hos 1 
deltagare (11%) fanns ingen poängskillnad. Poängskillnad av domänen kroppsligt före och 
efter VFU för deltagare 1–9 ses i Figur 2.  

Resultatet visade inga signifikanta skillnader efter VFU för funktion (Z=-0,26, 
p=0,8), emotionell (Z=-0,69, p=0,49) eller totalpoäng (Z=-1,19, p=0,23). För domänen 
funktion hade poängen hos 2 deltagare (22%) ökat efter VFU, för 5 deltagare (56%) 
minskat och hos resterande 2 deltagare (22%) fanns ingen skillnad. För domänen 
emotionell hade poängen hos 1 deltagare (11%) ökat efter VFU, hos 4 deltagare (44%) hade 
poängen minskat och hos resterande 4 deltagare (44%) fanns ingen skillnad.  

Totalpoängen hade hos 2 deltagare (22%) ökat efter VFU, hos 6 deltagare (67%) 
minskat och hos 1 deltagare (11%) fanns ingen skillnad, se Figur 3. En deltagare stack ut i 
sin självskattning med en totalpoäng på 43 poäng före VFU och 55 poäng efter VFU. 
Totalpoängen före och efter VFU skilde sig med >20 poäng jämfört med resterande 
deltagare. Samma deltagare hade den största individuella poängskillnaden efter VFU 
bland alla deltagare. Resultatet för andelen deltagare i procent som ökat, minskat eller 
inte fick någon skillnad i poäng efter VFU för samtliga domäner i RHI ses i Figur 4.  
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Figur 2. Poängskillnad för deltagare 1–9 före och efter VFU för domänen kroppsligt.         

Maximalpoäng var 40. 
 

Figur 3.  Total poängskillnad för deltagare 1–9 före och efter VFU. Maximalpoäng var 
120.  
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Figur 4. Andelen deltagare i procent som ökat, minskat eller inte fick någon skillnad i 

poäng efter VFU för funktion, kroppsligt, emotionell samt totalpoäng i RHI.   
  
Individuella och arbetsmiljömässiga faktorer  
 
Individuella och arbetsmiljömässiga faktorer analyserades deskriptivt i studien för 
samtliga 11 deltagare. Åtta deltagare (73%) hade en röstkrävande fritidsaktivitet. Fyra 
deltagare (36%) rapporterade att de hade allergier. Fem deltagare (45%) deltog i det 
frivilliga röstmomentet på Lärarhögskolan. 

Alla deltagarna rapporterade hög ljudnivå/bakgrundsbuller. Åtta deltagare (73%) 
rapporterade torr luftkvalité. Individuella och arbetsmiljömässiga faktorer redovisas i 
Tabell 3.  
 
Tabell 3. Antal och procentandel deltagare för de olika individuella och arbetsmiljö-    

mässiga faktorerna 
  % deltagare (N=11) Antal deltagare (N=11) 

Röstkrävande fritidsaktivitet 73 8 

Allergier 36 4 

Deltog i det frivilliga röstmomentet 45 5 

Hög ljudnivå/bakgrundsbuller 100 11 

Torr luftkvalité 73 8 

 
Ingen deltagare rapporterade sura uppstötningar, rökning, tidigare röstbesvär eller 
tidigare logopedkontakt.  

Medelvärden och omfång för antal barn i gruppen, antal arbetskollegor, antal 
arbetstimmar och chans till röstvila redovisas i Tabell 4. 
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Tabell 4. Medelvärden och omfång för arbetsmiljöfaktorer på deltagarnas arbetsplatser 
under VFU 

      Antal 
barn 

Ålder 
på barn 

Antal 
arbetskollegor 

Arbetstimmar/ 
dag 

Röstvila/ 
arbetsdag 

 Medelvärde     15,45 st   3,27 st 6,59 h 27,95 min 

 Omfång     5–22 st 1–6 år 3–4 st 6–8 h 0–60 min 

 
Övrig insamlad information  

 
På frågan om deltagarnas röst var representativ för hur den annars låter rapporterade 9 
deltagare (82%) ja före VFU och efter VFU rapporterade 7 deltagare (64%) ja. På frågan 
om de varit förkyld senaste veckan svarade 5 deltagare (45%) ja före VFU och 7 deltagare 
(64%) svarade ja efter VFU, se Tabell 5. 
 
Tabell 5. Antal och procentandel deltagare som svarade ja respektive nej på frågorna om 

deras röst var representativ vid inspelningstillfället samt om de varit förkyld 
den senaste veckan före och efter VFU 

  Före VFU Efter VFU 

  % deltagare 
(N=11) 

Antal deltagare  
(N=11) 

% deltagare 
(N=11) 

Antal deltagare 
(N=11) 

Representativ röst         

Ja 82 9 64 7 

Nej 18 2 36 4 

Varit förkyld den 
senaste veckan 

        

Ja 45 5 64 7 

Nej 55 6 36 4 
 
Nio deltagare (82%) hade varit sjuka under VFU-perioden och 5 deltagare (45%) stannade 
hemma minst 2 arbetsdagar (M=3,2 dagar, omfång=2–5 arbetsdagar). Av de som 
stannade hemma hade 4 deltagare (36%) haft magsjuka och 1 deltagare (9%) haft 
influensa. De 5 deltagare (45%) som varit sjuka men inte stannat hemma rapporterade 
alla förkylning. Endast 2 deltagare (18%) hade inte varit sjuka överhuvudtaget under VFU-
perioden. Sju deltagare (64%) upplevde sin röst under VFU som normal och 4 deltagare 
(36%) upplevde sin röst som icke-normal under VFU.  

 
  



 

 
 
 

17 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att bidra med information om den verksamhetsförlagda 
utbildningens påverkan på förskollärarstudenters röster. Studien inspirerades av ett 
examensarbete av Gällstedt och Larsson (2017) som visade att lärar- och förskollärar-
studenter vid Umeå universitet verkar uppleva mer röstbesvär i samband med VFU. I 
aktuell studie undersöktes detta genom att låta förskollärarstudenter fylla i 
självskattningsformuläret RHI samt göra en röstinspelning före och efter VFU. En 
perceptuell bedömning av röstinspelningarna gjordes med bedömningsverktyget SVEA av 
studiens båda författare som var blinda för vem och vilken inspelning som bedömdes. 
Deltagarna fick också besvara frågor gällande bakgrundsinformation och upplevd 
arbetsmiljö på deras VFU för att undersöka eventuella faktorer som kan påverka rösten 
negativt.   
 
Förskollärarstudenters röstkvalité efter VFU 
 
Inga signifikanta skillnader gällande röstkvalité uppstod hos förskollärarstudenterna. Hos 
2 deltagare (18%) hade däremot skrovlighet i rösten uppstått efter VFU. Vilkman (2004) 
fann i sin studie att kvinnliga deltagare rapporterar en ökad skrovlighet i rösten vid 
röstbelastning. Eftersom det före VFU inte förekom skrovel hos deltagarna men uppstod 
efter VFU skulle detta kunna indikera att dessa deltagares röstkvalité förändrades av den 
ökade röstbelastningen. Detta resultat stödjer tidigare studier som har visat att besvär 
med rösten ökar i samband med VFU (Gällstedt & Larsson, 2017; Ohlsson et al., 2016; 
Simberg et al., 2004).  

Det var 4 deltagare (36%) som inte upplevde sin röst representativ vid inspelning 2, 
vilket är en ökning från 2 deltagare (18%) vid inspelning 1. En av deltagarna som 
rapporterade att rösten inte var representativ vid inspelning 2 var en av de som det 
uppstått skrovel hos. På frågan om rösten var representativ svarade deltagaren ”Osäkert. 
Jag tror det. Lite hostig och tät i näsan senaste dagarna” och upplevde sin röst under VFU 
som ”ibland lite hes”. Detta kan ha handlat om en förkylning och således påverkat 
röstkvalitén och uppkomsten av skrovel men skulle även detta kunna handla om 
röstbelastningen på arbetsplatsen som orsakat besvär.  

Skrovlighet i rösten skulle kunna indikera ett behov av röstbehandling. De deltagare 
som det uppstått skrovel i rösten hos angav att de ville erhålla individuella röstråd efter 
genomförd studie och dessutom träffa Lärarhögskolans logoped för en röstlaboration.  
 
Förskollärarstudenters upplevda röst efter VFU 
 
Resultatet av RHI visade en signifikant skillnad i hur deltagarna skattade sina kroppsliga 
röstbesvär före och efter VFU. Vår studie kunde utöver de kroppsliga besvären inte visa 
några signifikanta skillnader för de andra domänerna i RHI. Det som däremot var 
intressant var att poängen för domänerna funktion, kroppsligt samt totalpoängen hade 
hos den större delen av deltagarna minskat efter VFU. Detta skulle innebära att upplevda 
röstbesvär minskat för de flesta deltagarna efter genomförd VFU vilket går emot resultatet 
i examensarbetet av Gällstedt och Larsson (2017). Simberg et al. (2004) diskuterar i sin 
studie att studenter i samband med VFU blir mer medvetna om rösten och därför ökar 
besvären. Att de blir mer medvetna skulle också kunna medföra att de tänker på att 
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använda rösten på ett mer gynnsamt sätt än vad de kanske annars skulle ha gjort. Richter 
et al. (2016) menar att studenter upplever ökad röstbelastning under VFU och i och med 
detta utvecklar strategier för att hantera denna belastning. Eftersom deltagarna fick spela 
in sin röst samt fylla i självskattningsformulär innan VFU kan detta ha lett till en ökad 
uppmärksamhet på rösten under VFU och således minskat besvären. En annan förklaring 
till resultatet är att inspelning 2 genomfördes några dagar efter avslutad VFU och att 
förskollärarstudenterna då hann vila upp rösten. Detta skulle innebära att rösten 
upplevdes mycket bättre i jämförelse med om de hade undersökts i direkt anslutning till 
sista dagen på VFU. 

I den aktuella studien rapporterade 5 deltagare (45%) att de stannade hemma två 
arbetsdagar eller fler under VFU på grund av sjukdom. Detta gav dessa deltagare chans till 
röstvila och kan vara en anledning till att självskattningen minskade hos många. Om dessa 
deltagare hade arbetat alla dagar under sin VFU hade resultatet eventuellt kunnat se 
annorlunda ut.  

En deltagare fick mycket högre totalpoäng än de andra deltagarna på 
självskattningsformuläret RHI och hade även den största individuella ökningen i 
totalpoäng efter VFU (43 totalpoäng före och 55 totalpoäng efter). Att skatta mer än 20 
totalpoäng på RHI indikerar att det kan vara frågan om ett röstbesvär enligt Ohlsson och 
Dotevall (2009). Utöver denna deltagare var det ytterligare en deltagare som skattade mer 
än 20 totalpoäng på RHI före VFU. Efter VFU hade denna deltagare skattat en totalpoäng 
som var mindre än 20 poäng vilket skulle lämna denna deltagare utanför Ohlsson och 
Dotevalls definition av röstbesvär. Däremot är denna deltagare en av de där skrovel 
uppkom efter VFU. Detta kan kopplas till tidigare forskning som säger att det inte finns en 
tydlig korrelation mellan röstkvalité och självupplevda röstbesvär (Sala et al., 2001).  
 
Individuella faktorer 
 
I denna studie var det 8 deltagare (73%) som hade en röstkrävande fritidsaktivitet. Enligt 
Simberg et al. (2004) är det vanligt att förskollärarstudenter ägnar sig åt röstkrävande 
fritidsaktiviteter som exempelvis sång eller idrottstränare åt barn vilket till viss del kan 
förklara röstbesvär då detta kräver mycket av rösten. Ohlsson et al. (2012) visade i sin 
studie att röstkrävande fritidsaktiviteter var vanligare hos studenter med röstbesvär. De 2 
deltagare i aktuell studie som skattade över 20 poäng på RHI hade båda en röstkrävande 
fritidsaktivitet då den ena jobbade extra på förskola och den andra sjöng. Deltagaren som 
hade sång som fritidsaktivitet var den som skattade högst på RHI både före och efter VFU. 
Den höga självskattningen skulle kunna bero på att rösten är ett verktyg som personen 
utnyttjar i flera olika sammanhang och är därmed mer uppmärksam på hur den upplevs.  

Preventiv röstbehandling ger kunskap om rösten och hur den kan användas på ett 
skonsamt sätt (Richter et al., 2016). Detta erbjuds studenter vid Umeå universitet i det 
frivilliga röstmomentet. De deltagare som indikerar ha röstbesvär, i och med skattningen 
på RHI samt uppkomst av skrovel, hade samtliga röstkrävande fritidsaktiviteter och 
dessutom inte deltagit i det frivilliga röstmomentet. Detta innebär att röstbelastningen 
redan före VFU är ökad hos dessa deltagare och att de inte har de rätta verktygen att 
hantera detta vilket kan förklara deltagarnas potentiella besvär.  
 
 



 

 
 
 

19 

Arbetsmiljöfaktorer 
 
I aktuell studie rapporterade samtliga deltagare hög ljudnivå och mycket bakgrundsbuller 
på sina arbetsplatser under VFU. Så här beskrev en deltagare sin upplevda röst under 
VFU: ”känns som att jag pratat i ett ljusare tonläge för att höras bättre genom alla ljud”. 
Detta tolkas som att det var bakgrundsljudet som påverkade deltagarens röst negativt. 
Rekommenderad ljudnivå för att försäkra effektiv kommunikation är 50–55 dB 
(Södersten et al., 2002; Vilkman, 2004) vilket ofta överskrids på förskolor. I denna studie 
har inte några värden på bakgrundsljud mätts men däremot har information samlats in 
om hur deltagarna upplevde sin arbetsmiljö och resultatet visar att just bakgrundsljud 
verkar vara ett stort problem. Devadas et al. (2017) visade att grundskolelärare löper 4,4 
gånger större risk att drabbas av röststörning om de undervisar i ett klassrum med hög 
bakgrundsljudnivå. Dessutom har bakgrundsljud visat sig vara den största faktorn när det 
gäller arbetsrelaterade stämbandsknutor (Szabo Portela et al., 2018). Szabo Portela et al. 
menar att en viktig åtgärd är att minska bakgrundsbuller för att kunna optimera 
röstanvändning. Då hög röstbelastning enligt Sala et al. (2001) är den främsta riskfaktorn 
hos förskollärare föreslår de att akustiska förhållanden ska ses över vid renovering av 
förskolelokaler eller vid byggnationer av nya lokaler. Resultatet i denna studie bidrar till 
forskningen om hur arbetsmiljön ser ut för förskollärare och motiverar därför de förslag 
på åtgärdsinsatser som nämns ovan.  

I denna studie rapporterades att varje förskola i genomsnitt hade 15,5 barn/ 
avdelning. Det stämmer överens med siffrorna från Skolverket (2017a) som rapporterade 
15,9 barn/avdelning. Antal barn varierade mellan deltagarna i denna studie med ett 
omfång mellan 5–22 barn/avdelning. Med tanke på resultatet i studien av Sjödin (2012) 
som visade att antalet barn på avdelningen korrelerade signifikant med den uppmätta 
ljudvolymen på avdelningarna kan det antas att de deltagare som hade många barn i 
gruppen hade större röstbelastning med tanke på Lombardeffekten (Vilkman, 2004). Ett 
sätt att minska bakgrundsbuller och på så sätt avlasta förskollärares röster skulle kunna 
vara att ha färre barn i grupperna. 

Deltagarna rapporterade att de hade chans till röstvila i genomsnitt 27,95 min/dag 
vilket stämmer överens med annan forskning som visar att förskollärare ofta har en paus 
från barnen ca 30 min/dag (Szabo Portela et al., 2014). Några rapporterade dock att de 
under pausen samtalade med kollegor vilket då inte innebär röstvila. Det fanns även 
deltagare som rapporterade att de inte fick någon chans till röstvila överhuvudtaget. Få 
chanser till röstvila i kombination med bakgrundsbuller anger Arbetsmiljöverket (2011) 
som en riskfaktor. I samklang med Södersten et al. (2002) föreslås att förskollärare ska ha 
fler chanser till röstvila under en arbetsdag och att bakgrundsbullret behöver minskas.   

I denna studie rapporterade 8 deltagare (73%) torr luftkvalité på arbetsplatsen. 
Ilomäki et al. (2009) visade i sin studie att lärare rapporterar att luftkvalité är en av de 
faktorer som påverkar rösten mest negativt på arbetsplatsen. I studien av Vilkman (2004) 
visade det sig att torr luftkvalité krävde större röstansträngning och då framförallt för de 
kvinnliga deltagarna. Eftersom många i denna studie rapporterade torr luftkvalité 
indikerar detta att det är ett problem på förskolor som i längden skulle kunna påverka 
rösten negativt.  
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Metoddiskussion 
 
Vid replikering av denna studie bör inspelning 2 genomföras i direkt anslutning till sista 
dagen på VFU för att studenterna inte ska ha fått chans till röstvila.  

Initialt var det 17 deltagare som deltog i studien och genomförde inspelning 1 men 
på grund av olika omständigheter föll 6 deltagare bort. I framtida forskning skulle det 
behövas en större grupp deltagare för att få mer tillförlitliga resultat. Gruppen 
förskollärarstudenter som aktuell studie hade att tillgå och som uppfyllde inklusions-
kriterierna bestod av totalt 25 personer varav 3 av dessa var män. Detta motsvarar 
verkligheten då kvinnor utgör 96% av alla förskollärare i Sverige (Statistiska centralbyrån, 
2016). Med tanke på begränsad tillgång till manliga deltagare så är det inte förvånande att 
det endast är kvinnor som deltagit i studien. Det skulle däremot vara intressant att 
undersöka även manliga deltagare för att få en bättre motsvarande bild av gruppen som 
den ser ut. 

En pilotstudie på frågeformulären hade ökat reliabiliteten och försäkrat om att 
frågorna undersökte det de ämnade undersöka.  

En anledning till att inga signifikanta resultat förekom gällande röstkvalité kan vara 
att SVEA inte är validerat vilket gör att resultatet inte går att jämföra med några värden. I 
framtiden skulle det vara bra att använda ett verktyg som är validerat.  

Inför bedömningarna lyssnade studiens författare på röstinspelningar från 
logopedprogrammets röstkurs för att hitta ett gemensamt sätt att bedöma röster. Dessa 
bedömningar jämfördes sedan med konsensusbedömningar som legitimerade logopeder 
hade gjort på röstinspelningarna. Det var ett bra sätt att komma överens om hur 
genomförandet av bedömningarna skulle gå tillväga. En skillnad mellan dessa röst-
inspelningar och inspelningarna i den aktuella studien var att röstinspelningarna från 
logopedprogrammet var patienter som alla hade diagnostiserade röststörningar. Dessa 
röster var i större utsträckning avvikande och gav därmed mer utslag på röstparameterna. 
Under utbildningen är det även dessa typer av röster som bedömts i övningssyfte. Detta 
kan ha påverkat resultatet i den aktuella studien då ingen av deltagarna hade några 
diagnostiserade röststörningar. 
 
Framtida forskning och kliniska implikationer 
 
En longitudinell studie vore fördelaktigt att genomföra på denna grupp för att följa 
studenterna under utbildningen och undersöka vad som eventuellt saknas i frågan om 
röstundervisning. Dessutom skulle det vara intressant att mäta hur förskollärarstudenter 
använder sin röst under VFU, exempelvis genom att undersöka förändring i akustiska 
mått såsom grundtonsfrekvens före, under och efter VFU. För att ta reda på vad som 
enligt studenterna påverkar rösten samt vad som eventuellt skulle kunna utvecklas i 
utbildningen skulle en fördjupning i deras upplevelse av rösten och röstutbildning behöva 
genomföras. Även om denna studie gett en bild av hur arbetsmiljön på förskolan ser ut 
och hur den kan påverka rösten för studenterna skulle en kvalitativ studie som undersöker 
detta djupare vara av värde, förslagsvis genom intervjuer.  

I denna studie har inte förekomst av röstbesvär undersökts, däremot om deltagarna 
upplever en förändrad röst och om förändringar i röstkvalitén uppstått efter genomförd 
VFU. Därför har inte studiens författare tagit ställning till en definition på röstbesvär men 
anser att diskussionen kring detta är viktig för att försöka nå en överensstämmande 
beskrivning världen över, framförallt i forskningssyfte. Vid bedömning av röstbesvär för 
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logopeder är det desto viktigare att utgå från varje individs besvär och röstbesvärens 
inverkan på livssituationen.   

Vid användning av SVEA finns ingen tillhörande manual som förklarar hur 
röstinspelningen och bedömning av den ska gå till. Detta medför att det kan finnas en 
skillnad mellan resultatet i den aktuella studien jämfört med andra studier samt mellan 
bedömare. En tydlig och konsekvent manual som inkluderar instruktioner för en 
röstinspelning såsom uthållna vokaler, produktion av standardmeningar eller text samt 
fritt berättande skulle vara att rekommendera.  

 
Slutsatser 
 
Syftet med studien har varit att bidra till forskningen kring förskollärarstudenters röster 
och undersöka vad VFU-perioden kan ha för påverkan på rösten. Med tanke på det låga 
deltagandet är det inte möjligt att dra några djupare slutsatser kring hur VFU-perioden 
påverkar förskollärarstudenters röster. 

Denna studie har visat att uppkomst av skrovel kan förekomma efter genomförd 
VFU och att brist på kunskap om rösten kan vara orsaken till detta. I samklang med 
Gällstedt och Larsson (2017) och Ohlsson et al. (2016) föreslår vi att lärarutbildningar i 
Sverige bör erbjuda röstutbildning och att detta ska ingå i utbildningsplanen. I dagsläget 
är det frivilligt att delta i röstmomentet vid Umeå universitet och det är dessutom få 
universitet i Sverige som erbjuder röstutbildning till lärar- och förskollärarstudenter 
överhuvudtaget. Det har även visat sig att studenter upplever en förbättring i sina 
röstbesvär om de fått feedback under VFU (Ohlsson et al., 2016). Gällstedt och Larsson 
(2017) föreslår att Umeå universitet borde utveckla sitt röstmoment och erbjuda röst-
undervisning både före och efter VFU-perioder samt erbjuda röstråd under VFU vilket 
denna studies författare ställer sig bakom.  

Deltagarna i denna studie fick efter genomfört deltagande erhålla individuella 
röstråd. Utan att ha få tagit del av sina individuella röstråd var det några av deltagarna 
som vid inspelning 2 uppgav att de ville träffa Lärarhögskolans logoped för en 
röstbedömning. Att delta i denna studie har alltså medfört en större medvetenhet kring 
rösten och fått studenterna att vilja förebygga röstbesvär.  
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Bilagor 
 
Bilaga A 
 

RÖSTHANDIKAPPINDEX (RHI)     
 
Dagens datum:   

Namn: 

Födelsedata: 

Yrke/motsvarande: 
 
 
Här ser Du ett antal påståenden som många andra har använt för att beskriva sin 
röst och hur rösten påverkar deras liv. Kryssa i rutan för det svar som visar hur 
ofta Du upplever samma sak. Om inte frågan är aktuell för Dig: kryssa då i rutan 
för ”Aldrig”. 
  
  

Aldrig 
Nästan 
aldrig Ibland 

Nästan 
 alltid Alltid 

1 Min röst gör det svårt för människor att höra mig 
 

          

            2 Luften tar slut för mig när jag talar           

            3 Andra människor har svårigheter med att förstå 
mig i en miljö med mycket ljud omkring      

          

           
            
4 Min röstkvalitet varierar under dagen 

 
          

            5 Min familj har svårigheter med att höra mig när jag 
ropar på dem från en annan del av huset 

          

           

6 Det händer att jag inte använder telefonen så ofta 
som jag skulle vilja på grund av min röst 

          

            7 Jag är spänd när jag talar med andra på grund av 
min röst 

          

            8 Jag har en benägenhet att undvika grupper av 
människor på grund av min röst 

          

            9 Folk irriterar sig på min röst 
 

          

            10 Folk frågar mig ”Vad är det för fel på Din röst?” 
 

          

            11 Det händer att jag pga. min röst talar mindre med 
vänner, grannar o. släktingar 
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Aldrig 
Nästan 
aldrig Ibland 

Nästan 
alltid Alltid 

12 Folk ber mig upprepa vad jag sagt när jag 
talar med dem ansikte mot ansikte 

          

            13 Min röst låter knarrig och torr 
 

          

            14 Det känns som om jag måste anstränga mig för att 
få fram min röst 

          

            15 Det händer att jag tycker att folk inte förstår mitt 
röstproblem                                     

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 
16 Mina röstproblem begränsar mitt liv, både 

personligt och socialt 
          

            17 Det händer att det inte går att förutsäga om min 
röst kommer att låta klar eller inte 

          

            18 Jag försöker förändra min röst så att den skall låta 
annorlunda 

          

            19 Jag känner mig utanför i samtal på grund av min 
röst 

          

 
20 Jag får anstränga mig mycket när jag talar           

            21 Min röst är sämre på kvällen 
 

          

            22 Mitt röstproblem drar ner mina inkomster           

            23 Mitt röstproblem bekymrar mig 
 

          

            24 Jag är mindre utåtriktad på grund av mitt 
röstproblem 

          

            25 Min röst får mig att känna mig handikappad 
 

          

            26 Min röst sviker mig just när jag håller på och säger 
något 

          

            27 Jag känner mig irriterad när man ber mig ta om det 
jag just sagt 

          

            28 Jag känner mig generad när man ber mig ta om det 
jag just sagt 

          

            29 Min röst får mig att känna mig oduglig           

            30 Jag skäms över mitt röstproblem 
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Bilaga B 
 
THE STOCKHOLM VOICE EVALUATION APPROACH (SVEA) 
Röstkvalitetsparametrar för perceptuell bedömning av avvikande röstfunktion 
(efter Hammarberg 1986; 1995; 2000)     Visual Analogue Scale (VAS) 
    
Röstegenskap Avsaknad av                                            Hög grad av  
Afoni/Intermittent afoni ___________________________________________ 
 
Läckande                        ___________________________________________ 
 
Hyperfunktionell/Pressad___________________________________________ 
 
Hypofunktionell                ___________________________________________ 
 
Knarr                               ___________________________________________ 
 
Hårda ansatser               ___________________________________________ 
 
Skrovlig                          ___________________________________________ 
 
Skrap                            ___________________________________________ 
 
Instabil klang/taltonläge ___________________________________________ 
 
Registerbrott                 ___________________________________________ 
 
Diplofoni                         ___________________________________________ 
 
Tilläggsparametrar 
 
…………………………   ___________________________________________ 
 
…………………………   ___________________________________________ 
Register Modal ____   Falsett  ____   Går ej att avgöra____ 
 
Taltonläge 

    lågt              normalt                                                             högt 
____________________________________________________________________________________ 
 

Röststyrka 
 lågt              normalt                                                             högt 

____________________________________________________________________________________ 
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Bilaga C 
    

Samtyckesformulär 

Verksamhetsförlagd utbildnings påverkan på förskollärar-studenters röster 

Av Maja Andersson och Adam Lindberg   

 

Du välkomnas att delta i ett examensarbete. Innan du beslutar dig för att delta är det viktigt att 
du vet vad syftet med studien är och vad det innebär att delta. Läs igenom följande dokument 
noggrant och fråga om det är något som du funderar över.  

Tack för att du tar dig tid att läsa detta!  

Vad är syftet med studien? 

Att undersöka hur förskollärarstudenters röster påverkas av den verksamhetsförlagda 
utbildningen.  

Varför har jag blivit utvald att delta? 

Du läser för närvarande till förskollärare och kommer utföra din verksamhetsförlagda 
utbildning under vårterminen. 

Måste jag delta? 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan att ange orsak.  

Vad kommer att hända om jag deltar? 

Innan den verksamhetsförlagda utbildningen startar samt efter avslutad VFU-period kommer 
du att få delta i en röstinspelning då du läser en text samt fylla i ett formulär angående din 
röst. Efter datainsamlingen har analyserats och sammanställts har du möjlighet att kontakta 
oss författare för att få ta del av din röstbedömning och erhålla individuella röstråd att ta med 
dig i din fortsatta karriär. Vid eventuellt behov av röstbehandling erbjuds detta hos legitimerad 
logoped som finns att tillgå vid Lärarhögskolan.  

Kommer mitt deltagande i studien vara konfidentiellt? 

Ditt deltagande kommer att vara konfidentiellt och vid rapportering av resultat är du som 
deltagare avidentifierad. All insamlad data kommer att förvaras så att inga obehöriga får 
tillgång till dessa. Insamlat material kommer att kodas vilket innebär att ingen personlig 
information kommer att presenteras i den slutgiltiga rapporten. Umeå universitet ansvarar för 
deltagarnas personliga data.  

Vad kommer att hända med studiens resultat? 

Resultatet kommer att vara en del av det examensarbete som genomförs och finnas tillgänglig 
på Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).  
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Kontakt vid behov av ytterligare information 

Maja Andersson, logopedstuderande vid Umeå universitet, maan0402@student.umu.se 

Adam Lindberg, logopedstuderande vid Umeå universitet, adli0020@student.umu.se 

 

Om du har synpunkter angående genomförandet av examensarbetet kan du kontakta våra 
handledare 

Leg. Logoped Elisabeth Nilsson, elisabeth.t.nilsson@umu.se 

Professor Kirk Sullivan, kirk.sullivan@umu.se 

 

 

 

 

 

 

Ort: _________________________ Datum: _______________________ 

 

Underskrift: 

 

________________________________________________________________ 
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Bilaga D 
 
Manus till inspelning 
 
 
1. Läs denna text högt en gång: 
 
Nordanvinden och solen tvistade en gång om vem av dem 
som var starkast. Just då kom en vandrare vägen fram, 
insvept i en varm kappa. De kom då överens om, att den var 
starkast, som först kunde få vandraren att ta av sig kappan. 
 
Först blåste nordanvinden så hårt han någonsin kunde, men 
ju hårdare han blåste, desto tätare svepte vandraren kappan 
om sig, och till sist gav nordanvinden upp försöket. 
 
Då lät solen sina strålar skina och genast tog vandraren av 
sig kappan och så var nordanvinden tvungen att medge, att 
solen var den starkaste av de två. 
 
 
2. Återberätta texten du just läst med egna ord! 
 
 
3. Läs denna text men med stark röst: 
 
Nordanvinden och solen tvistade en gång om vem av dem 
som var starkast. Just då kom en vandrare vägen fram, 
insvept i en varm kappa. De kom då överens om, att den var 
starkast, som först kunde få vandraren att ta av sig kappan. 
 
 
4. Håll ut ett /a/ med din normala röststyrka och tonläge: (minst 5 
sek) 
 
5. Håll ut ett /i/ med din normala röststyrka och tonläge: (minst 5 
sek) 
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Bilaga E 
 
Kod: 

Kön: 

 

 

Ålder: 

 

 

Sysslar du med fritidsaktiviteter som belastar rösten?  

I såna fall vad? (ex. instruktör, extrajobb på förskola, körsång m.m.): 

 

 

 

Har du några allergier (vilka?) och/eller astma?:  

 

 

Har du problem med sura uppstötningar?: 

 

 

Har du varit förkyld under den senaste veckan?: 

 

 

Är din röst som den låter idag representativ för hur den annars låter? 

 

 

Deltog du i lärarhögskolans frivilliga röstmoment?:  

 

 

Tidigare röstbesvär?: 

 

 

Haft kontakt med logoped pga din röst tidigare?: 

 

 

Röker du?: 

 



 

 
 
 

33 

Bilaga F 
 
Kod:  

Har du haft din verksamhetsförlagda utbildning i Sverige och isåfall i vilket 

län? 

 

Hur många barn var det i gruppen/avdelningen där du arbetade? 

 

Hur gamla var barnen i gruppen? 

 

Hur många vuxna arbetade på avdelningen med dig under en arbetsdag? 

 

Hur många timmar jobbade du i genomsnitt per dag?  

 

Hur lång tid fick du chansen att vila rösten sammanlagt under en arbetsdag?   

 

Har du varit sjuk under VFU-perioden?  

Om JA, hur länge?  

 

Vilken typ av sjukdom? 

 

Stannade du hemma pga din sjukdom? Hur länge? 

 

Hur upplevde du din arbetsplats gällande 

• luftkvalité (ex. dammig, torr, fuktig)? 

 

• ljudförhållanden (ex. ljudvolym, bakgrundsbuller)? 

 

Hur har du upplevt din röst under VFU-perioden? 

 

 

Har du varit förkyld under den senaste veckan? 

 

Är din röst som den låter idag representativ för hur den annars låter? 

 


