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Abstrakt 

 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskaper om hur ramar påverkar gruppstorleken och därmed 

arbetet som musiklärare. Områden tillhörande arbetet som musiklärare som åskådliggörs i studien, är 

undervisning, relationer och arbetsmiljö.       

          Undersökningen utfördes genom enskilda intervjuer av fyra musiklärare som alla undervisar 

upp till årskurs 9. Materialet bearbetades utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv där olika 

ramfaktorer, tillsammans med gruppstorleken, ses påverka arbetet som musiklärare. Dessa 

ramfaktorer fick vara grunden för indelningen av olika kategorier i resultatet.  

          Studiens resultat visar att stora undervisningsgrupper ”tar” från musiklärarens möjligheter att 

undervisa i moment där teori och praktik kombineras. Det påverkar dessutom bedömningsarbetet 

negativt, samt möjligheten till enskild stöttning av eleverna. Stora undervisningsgrupper försvårar 

även arbetet med att skapa goda relationer och har en försämrande effekt på arbetsmiljön. Förutom 

gruppstorleken, ses även ramfaktorer som tid, lokal, utrustning och gruppsammansättning ha en 

inverkan. 

           Studiens resultat visar även att stora undervisningsgrupper ibland ”ger” till 

undervisningsprocessen. Vid föreläsningssituationer, diskussionstillfällen och körsång visar resultatet 

att stora grupper kan ha en positiv inverkan.    

 

Nyckelord: musikundervisning, Lgr 11, ramfaktorteori, relationer, arbetsmiljö.   
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1 Inledning 
 

Trots att musikläraren skyndade runt hann han inte till alla grupper. När musikläraren var 

närvarande och kunde hjälpa eleverna höjdes kvaliteten i spelandet påtagligt. Problemet var 

att han inte hann hjälpa eleverna i tillräcklig utsträckning (Skolinspektionen 2011 s.15). 

 

Citatet är hämtat från Skolinspektionens rapport Är du med på noterna rektorn? som kom ut 2011 

och beskriver en situation som säkert många musiklärare känner igen sig i. Problem med att hinna 

hjälpa elever i ett ämne där de aktivt kombinerar teori och praktik, är något som kan påverka 

musiklärarnas arbetssituation då en viktig del av elevernas lärande bygger på sådant som kräver 

handledning av läraren, enskilt eller i smågrupper. Lärandet kan till exempel handla om att utveckla 

de kunskaper som behövs för att spela på ett musikinstrument, sjunga, att kunna skapa musik och att 

spela i ensemble. När musikläraren blir tilldelad en klass där elevantalet är högt blir det problematiskt 

att hinna nå alla elever. Läsåret 2014-15 arbetade jag som musiklärare på en grundskola där jag 

undervisade årskurs 4-9. Den genomsnittliga gruppstorleken låg på cirka 25 elever per grupp och jag 

upplevde en frustration som berodde på arbetsmiljön, svårigheter att hinna skapa relationer med 

eleverna och känslan av den otillräcklighet som beskrivs i det inledande citatet. I samband med detta 

skapades ett intresse för hur gruppstorleken påverkar arbetet som musiklärare. 

          I en rapport av Skolverket från 2015 konstaterar de att en majoritet av musiklärarna som 

undervisar årskurs 6-9, har genomsnittsgrupper på 16-25 elever, vilket i min undersökning anses vara 

stora grupper. Det är dessutom 15 procent av lärarna i årskurs nio som undervisar grupper som är 

större än 25 elever och detta är något som Skolverket ser som problematiskt utifrån den karaktär som 

musikämnet har. De anser att antalet elever som läraren har att undervisa är betydelsefullt vid 

betygssättning, bedömning och för den relation som skapas mellan lärare och elev. De menar 

dessutom att gruppstorleken borde påverka själva undervisningen och då särskilt klassrumsklimatet 

och formen för undervisningen.   

 

Sker undervisningen i stora grupper är det en utmaning för läraren att antingen hantera en stor 

grupp i exempelvis spelsituationer eller att, om lokaler finns, dela upp gruppen i smågrupper. 

En uppdelning i grupper ställer krav på elevernas kompetens och disciplineringsförmåga 

genom att de en viss tid av lektionen inte har tillgång till läraren (Skolverket 2015 s.31).    
 

I rapporten anser Skolverket att gruppstorleken även kan ha en påverkan på ljudnivån och att den kan 

orsaka andra störande moment. Man kan alltså notera att Skolverket ser hur gruppstorleken kan ha en 

påverkan på undervisning, relationer och arbetsmiljö, vilket är helt i linje med mina egna erfarenheter. 
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De lyfter även fram problem med kursplanens innehåll i relation till den tid som musikämnet tilldelats. 

Jag stöter själv ofta på kollegor som undervisar i andra ämnen än musik och som är förvånade över 

det omfattande innehåll som musikämnet har i kursplanen. De ställer sig då frågande till hur jag som 

musiklärare ska hinna med allt på den tid musiken getts. Personligen ser jag inte kursplanens innehåll 

som problemet, utan de förutsättningar jag har att förmedla innehållet till mina elever och här spelar 

gruppstorleken en viktig roll som en av dessa förutsättningar.      
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte är att utveckla kunskaper om hur gruppstorleken påverkar arbetet som musiklärare i årskurs 

7-9. 

 

Jag har utgått från följande frågeställningar: 

 

•! Hur påverkar gruppstorleken lärarens undervisning? 

•! Hur påverkar gruppstorleken lärarens relation till eleverna? 

•! Hur påverkar gruppstorleken lärarens arbetsmiljö? 

 

Förtydligande 

Vi tillfällen där ”ta” och ”ge” förekommer i texten, avses någon form av att reducera, respektive 

berika.  

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Lgr 11 och musikundervisning 

 

Kursplanen för musik i Lgr 11 innehåller tre delar, syfte, centrala mål och kunskapskrav. I delen om 

ämnets syfte kan man läsa följande sammanfattning av vilka förmågor musikundervisningen ska ge 

förutsättningar att utveckla: 

 

•! spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 

•! skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och 

•! analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska   

sammanhang. 

(Skolverket 2011 s.100) 
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Eleverna ska genom undervisningen bland annat utveckla kunskaper som ger möjlighet att delta i 

musikaliska sammanhang, kunna använda musik som uttrycksform och kommunikationsmedel,   

framföra och skapa musik i samspel med andra samt att utveckla förmågor som hjälper att reflektera 

över- och förstå musik. 

          De centrala målen är uppdelat i tre delar, där det i varje del anges vad som ska behandlas under 

varje rubrik. Den första rubriken, musicerande och musikskapande, handlar om att spela och sjunga 

i ensembleform, skapa musik och att improvisera med röst och instrument. Musikens verktyg 

behandlar saker som att utveckla förmågan att använda digitala verktyg för musikskapande, röst som 

instrument, slagverks-, bas-, ackords- och melodiinstrument. Den tredje och sista rubriken, musikens 

sammanhang och funktioner, tar bland annat upp musikens påverkan på människan, instrumentens 

funktion, musikepoker och olika genrer. 

          Det finns en progression i innehållet för de olika årskurserna och man har här gjort indelningen 

årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Progressionen kan även ses i de kunskapskrav som tillhör årskurs 9 i 

jämförelse med kunskapskraven för årskurs 6. Det handlar om såväl kvalitativa som innehållsmässiga 

skillnader. Ett tydligt exempel på detta är kravet som rör ackompanjemang, bas-, slagverks- och 

melodispel, där det för en godkänd nivå i årskurs 6 räcker med att bidra till ackompanjemang med 

några ackord och att spela delar av en stämma, medan du på samma nivå i årskurs 9 måste kunna 

byta ackord med visst flyt och spela en stämma med viss timing.      

          Om man undersöker innehållet i musikämnets kursplan, syns en övervikt mot kunskaper som 

på olika sätt kan kopplas till att eleverna utför praktiskt arbete, där det ofta handlar om att eleven 

spelar på instrument, enskilt eller i grupp, och där vanligt förekommande instrument är gitarr, 

keyboard, bas och trummor. Detta är något som vanligen genomsyrar musiklärarens undervisning, då 

den mest centrala aktiviteten handlar om musicerande eller lärande som är kopplat till detta 

(Skolverket 2015). 

 

Musicerande är den aktivitet som lärarna anger vara mest frekvent förekommande. I både 

årskurs 9 och 6 har eleverna lärare som i genomsnitt uppskattar att musicerandet upptar lika 

mycket tid som de andra områdena tillsammans, dvs. cirka hälften av tiden (Skolverket 2015 

s.74).   
 

I kursplanen finns moment som handlar om att öva sampel vilket också är något som syns i 

musikundervisningen där det är vanligt förekommande att elever blir indelade i smågrupper som övar 

in musik tillsammans. Detta är dock något som ställer krav på eleverna då en stor del av tiden kan 

innebära övning utan handledning av läraren, vilket i sin tur förutsätter att eleverna har tillräckliga 
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kunskaper för att veta hur de ska utföra musicerandet. Eleverna måste dessutom förstå uppgiften och 

här ligger det såklart på läraren att ge tydliga instruktioner. Lokaler och utrustning kan även de 

påverka huruvida lektioner som bygger på gruppindelning fungerar eller ej. I Skolinspektionens 

rapport Är du med på noterna rektorn (2011) beskrivs ett scenario som kan förkomma under en vanlig 

musiklektion.        

 

Lektionen, som är 80 minuter lång, börjar med att läraren har en kort samling där han 

informerar eleverna om att de ska fortsätta att öva på låtarna i grupperna. Några elever 

kommer inte ihåg vilken grupp de var med i och en del har tappat sina notpapper med 

ackordsanalyser och text. Eleverna fördelar sig i olika grupprum, men bara ett av 

grupprummen ligger i anslutning till musiksalen, resten finns i olika delar av skolan. Efter en 

stund börjar elever komma tillbaka till musiksalen för att få hjälp, eftersom utrustning saknas 

eller inte fungerar som den ska. När halva lektionstiden har gått har en del grupper av olika 

orsaker inte kommit igång med sitt musicerande. Det kan handla om fel på instrument och 

utrustning eller om att man inte är ense i grupperna om vem som ska göra vad 

(Skolinspektionen 2011 s.15). 

 

Min personliga erfarenhet som musiklärare stämmer överens med den beskrivna händelsen, då jag 

själv ofta delat in eleverna i grupper som ska arbeta självständigt. Jag har då ofta upplevt att 

arbetsformen fungerar dåligt, framför allt på grund av att en del elever saknar de kunskaper som 

behövs för att klara sig utan handledning av lärare och grupparbetet leder då ej till önskad 

kunskapsutveckling. Även Ericsson och Lindgren (2010) tar upp problem med att låta eleverna arbeta 

i grupper under musiklektionerna, där de menar att elevernas lärande primärt handlar om saker som 

står utanför området musik och att ”lärandet resulterar i olika typer av förmågor som mer har med 

frågor om självdisciplin och normbildning att göra” (Ericsson & Lindgren 2010 s.201).   

 

Den frihet som erbjuds eleverna i samband med grupparbetet blir en slags självdisciplinering 

i form av att lära sig hantera tiden. I vissa enstaka fall där någon av de mer kunniga eleverna 

tar ledarskapet, alternativt blir tillsagd av läraren att ta på sig det pedagogiska ledarskapet, 

inriktas viss tid åt spel på instrumenten. I andra fall, där inget tydligt ledarskap bildas i 

grupperna, urartar i vissa fall arbetet fullständigt och resulterar i att elever lämnar lokalen eller 

ägnar sig åt olika typer av saboterande verksamhet (Ericsson & Lindgren 2010 s.202).   

 

En faktor som påverkar musikämnet är den tid som ämnet är garanterad i timplanen. Musikämnet har 

230 garanterade undervisningstimmar i grundskolans åk 1-9 (Skolverket 2011), vilket gör att det är 

bland de ämnen som är garanterad minst antal timmar i timplanen och om man tittar på innehållet i 

kursplanen så syns här en obalans i jämförelse med de ämnen som har ett högre antal timmar. Med 
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anledning av musikämnets begränsade tid betonar Skolinspektion vikten av en genomtänkt 

organisation av skolan när det gäller musikundervisningen.    

 

Mot bakgrund av de få timmar som ämnet har är det synnerligen viktigt att tiden används 

effektivt och att skolorna har en tydlig bild av hur tiden ska disponeras genom alla årskurser 

så att elevernas kunskapsutveckling gynnas på bästa sätt (Skolinspektionen 2011 s.19). 
 

Skolinspektionen menar att tid och organisation är ramfaktorer som påverkar innehåll, metoder och 

mål i musikundervisningen. Ett problem är när skolor gör omdisposition av timmarna i musikämnet 

så att kontinuiteten bryts. I Skolinspektionens exempel handlar det om ett upplägg där man endast 

har musik i vissa årskurser för att på så sätt kunna ha längre lektioner under de år musikundervisning 

pågår. Jag har själv liknande erfarenheter, men då handlar det om att eleverna har musik under en av 

läsårets två terminer och exempelvis bild under den andra. Detta gör att lektionstiden ökar en termin 

men uteblir nästa. Att öva upp de kunskaper som behövs för att musicera kräver kontinuerlig tid 

(Lindgren & Folkestad 2005) och en negativ effekt av denna typ av organisation är att bristen på 

kontinuitet i musikundervisningen kan medföra att elever hinner glömma det de lärt sig under de år 

eller terminer de ej har musik, menar Skolinspektionen. Min egen erfarenhet är att det kan räcka med 

en termins uppehåll för att elever ska hinna glömma.   

          Den nyss nämnda omdispositionen av musikämnet kan även ha en inverkan på elevernas betyg 

i de fall där de långa uppehållen gör att elever tappar kunskaper. Det blir dessutom långa perioder där 

eleverna ej har möjlighet att kunna påverka betygen, anser Skolinspektionen. De ser också hur en 

skiftande kvalitet på musikundervisningen försvårar för eleven att nå målen. 

 

Vid en del av de granskade skolorna har eleverna inte tillgång till instrument eller lokaler som 

är anpassade för musikundervisning. Det är vanligt att eleverna i årskurserna 1 – 5 får 

musikundervisning i sina klassrum utan eller med liten tillgång till instrument. En vanlig 

musiklektion kan bestå av att eleverna sjunger sånger till en förinspelad musikbakgrund. 

Konsekvensen kan bli att eleverna får en musikundervisning utan tillgång till vare sig 

instrument eller utbildade lärare i musik (Skolinspektionen 2011 s.21). 

 

Detta menar Skolinspektionen kan få en betydelse när eleverna kommer upp i högre årskurser 

och/eller byter skola. Skolinspektionen har sett klara exempel på att elevernas kunskaper skiljer sig 

beroende på vilken skola de kommer från och att detta syns särskilt tydligt när elever från olika skolor 

slås samman i exempelvis årskurs 7. Min personliga erfarenhet är att detta ställer höga krav på 

undervisningen då jag som lärare, i samma grupp, kan ha elever som knappt rört ett musikinstrument 

tillsammans med de som spelat under många år. Detta innebär att en del elever ej fått möjligheten att 



 6 

arbeta med de kunskaper som krävs för att nå målen för årskurs 6 när de inleder arbetet för målen i 

årskurs 9. 

          Som grund för elevens betyg ligger den bedömning som musikläraren gör under den pågående 

lärprocessen. Musikämnets bas ses vara det praktiska arbetet och detta kan försvåra 

bedömningsarbetet som i många fall ska ske i stunden för det praktiska utövandet (Påhlsson 2011). 

Att bedömning av elevens kunskaper ska göras under stunden då utförandet sker, kan försvåras av att 

ämnets tid är väldigt begränsad. Denna begränsning handlar dels om att eleverna har korta lektioner, 

men även om de fall där lektionerna är långa men eleverna ej har musik under vissa årskurser, menar 

Påhlsson. Han belyser även att gruppstorleken kan vara ett hinder för bedömningen. I ett 

examensarbete på temat betyg och bedömning i grundskolans musikämne, visar Björn Åbergs (2014) 

resultat på behovet av mindre grupper för att hinna göra bedömningar under lektionen. 

 

Sammanfattningsvis så lyfte alla lärarna fram vikten av att, för att hinna se alla elever och 

göra en rättvis dokumentation, inte ha lektionerna i helklass. Just när det gäller den formativa 

bedömningen så verkar åtminstone två av de tre lärarna anse att det blir ett omöjligt uppdrag 

att hinna se alla elever som man har under lektionen. Ett bra exempel på det är musiklärare 

A:s metod där hen endast bedömt och dokumenterat en tredjedel av eleverna varje lektion 

eftersom de anser att det inte funkar att försöka göra det med alla elever i klassen på en gång 

(Åberg 2014 s.26).           
 

Åberg gör också en koppling mellan musikämnets begränsade tid och antalet elever som ska bedömas. 

Han menar att om lärarens bedömning ska bli bra så måste hen ha tid att se alla elever och om man 

då endast har ”(...) en 40 minuters lektion en gång i veckan så kan det nog tänkas bli svårt om 

elevantalet är för stort.” (Åberg 2014 s.46). Detta är något som även framkommer i Skolinspektionens 

(2011) rapport där eleverna ifrågasätter om läraren verkligen vet vad de kan och att tiden för att visa 

sina kunskaper inte alltid räcker till. 

          Enligt Skolverkets nationella utvärdering från 2015 ser musiklärare i årskurs 6 och 9 

gruppstorleken som det största hindret för att hjälpa eleverna att uppnå bra resultat i musikämnet. En 

konsekvens av att läraren känner sig begränsad att hjälpa eleven på grund av de förutsättningar som 

ges, kan vara att kraven för att uppnå ett visst betyg sänks, menar Skolverket. 

   

Det faktum att denna lärare, trots upprepade förfrågningar hos skolledningen, även berättar 

att hon inte fått möjlighet att bedriva undervisningen i halvklass, stödjer ett antagande om att 

resursbrist skulle kunna vara en orsak till vad som kan tolkas som en nedskrivning av 

kunskapskraven. Flera av lärarna i fördjupningsstudien uppger också att så är fallet. Att sätta 

betyget F kan för en musiklärare upplevas som svårt mot bakgrund av att skolans resursbrist 
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begränsar möjligheterna att ge den hjälp vissa elever skulle behöva (Skolverket 2015 s.92). 

 

Skolinspektionen (2011) konstaterar att kraven ofta sänks på de elever som riskerar att ej nå målen, 

istället för att skolan sätter in särskilt stöd för att hjälpa eleven. De kopplar detta till ämnets låga status 

och ser de låga kraven som ett uttryck för att musikämnet inte ges resurser som möjliggör att utveckla 

olika elevers kunskaper.  

 

2.2 Relationen till eleven 

 

En av mina frågeställningar rör hur gruppstorleken påverkar relationen mellan lärare och elev samt 

mellan elev och elev. Lindström & Pennlert (2013) menar att gruppstorleken spelar en roll för lärarens 

förutsättningar att bygga relationer och att fördjupa dem. I musikämnet är detta intressant om man 

tittar på relationens betydelse för huruvida eleven klarar av de praktiska momenten. En viktig del av 

de förmågor som eleven ska visa upp handlar om att visa upp ett praktiskt musicerande. I Lgr 11 om 

musikundervisningens syfte kan man bland annat läsa att ”Undervisningen ska ge eleverna både 

möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla 

sin musikaliska kreativitet” (Skolverket 2011 s.100). 

          Eleven behöver känna en tillit till läraren som hjälper hen att våga uttrycka sig musikaliskt utan 

rädsla att göra fel, på så vis kan hen utveckla en tilltro till den egna förmågan och kunskapen. 

 

Musik är ett ämne där eleven kanske i högre utsträckning än i många andra ämnen måste våga 

exponera sig inför andra i olika avseenden. En avspänd, gemytlig, tillåtande och bejakande 

relation byggd på ömsesidig respekt mellan lärare och elever och mellan elever sinsemellan 

är då en viktig förutsättning för att processen ska leda till goda resultat (Skolverket 2015 s.83). 
 

I kunskapskraven för årskurs nio i Lgr 11 finns krav som bygger på att eleven ska uppvisa ett delvis 

personligt (C-nivå) eller personligt (A-nivå) musikaliskt uttryck när de tolkar musik med sång eller 

instrument. Detta är ett exempel på när en tillitsfull relation till musikläraren utgör en viktig 

grundförutsättning för elevens utveckling och för att kunna uppvisa vad hen kan. Hattie & Yates (2014) 

beskriver elevens lärande som en riskabel satsning från elevens sida där en positiv relation mellan 

lärare och elev blir betydelsefull. Relationen bidrar till att ”bygga upp förtroendet att våga göra 

misstag, att be om hjälp, att försöka en gång till och för att eleverna ska veta att de inte verkar dumma 

om de inte förstår första gången” (Hattie & Yates 2014 s.40). En viktig del av skapandet av goda 

relationer mellan lärare och elever bygger på att läraren har goda kunskaper om varje enskild elev. 

Om läraren till exempel ej vet vilken kunskapsnivå eleven har eller vet vad eleven heter så skapas en 
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känsla av distans (Ericsson & Lindgren 2010)   

          Enligt Skaalvik & Skaalvik (2016) får betydelsen av elevens relation till läraren mer 

uppmärksamhet inom forskning som rör pedagogik idag. Forskarna gör beskrivningen att eleverna 

kopplar relationen till läraren utifrån det sociala stöd som läraren ger, menar Skaalvik & Skaalvik. 

Man skiljer här på emotionellt stöd och instrumentellt stöd, där det emotionella stödets kännetecken 

är omtanke, värme och respekt, och det instrumentella kännetecknas av vägledning och 

kunskapsmässig hjälp utifrån elevens behov. Enligt författarna visar dock forskningen att det inte görs 

någon skillnad på de två varianterna från elevens håll.       

          Arbetet som musikläraren har med att skapa goda relationer till sina elever är krävande och 

antalet olika relationer i klassrummet stort, därav mina tre forskningsfrågor (se sid 2). Aspelin (2010) 

beskriver det som att elev och lärare ingår i ett komplext relationsnät, där ett stort antal elever 

tillsammans med en lärare innebär flera hundra olika relationer i klassrummet. Även Dahlkwist (2012) 

tar upp antalet relationer i en grupp och vad som händer när gruppens storlek ökar. 

 

Komplexiteten i gruppens nätverk ökar kraftigt när antalet medlemmar växer. I en grupp med 

bara tre medlemmar är antalet relationer naturligtvis bara tre. I en grupp med sex personer är 

antalet relationer mellan enskilda individer 15 (fem direkta och tio indirekta). I en grupp med 

30 medlemmar (en vanlig klasstorlek) blir antalet möjliga relationer 435! Med ett växande 

antal relationer blir det alltså snabbt svåröverblickbart (Dahlkwist 2012 s.124).    
 

Dahlkwist menar att gruppens storlek har betydelse för hur relationer utvecklas och att utmärkande 

för små grupper är en informell stämning och flexibilitet. Detta innebär, enligt egen erfarenhet, att jag 

kan få en personlig kontakt med eleverna som hjälper dem att känna sig trygga och avslappnade i 

situationer där de till exempel ska musicera. Jag har också större möjlighet att göra snabba 

anpassningar för att hjälpa elever utifrån behov som uppstår under lektionens gång. Dahlkwist anser 

att kommunikationen i en liten grupp blir mer personlig och direkt, samt att det blir lättare att göra 

sin röst hörd och att ha ögonkontakt med den man kommunicerar med. Dahlkwist lyfter även moment 

i undervisningen där helklass kan vara ett fördelaktigt alternativ. Den stora gruppen passar till 

exempel bra vid situationer där man vill introducera, väcka intresse, skapa entusiasm, förmedla 

svårtillgänglig information och då man vill presentera stoff som är särskilt anpassat för en viss grupp. 

Även vid diskussioner ser Dahlkwist fördelar med helklass, men att utvecklingen av diskussionen 

beror på gruppsammansättningen. Han menar även att gruppering ” (...) bör väljas utifrån det innehåll 

och den målsättning lektionen och undervisningstillfället har.” (Dahlkwist 2012 s.60). 

          Relationen mellan elev och musikläraren är också viktig utifrån aspekten att eleven inom 

musikämnets ramar kan ges möjlighet att ta med sig den musik hen lyssnar till på fritiden, in i 
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klassrummet. Detta innebär att eleven visar upp något som kan vara en viktig del av sin identitet. 

Scheid (2009) menar att musiken blir en identitetsmarkör i gruppen och inför andra grupper. ”Genom 

att hantera ett estetiskt uttryck som musik visar elever att de har stilkänsla och behärskar de inre koder 

som endast de initierade känner till” (Scheid 2009 s.75,76). Genom att formulera begreppet ”Egologo” 

åskådliggör Scheid hur unga använder estetiska uttrycksmedel för att synas och menar att skapandet 

av denna egologo är ett designarbete. 

 

Synliggörandet görs med estetiska uttrycksmedel som kräver stilkänsla, kunskaper i hur man 

använder medier, kreativitet och en yta för att visa sin identitet. Med estetiska medel, musik, 

bild och mode, designar ungdomar olika uttryck för sin identitet (Scheid 2009 s.164).     

 

I musikämnet finns möjlighet att ge utrymme för eleverna att, genom hens musiksmak, visa upp något 

som kan vara en väsentlig del av denna ”egologo”. Detta är dock något som ställer krav på relationen 

mellan lärare och elev samt på relationen mellan eleverna. 

 

2.3 Gruppstorlek och arbetsmiljö 

 

Jag delar i min undersökning upp arbetsmiljön i två kategorier. Den första är fysisk arbetsmiljö och 

kan innefatta sådant som har med bland annat lokal, utrustning och ljudnivå att göra. Den andra 

kategorien är psykosocial arbetsmiljö där faktorer som arbetsuppgifter, handlingsutrymme, sociala 

relationer och arbetets organisation kan ingå. 

          Det står idag varje skola fritt att själva bestämma hur stora grupper som ska undervisas, men 

så har det ej alltid varit. Under Lgr 80 var maxantalet elever för musikämnet reglerat till att ej 

överstiga 15 elever (Skolöverstyrelsen 1980), men denna reglering togs bort i samband med 1990-

talets skolreform och effekten av detta har blivit påtaglig för många musiklärare. 

 

I samband med kommunaliseringen av skolan i början av 1990-talet blev det fritt att bedriva 

musikundervisning i större grupper än halvklass. Detta innebar att en del skolor lade de 

resurser som tidigare hade varit låsta för halvklass i musik på annat, vilket resulterade i att 

musikundervisning kunde bedrivas med upp till 30 elever åt gången (Skolverket 2015 s.31). 
 

Möjligheterna för skolorna att bedriva musikundervisning i helklass har inneburit försämringar av 

den fysiska arbetsmiljön. Stora elevgrupper medför ökad risk för hörselskador hos både elever och 

lärare då en stor del av musikämnets innehåll förutsätter att eleverna utövar praktiskt musicerande 

där det till exempel kan handla om att de övar enskilt på olika instrument, spelar tillsammans i grupp 

eller skapar musik. Arbetsmiljöverket gick av denna anledning, i en rapport år 2009, ut med 
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rådet: ”Dela på klasserna. Undvik att ha fler än 15 elever vid ett och samma tillfälle och i samma 

lokal” (Johansson 2009 s.93). Förutom anpassning av gruppstorleken så rekommenderar 

Arbetsmiljöverket ytterligare åtgärder för att få ner ljudnivån. Exempel på sådana åtgärder kan vara        

användning av ljudabsorberande material, avskärmning, användning av hörselskydd och att om 

möjligt välja tystare instrument eller instrument där ljudet går att sänka, till exempel digitala trummor 

och elpianon istället för de akustiska varianterna. 

          Förutom gruppstorlekens påverkan på den fysiska arbetsmiljön kan man även se effekter på 

den psykosociala miljön. Musiklärare har i olika studier beskrivit hur de känner sig otillräckliga, har 

svårt att hinna med att hjälpa eleverna och upplever frustration från elever på grund av de stora 

grupperna (Sandberg 1996, Skolverket 2005, Skolinspektionen 2011). Jag har personliga erfarenheter 

av stora undervisningsgrupper där jag upplevt en tydlig påverkan på den psykosociala arbetsmiljön.  

Situationer där elever uppsökt mig vid lektionens slut och beklagat sig över att jag inte hjälp dem är 

exempel på detta.             
 

2.4 Ramfaktorteorin 

 

När jag analyserat mitt material har jag tittat på gruppstorlekens påverkan på undervisningen utifrån 

ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Ulf P Lundgren säger i en artikel att ”Ramfaktorteorin bygger på 

tankegången att ramar ger ett utrymme för en process” (Lundgren 1999 s.36). Han menar att ramarna 

måste anpassas för att möjliggöra processen när det finns ett tydligt mål. Jag anser det därför vara 

intressant att i min undersökning titta på vad som händer med musiklärarens undervisning om hen 

upplever att ramfaktorn exempelvis i form av gruppstorlek ej anpassats till processens mål, vilket i 

denna text menas kursinnehållet. Enligt Sandberg (1996) är det övergripande syftet med 

ramfaktorteorin ”att förstå hur den statligt organiserade utbildningen tar konkret gestalt i olika 

pedagogiska kontexter med utgångspunkt i vissa ideologiska, ekonomiska och juridiska styrfaktorer” 

(Sandberg 1996). Han delar upp ramarna i tre olika kategorier: målsystem, ramsystem och regelsystem. 

 

(1) ett målsystem som sammanhänger med ideologiska faktorer som läroplanens mål, 

innehållsangivelser och pedagogiska anvisningar, vilka kan klassificeras som ett antal 

styrande faktorer; (2) ett ramsystem  som kan förknippas med organisatoriska och 

administrativa faktorer, vilka på olika sätt verkar begränsande för undervisningen, som 

exempelvis skolstorlek, skolform, klasstorlek, skolans timplan etc. samt; (3) ett regelsystem  

som utgörs av en rad restriktioner i form av skollag, juridiska regler och förordningar kring 

skolans arbete, arbetsavtal och lärares undervisningsskyldighet, statsbidragsbestämmelser, 

vilka alla reglerar arbetet i skolan (Sandberg 1996 s.194). 
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Ramarna kan stå i konflikt till varandra och definitionsmässigt till viss del överlappa varandra. 

Sandberg menar att det gemensamma för de tre systemen är att de främst verkar i formen för påbud 

som kommer utifrån skolan och som säger hur verksamheten på skolan bör bedrivas, dvs 

styrdokumenten, kursplanen. Den centrala innebörden när man använder nämnda ramsystem som 

analytiska begrepp, är att aktörerna har liten möjlighet till omedelbar påverkan eller förändring av 

dem. Enligt Sandberg innebär modellen att man problematiserar beroendeförhållanden mellan de 

strukturella villkor som finns för musikundervisningen och den inre musikpedagogiska verksamheten.    
  

Genom att elaborera datamaterialet i studien med hjälp av teorins begrepp och kategorier 

försöker jag förstå olika nyanser mellan begränsningar och möjligheter i skolans arbetsmiljö 

som har betydelse för musikundervisningens genomförande. Tanken med att studera det 

problematiska i musikundervisningen är att synliggöra gränserna för vad som är möjligt och 

vad som inte är möjligt att genomföra (Sandberg 1996 s.210). 

 

I avhandlingen Musikundervisningens yttre villkor och inre liv använder Sandberg (1996) ett 

ramfaktorteoretiskt tänkande för att åskådliggöra hur yttre och inre påverkansfaktorer kan begränsa, 

reglera och styra musikundervisningen. Sandbergs fokus i avhandlingen ”(…) ligger på de faktorer 

som faktiskt påverkar och styr undervisningsprocesser i musik” (Sandberg 1996 s.193). Det material 

som då framkommit har bearbetats i tre steg, där Sandberg i det första steget strävar efter att finna de 

ramfaktorer som är särskilt rådande för musikämnet. I steg två finns ambitionen att göra en 

avgränsning av de ramfaktorer som har en hindrande påverkan på musikundervisningens utförande. 

Det slutliga steget innebär att Sandberg systematiserar det material som framkommit genom den 

avgränsning som skedde i steg två. Systematiseringen utförs med hjälp av en ramfaktorteoretisk 

begreppsapparat och där sker en förening mellan den empiriska och teoretiska analysen, menar 

Sandberg.  

          Den modell som Sandberg använder för att, inom en teoretisk ram, belysa ”(…) relationen 

mellan strukturella villkor för skolans verksamhet och den nivå där undervisningen tar konkret gestalt” 

(Sandberg 1996 s.199), bygger på att göra en indelning av det bearbetade materialet, inom antingen 

mål-, ram-, eller regelsystem. Det finns dessutom inom varje system en uppdelning där Sandberg 

kopplar faktorerna till antingen skolans arbetsmiljö eller lärarens kompetens. I modellen kan man se 

att faktorer tillhörande målsystem styr undervisningsprocesserna i musik och att faktorer inom ram- 

respektive regelsystem, begränsar eller reglerar dessa processer. Exempel på faktorer inom 

ramsystemet som enligt Sandbergs modell anses begränsa undervisningsprocessen är: för stora 

klasser, bristande utrustning och lokaler, hög ljudnivå, samt snävt tidsutrymme för ämnet i skolans 

timplan. Genom att använda modellen menar Sandberg sig kunna kartlägga hur vissa grundläggande 

villkor styr skolans vardag och på så vis försöka ”(…) ge en helhetsbild av musikundervisningens 
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problem och svårigheter” (Sandberg 1996 s.200).  

          Det bör tilläggas att jag ej använt mig av Sandbergs modell fullt ut i min studie, utan istället 

valt att åskådliggöra hur relationen mellan faktorer inom ram- och målsystem antingen ”ger” eller ”tar” 

från undervisningsprocessen och hur detta påverkar arbetet som musiklärare.  

 

3 Metod 

 

Jag har till min undersökning valt att göra en kvalitativ studie. Den kvalitativa studien är passande 

om jag ”(...) är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att 

särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster (...)” (Trost, 2010, s.32). Alternativet till denna 

form är den kvantitativa studien, som enligt Trost skall väljas då man vill kunna ange frekvenser, till 

exempel för att ”...säga att ett visst antal procent av befolkningen tycker på det ena eller andra sättet...” 

(Trost 2010 s.31). Utifrån att syftet med min studie har varit att få kunskap om hur musiklärare 

upplever gruppstorlekens påverkan, har det logiska valet därför varit att göra en kvalitativ 

undersökning.     

          För att få dessa kunskaper har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun 

liknar ett vanligt samtal, men med skillnaden att den har ett bestämt fokus (Kihlström 2007). För min 

studie har jag använt mig av en halvstrukturerad intervjuteknik, vilket är ”(…) varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär” (Kvale & Brinkmann, 2014, s.45), något som väl passat 

undersökningens syfte. Jag har under intervjuerna sett till att inte styra samtalet för mycket eller ställa 

ledande frågor, samtidigt som jag har behållit fokus på ämnet. Den intervjuguide (se bilaga 1) jag 

använt mig av innehöll förslag på frågor utifrån de teman som kan ses i studiens frågeställning (se sid 

2). Intervjuguiden är, enligt Kvale & Brinkmann, ett manus som strukturerar intervjuns förlopp, mer 

eller mindre strängt. Kvale & Brinkmann menar vidare att det är intervjuaren som får bedöma hur 

strikt guiden ska följas och hur stor del av de nya riktningar som öppnas genom respondentens svar, 

som ska följas upp.       
 

3.1 Urval 

 

Jag har i första hand utgått från ett bekvämlighetsurval (Trost 2010) för att hitta lämpliga informanter 

för min undersökning, men jag har samtidigt valt dessa personer utifrån tre kriterier. Informanterna 

skulle vara behöriga lärare, undervisa elever från årskurs sju till nio, samt ha erfarenhet av att 

undervisa både ämnesanpassade och stora grupper. Valet av endast behöriga lärare var baserat på att 

jag avsett, så långt det är möjligt, säkerställa att de arbetat utifrån rådande kursplan i musikämnet. 
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Utifrån kursplanen har det dessutom varit viktigt att de skall undervisa årskurs sju till nio, då 

kursplanens innehåll för de senare åren är mer omfattande än i de lägre årskurserna. Detta skulle 

kunna spela en roll för hur läraren upplevt gruppstorlekens betydelse. Det har också varit intressant 

för undersökningen att informanten själv kunnat göra jämförelser av gruppstorlekens betydelse, 

baserat på egna erfarenheter. Därav valet av lärare som har erfarenhet av både ämnesanpassade och 

stora grupper. 

          Utifrån denna bakgrund valde jag ut fyra informanter, två män och två kvinnor. Alla behöriga 

musiklärare med erfarenhet av att undervisa små och stora grupper. Tre av informanterna var personer 

som jag mött vid olika tillfällen i andra sammanhang och som jag visste hade erfarenhet av både stora 

och små undervisningsgrupper. Den fjärde informanten var någon som jag aldrig tidigare träffat men 

som jag, via en kontakt, fått veta uppfyllde de kriterier som fanns för studien.   

  

3.2 Genomförande 

 

Informanterna fick redan under min första kontakt med dem veta vad temat för studien var, men de 

fick ej ta del av de frågor som fanns i min intervjuguide. Intervjuguiden (se bilaga 1) låg synlig på 

bordet framför mig under intervjun, men ej så att informanten kunde läsa de frågor som stod i den.  

Guiden användes som stöd för att vara säker på att få med frågor som var centrala för studien.  

Intervjuerna ägde rum vid fyra enskilda tillfällen på informanternas arbetsplats. Lokalen där samtalen 

skedde var musiksalar vid tre tillfällen och ett konferensrum vid det fjärde. Innan intervjun påbörjades 

samtalade vi en stund för att skapa en mer avspänd miljö, vilket kändes särskilt viktigt när jag mötte 

den informant som jag aldrig tidigare träffat. Tre av intervjuerna pågick i cirka 30 minuter och en i 

cirka 40 minuter.  Jag valde att spela in samtalen med digital utrustning för att vara säker på att få 

med allt som sades under intervjun. Det gjorde det möjligt att vara mer fokuserad på frågor och svar 

när jag ej behövde göra anteckningar under tiden (Trost 2010). En nackdel med att använda 

inspelningsutrustning kan enligt Trost vara att den intervjuade blir besvärad och hämmad och detta 

var något som jag noterade i början av samtalet med en av musiklärarna, men var något som avtog 

efter hand.  

 

3.3 Bearbetning 

 

Det insamlade datamaterial som jag samlat genom de intervjuer jag spelat in och därefter transkriberat, 

har sedan kodats. Kodning innebär att textmassan reduceras, organiseras och kategoriseras (Hartman 

2004). Genom kodningen hittade jag begrepp som jag fann vara intressanta för min undersökning, 

dessa begrepp delades sedan in i olika kategorier som grundades på vilka olika ramfaktorer som 



 14 

tillsammans med gruppstorleken kunde ses påverka undervisning, relationer och arbetsmiljö. 

Kategorier som framkom var tid, lokal, utrustning och gruppsammansättning. Utifrån innehållet i 

dessa kategorier kunde jag därefter göra en tolkning av materialet. En tolkning innebär att man ”(…) 

söker den mening som finns i de företeelser man undersökt.” (Hartman 2004 s.287). Det är genom 

tolkningen man får den förståelse som är slutmålet med den kvalitativa undersökningen, menar 

Hartman.   

 

3.4 Etiska aspekter 

 

I min undersökning har jag sett till att följa de fyra grundläggande krav som finns. Enligt 

informationskravet har jag i samband med att jag kontaktade de fyra respondenterna informerat dem 

om syftet med min undersökning och de har då själva frivilligt valt att delta, i enlighet med 

samtyckeskravet. Inför varje enskild intervju har jag, enligt nyttjandekravet, förklarat att materialet 

endast skall användas i forskningssyfte och att namn på personer och skolor är skyddade enligt 

konfidentialitetskravet. De etiska kraven finns till för att skydda individen och är något som man 

måste ta hänsyn till inom forskningsprojekt, inklusive arbeten som görs på inom universitet och 

högskola (Björkdal Ordell 2007). 

 

3.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och användbarhet 

 

Enligt Trost (2010) innebär reliabilitet och tillförlitlighet traditionellt sett att mätningen inte har något 

inflytande från slumpen, att den är stabil. Man menar med reliabilitet ofta att en mätning ska ge 

samma resultat om den genomförs exakt på samma sätt igen vid ett senare tillfälle, men Trost anser 

att det finns problem med att förutsätta denna typ av statiska förhållande inom kvalitativa studier. Han 

menar att vi människor är aktiva och agerar vilket innebär att det sker förändringar. Den som 

intervjuar skall vara lyhörd och notera dessa förändringar för att kanske kunna använda sig av dessa 

i analysen. Ett sätt för mig att öka tillförlitligheten har varit att spela in intervjuerna för att sedan 

transkribera dem ord för ord. När jag sedan analyserat dessa intervjuer har alla uttalanden som visar 

på andra erfarenheter än mina personliga varit viktiga att hitta för att på så sätt öka studiens 

tillförlitlighet.        

          Trovärdigheten utgör ett av de problem som är störst inom kvalitativa studier anser Trost. 

 

Som forskare måste jag kunna visa mina kollegor och andra som läser eller på annat sätt 

använder sig av mina forskningsresultat att mina data och analyser är trovärdiga (Trost 2010 

s.133). 
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Han menar att jag, för att öka trovärdigheten, måste kunna visa att min undersökning innehåller 

relevanta och seriösa data. Olika sätt att stärka trovärdigheten, enligt Trost, är genom reflektering av 

de etiska aspekterna och att vara öppen med de frågor som ställts under intervjuerna. Förutom min 

genomgång över hur jag följt de etiska kraven i min undersökning, tjänar bilagan med mina 

intervjufrågor ett trovärdighetshöjande syfte. 

          Jag anser att det resultat jag fått fram i min studie har en användbarhet då det, tillsammans med 

tidigare forskning, ger en bild av hur gruppstorleken påverkar arbetet som musiklärare i grundskolan. 

Detta kan användas för att bidra till ökad förståelse för gruppstorlekens betydelse i musikämnet. 

 

3.6 Kritiska reflektioner 

 

Informanterna i studien är lärare som arbetar i mitt närområde. Detta främst av praktiska skäl då det 

är långa avstånd till skolor utanför detta område, och det var praktiskt omöjligt att genomföra vid 

tiden för studien. Skolorna där musiklärarna arbetar ligger i tätort och jag kan se en brist i variationen 

på storleken av upptagningsområde för elever som ska börja årskurs 7 som dessa skolor har. 

Problematiken kring elevers varierade förkunskaper blir, enligt egen erfarenhet, mer påtaglig på 

skolor där upptagningsområden är stora och eleverna kommer från många olika skolor när de börjar 

årskurs 7. Det hade därför varit intressant för undersökningen att ha med någon lärare som arbetar på 

en skola med stort upptagningsområde, för att kunna studera hur problematiken kring gruppstorleken 

också påverkas av elevers varierade förkunskaper.  

          Ett av kriterierna för urvalet av informanter var att de skulle undervisa årskurs 7-9, men det 

visade sig att en av lärarna enbart undervisade årskurs 8 och 9 vid tillfället för studien. Läraren hade 

dock erfarenhet av att undervisa årskurs 7 sedan tidigare. Detta kan ha påverkat resultatet. 

          Tre av fyra informanter var personer jag mött tidigare och detta kan ha haft en inverkan under 

intervjun, men jag anser att detta ej har påverkat studiens resultat. Inverkan har mer handlat om hur 

avspänd informanterna upplevdes vara under samtalen och jag noterade där en högre anspänning hos 

den informant jag inte mött tidigare. Även när jag beaktar dessa aspekter anser jag att resultatet kan 

sägas beskriva ramfaktorers inverkan på lärandemiljöer som musiklärare kan känna igen.  

 

4 Resultat    
 

Jag har inför intervjun informerat om att stora grupper är de med över 15 elever, annars anses 

grupperna vara ämnesanpassade. 

          De fyra informanterna har getts följande fingerade namn: Lars, Anna, Tomas och Karin. 
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4.1 En bakgrundsbeskrivning av lärarna 

 

Lars har arbetat som musiklärare i cirka tio år, på sammanlagt tre olika skolor. Han undervisar för 

närvarande musik i årskurs 1-9 på en friskola där samtliga lektioner sker i helklass och där klassernas 

elevantal ligger mellan 22 och 26 elever. Han har dock erfarenhet av att undervisa ämnesanpassade 

grupper från tidigare arbetsplats. Skolan har en organisation av musikundervisningen som innebär att 

årskurs 4-9 läser musik en termin per läsår och då sker detta i lektioner som varar i 90 minuter. Årskurs 

1-3 har musik under hela året men då är lektionerna kortare (lektionens exakta längd framgick inte 

av mitt inspelade intervjumaterial). Lars grundförutsättningar i form av lokal och utrustning måste 

anses som skrala med tanke på de stora grupperna. Musikundervisning sker i en musiksal på cirka 50 

kvm och det finns inga övriga rum att tillgå. Den utrustning som finns i salen är en akustisk 

gitarruppsättning som ej räcker till hela klasser, keyboards där antalet tillåter att 2-3 elever får samsas 

om ett keyboard, digitala- och akustiska trummor som ej går att ha permanent uppställda på grund av 

platsbrist, samt en elgitarr och en elbas som båda är ur funktion. Lars anser dock att musiksalens 

ljudanpassning är bra. 

          Anna undervisar även hon i helklass med grupper på 20 - 25 elever, årskurs 8 och 9. Eleverna 

har musik över hela läsåret och lektionerna är 50 minuter långa. Hon har endast arbetat på nuvarande 

skola och det sedan år 2001. Tidigare år var gruppstorleken mer ämnesanpassad, men numera sker 

alltså all hennes musikundervisning i helklass. För att få ner gruppstorleken gjordes under en termin 

ett försök där halva gruppen hade teoripass varannan vecka tillsammans med en annan lärare och den 

den andra halvan arbetade mer praktiskt tillsammans med Anna. Detta fungerade dock ej 

tillfredställande bland annat på grund av att det blev väldigt sårbart om någon elev var frånvarande 

under ett praktiskt pass, vilket medförde att det kunde passera många veckor utan praktiskt 

musicerande. Musiken förfogar över 4 rum och har dessutom möjlighet att nyttja en intilliggande 

danslokal vid behov. Eleverna kan dessutom sitta och arbeta i korridoren utanför musiksalen utan att 

störa andra eftersom det ej sker någon annan undervisning i direkt anslutning till musikämnets lokaler. 

Utrustningen består av cirka 30 akustiska gitarrer, 2 elbasar, 3 elgitarrer, digitalt trumset, akustiskt 

trumset och cirka 15 keyboards. 

          Tomas påbörjade sin karriär som musiklärare år 1999 och har sedan dess arbetat på 6 olika 

skolor, inklusive nuvarande, där undervisning skett i både halv- och helklass. I hans nuvarande tjänst 

undervisar han årskurs 3-9 i ämnesanpassade grupper på 12-16 elever/grupp, där eleverna har musik 

hela läsåret. Årskurs 5-9 har musik 55 minuter i veckan och årskurs 3-4 har 35 minuter/vecka. Enligt 

Tomas är skolans uttalade filosofi för närvarande, att musikundervisning ska ske i halvklass. 

Lokalerna består av en musiksal som är anpassad för halvklass, ett grupprum som eleverna kan 
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använda samt ett grupprum som för närvarande fungerar som materialrum. Det som finns i 

utrustningsväg är akustiska gitarrer, elgitarrer, digitalt trumset, akustiskt trumset som är trasigt, fem 

keyboards och ett elpiano. 

          Karin är den som arbetat längst som musiklärare av de fyra informanterna. När hon började, år 

1988, var gruppstorleken i musikämnet reglerad i kursplanen. 

 

När jag utbildades då var det ju så att man hade musik på högstadiet i halvklass. Så det var 

liksom det som min utbildning var gjord för. Det var vad jag var beredd på. Och på lågstadiet 

kunde man ofta ha någon assistent eller det var vanligare då att man hade nån som kom från 

kommunala musikskolan och hjälpte till. När jag började jobba hade jag nog helklass på låg- 

och mellanstadiet oftast, men vissa klasser delades. Men på högstadiet hade jag halvklass när 

jag började (Karin).                    

  

Hon har sedan dess arbetat på 4 olika grundskolor och ett gymnasium innan nuvarande arbetsplats 

där hon idag undervisar årskurs 6-9. Undervisningen sker i regel med halva klasser, 12-15 

elever/grupp. Undantaget är de klasser som består av cirka 22 elever, där sker undervisning i helklass. 

I årskurs 6 har eleverna musik 60 minuter i veckan under hela läsåret, men åk 7-9 läser musik en 

termin per läsår, dubbeltimme. I anslutning till skolans musiksal finns tre grupprum som, enligt Karin, 

är dåligt ljudisolerade. Utrustningen består av gitarrer och keyboards så att det räcker till alla elever, 

förutom det finns även ett digitalt- och ett akustiskt trumset, några elbasar och elgitarrer (exakt antal 

framgår ej).   

 

4.2 Påverkan på undervisning 

 

Samtalet handlar om hur informanterna upplever att gruppstorleken påverkar deras undervisning. 

 

4.2.1 Undervisning och gruppstorlek 

 

Detta avsnitt handlar om när gruppstorleken har en direkt påverkan på undervisningen. Mycket av 

det som tas upp handlar om elevernas praktiska arbete, till exempel möjligheten att kunna lära 

instrumentspel i olika former.    

          Karin anser att stora grupper gör det svårt att följa läroplanen och då är det främst 

instrumentspelet som påverkas. Anna berättar att hon övergått mer till att eleverna spelar på egen 

hand och upplever att det därmed blir för lite ensemblespel, vilket är något hon skulle vilja lägga mer 

fokus på. Hon beskriver att ensemblespelet är något som de utför när alla eleverna kan det som ska 

spelas. Anna förbereder eleverna genom att dela upp övningen i olika moment, till exempel basspel, 
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melodispel och ackord, för att sedan låta eleverna spela gemensamt när de har fått tillräcklig övning. 

Hon anser dock att det stora antalet elever som ska spela tillsammans gör att kvaliteten på 

slutresultatet inte alltid blir helt tillfredställande. Ett problem som hon tar upp är att praktiskt kunna 

instruera så många elever på samma gång så att alla förstår vad de ska göra och att sedan få alla att 

komma igång med uppgiften. En stor del av fokusen läggs då på de som inte kommer igång, menar 

Anna. Jag ber henne göra en jämförelse med hur det var när hon hade mindre grupper och vad som 

var den stora skillnaden. Det som uppkommer handlar främst om skillnaden vid genomgångar av 

olika moment.           

 

Ja, men då visste jag ju till exempel kunde sätta mig i en ring, då kanske vi var åtta, tio, tolv 

på sin höjd och alla hade en gitarr och så gick man igenom, nu ska vi spela gitarr, vi går 

igenom de här ackorden, här är upplägget. Jag kan ju inte göra så med tjugofem pers, det 

funkar ju inte. Då var det den lilla gruppen och jag hade överblicken över gänget. Och just 

om man ska spela i en grupp olika instrument, då kunde vi till exempel stå runt pianot, så här 

ser ackorden ut, jag gick igenom (Anna). 

    

Tomas har, tack vare de ämnesanpassade grupperna, möjlighet att arbeta med ensemblespel som sker 

i helgrupp. Han berättar att han kan hitta instrument och uppgifter där han får med samtliga elever i 

en enda stor ensemble och han har upplevt det vara mer arbetsamt de gånger han provat dela upp 

eleverna i mindre grupper. Eleverna tycker dessutom att det är ganska roligt att spela tillsammans 

med hela gruppen. Tomas beskriver det som att de bildar ett slags storband tillsammans. Han menar 

också att det självklart är mycket lättare att hinna se 12 än 25 elever och att en av riskerna som finns 

med stora grupper är att elever förbises, till exempel de som klarar sina uppgifter bra eller de som 

hamnar i bakgrunden av elever som tar plats. 

          Lars lyfter fram en kvalitetsförsämring i hans undervisning som är en konsekvens av de stora 

grupperna. Han berättar om ett projekt där eleverna arbetar med att skapa musik i genren hip-hop, 

som sedan spelas in. När han hade ämnesanpassade grupper kunde han hinna se alla elever under 

inspelningen, men det anser han inte vara möjligt att genomföra på samma sätt nu. 

 

Jag kunde coacha varje grupp, varje elev i inspelningsmomentet, hur de skulle sjunga, var de 

skulle lägga betoningen på orden och vi kunde göra omtagningar och grejer. Jag håller på med 

det projektet nu också men jag kommer ju inte kunna coacha dem på samma sätt. Utan nu har 

jag sagt åt dem att nu kommer ni att få spela in och sen kommer jag att bedöma det. Sen så 

går jag runt och försöker hjälpa till så gott jag kan. Men de får ju absolut inte samma feedback 

för att de är för många (Lars).   
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Lars tycker även att gruppstorleken påverkar när han ska bedöma eleverna, han beskriver det som att 

han främst förmedlar stoff som ligger på en godkänd nivå och snabbt kontrollerar att alla klarar av 

det för att sedan se dem som nått längre fram, kunskapsmässigt. Lars berättar dessutom att han nu för 

första gången låter elever spela upp enskilt för honom, för att han på så vis ska kunna bedöma 

elevernas kunskaper. 

          Jag ber informanterna ge exempel på när stora grupper har en positiv inverkan på 

undervisningen och där det faktiskt kan vara en fördel att vara många elever. 

 

Det första positiva exemplet som tas upp av Anna, Tomas och Karin är när eleverna ska sjunga. Här 

anser de att det finns fördelar med att vara många. En av de positiva effekterna menar Tomas vara att 

kvaliteten kan påverkas genom att sången kan låta mer och bättre när det är många elever som sjunger 

samtidigt. Karin ser dock en svårighet som handlar om hur hon som lärare ska kunna bedöma om 

eleverna följer rytm och melodi när det är många som sjunger samtidigt, det anser hon vara svårt nog 

när eleverna endast är 15 till antalet. 

          Lars och Tomas lyfter även fram fördelar med stora grupper då undervisningen bygger på någon 

form av föreläsning av läraren. Tomas ger ett exempel där han arbetar med musikhistoria tillsammans 

med eleverna. Han beskriver det som en föreläsningslektion där han pratar och visar dokumentärfilm. 

I dessa situationer anser han att gruppstorleken kan vara hög till antalet. 

 

Då kan det ju vara 150 elever åt gången tycker jag. Om det inte handlar så hemskt mycket om 

att eleverna själva ska reflektera och ställa frågor och vi ska diskutera. En gammal hederlig 

katederföreläsning helt enkelt (Tomas). 

 

Genom att ha stora grupper under denna typ av lektion undviker han som lärare att behöva upprepa 

samma lektion flera gånger, menar Tomas. Han ser det också som sätt att säkerställa för eleverna att 

alla får samma information, då risken finns att han utelämnar eller lägger till något för en grupp men 

inte för en annan. Förutom föreläsningar så anser han att även genomgångar och olika presentationer 

kan ske i mycket stora grupper. De fördelar som Lars ser med de stora grupperna handlar om att få 

igång diskussioner i samband med föreläsningar och genomgångar. Tillfällen där han vill få igång ett 

samtal med eleverna för att få deras syn på saken är hjälpta av att ha helklassundervisning, anser han. 

 

När jag haft halvklass har vissa grupper varit knäpptysta så det har inte gett nånting med såna 

diskussioner. Det är sällan jag råkar ut för det nu. Det finns alltid någon som pratar nu, det 

finns alltid någon som har något att säga. Så det tycker jag absolut är positivt (Lars). 

 

Tomas kan även han se möjligheter att få igång bra diskussioner med stora grupper, men då anser han 
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att det hänger på att gruppen består av elever som är vana att prata. Annars menar Tomas att lektioner 

där eleverna ska ge deras reflektioner inom olika områden fungerar bättre i små grupper där fler elever 

hinner komma till tals.   

 

4.2.2 Gruppstorlek och tid 

 

Jag lyfter här fram exempel där gruppstorlekens påverkan kan ses i samverkan med den tid som 

tilldelats musikämnet och hur skolan valt att organisera den tilldelade tiden. 

          Anna har vid vissa tillfällen delat upp eleverna i grupper där de varit ganska självgående och 

hon har gått runt för att lyssna på dem och stötta dem. Hon berättar att tiden inte räcker till för att 

hinna besöka alla grupper och att hon kanske endast hinner med en eller två under en lektion. Känslan 

av att inte kunna räcka till hela tiden är något som hon upplever vara betungande. Även Tomas tar 

upp problem med att inte hinna hjälpa alla elever under en lektion när det är många grupper som 

behöver hjälp samtidigt. Konsekvensen av detta är att många elever kanske ägnar lektionstiden till att 

vänta på att få hjälp.     

 

Man har skickat ut ungarna i olika rum runtomkring. Då fick gitarristerna sitta där, nån 

sånggrupp där, så hade jag keyboardisterna inne hos mig och nån trummis fick ha hörlurarna 

på sig och då är det ju kört. Då var det dessutom 40 minuters lektion. En vecka hinner man 

kanske hjälpa gitarrerna ordentligt, nästa vecka får man hjälpa keyboardisterna vilket gör att 

många av eleverna får sitta sysslolösa, eller i bästa fall kan de jobba själva, men i regel 

behöver man ju vara där och pusha och hjälpa till och lära (Tomas). 

 

Tomas säger att han tror att man som lärare måste sänka ambitionsnivån när det är många 

ensemblegrupper som är igång samtidigt eftersom svårare moment kräver att man som lärare finns 

där för att fysiskt hjälpa eleverna. Karin ser stora skillnader när hon har mindre grupper och att hon 

då hinner gå runt och hjälpa alla elever, särskilt de som hon säger vara svagare och behöver extra stöd. 

Hon upplever att hon hinner nå ett resultat under lektionen. Med större grupper menar hon att det 

finns en risk att man ej hinner färdigt innan lektionen är slut och att frustration därför uppstår. 

 

Om man har trettio elever och ska börja spela gitarr och ska springa mellan bänkarna. Dels 

blir det trångt och bökigt. Och det blir lätt stökigt och en frustrerande situation (Karin). 
 

Lars upplever att skolans organisation av musikämnet som innebär att eleverna har musik endast en 

termin per läsår, är ytterligare en försvårande omständighet tillsammans med de stora grupperna. Han 

ser att eleverna tappar väldigt mycket kunskapsmässigt när det gäller det praktiska kunnandet under 
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den termin de ej har musik eftersom det är ett övningsämne där eleverna behöver kontinuerligt 

praktiserande på musikinstrumenten.   

 

4.2.3 Lokal och utrustning 

 

Sambandet mellan lokal, utrustning och gruppstorlek är något som synliggörs av två lärare. 

          Lars är den av lärarna som helt saknar grupprum och utrustningen täcker ej heller behovet som 

de stora grupperna medför. Han säger att lokal och utrustning tillsammans med de stora grupperna 

påverkar hans undervisning och menar att möjligheten att ha riktiga ensemblegrupper inte finns. Med 

riktiga ensemblegrupper avser han sådana där eleverna spelar tillsammans på trummor, bas, elgitarr, 

keyboard och sång. Han ser också att lokalen är ett hinder då de många eleverna övar enskilt. 

 

Men sen så ser jag ju att lokalerna sätter hinder, kanske inte för min undervisning utan snarare 

för elevernas utvecklingsmöjligheter. Att de kanske inte får möjlighet att sitta och öva tyst och 

lugnt på det som de vill göra utan de blir störda och får inte den ro behövs tror jag (Lars). 

 

Även Tomas tar upp lokaler och utrustning som en grundförutsättning för att kunna undervisa stora 

grupper. Han berättar att skolan han arbetar på ska byggas om och att det då blir en ny, större musiksal. 

Ryktet är dock att det ska bli en förändring till helklassundervisning i musikämnet, säger Tomas. 

 

Då tänker jag säga att det går jättebra, men då ska jag ha fyra grupprum och varje ska vara 

utrustat med digitaltrummor, två elgitarrer, bas, två keyboards, sånganläggning. Det är väl en 

femtiotusen per rum eller nåt sånt, då får vi väl se vad som händer (Tomas). 

 

4.2.4 Gruppsammansättning 

 

I denna del tar lärarna upp sådant som rör gruppsammansättningen och vilken påverkan denna har i 

relation till gruppstorleken. 

          Karin berättar att stora grupper som är svåra att få ordning på innebär att hon tvingas ta bort 

moment som rör det praktiska arbetet. Om den stora gruppen har elever som till exempel är osäkra 

socialt, har svårt att samarbeta, har särskilda behov, inte kan svenska eller har olika handikapp, då får 

gruppstorleken en större påverkan, menar hon. Ett motsatt förhållande skulle därför underlätta. 

 

Och om man tänker sig en välanpassad klass som är stor, utan några extra behov. Då kanske 

de kan hjälpa varandra så att det funkar (Karin). 
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Anna märker att det är väldigt stor skillnad på klasserna, där en del klarar av att arbeta utan att hon 

som lärare påverkar så mycket och andra klasser behöver väldigt mycket stöd för att komma igång 

med ett arbete. I de grupper där det finns elever som behöver extra mycket stöd är hennes erfarenhet 

att fokus till stor del läggs på dessa elever och att de som klarar sig själva får mindre av hennes tid. 

  

Det är ju väldigt stor skillnad på klasserna också, ibland behöver man inte göra någonting och 

de gör det de ska och en del behöver jättemycket stöd till att komma igång. Och det är nästan 

där fokus blir tyvärr än att de som verkligen briljerar och kan, de klarar ju så mycket på egen 

hand, men de ska ju också behöva få den där pushningen framåt. Du går ännu längre genom 

att göra så här (Anna).   

 

Tomas anser att gruppsammansättningen ibland kan verka som en tyngre vägande faktor på 

undervisningen än gruppstorleken i de fall som förutsättningar i form av lokal och utrustning finns 

för undervisning i helklass. I vissa grupper tycker han inte det spelar någon roll vilket antalet elever 

gruppen består av, det kan vara lika krävande för både honom och eleverna att ha en grupp på 11 

elever som att ha 25, allt beror på gruppsammansättningen. Han menar att elevers förkunskaper skulle 

kunna bidra till en grupp som fungerar väl trots storlek och nämner arbetet med ensemblespel som 

exempel. Om en det i en klass finns elever som har de kunskaper som krävs för att leda en 

ensemblegrupp, så klarar de av att öva utan en lärares hjälp, anser han. Men har man sådana som har 

väldigt lite förkunskaper så måste han vara där. Lars ser, till skillnad från Tomas, inte 

gruppsammansättningen som en tyngre vägande faktor, även om han kan se problem med vissa 

gruppsammansättningar. Han anser att hans uppgift som lärare handlar om att förmedla kunskaper 

till eleverna och att slutligen bedöma dem och därför blir antalet elever i gruppen det som kan orsaka 

problem för honom som lärare.   

 

4.3 Påverkan på relationer 

 

Jag samtalar här med informanterna om gruppstorleken kopplat till de relationer som skapas i 

musikundervisningen. 

 
4.3.1 Betydelsen av en god relation 

 

Jag frågar lärarna om hur viktigt det är att skapa bra relationer i klassrummet. Samtliga anser att det 

är mycket viktigt och att det är en grundförutsättning när man undervisar i deras ämne. 

          Anna vill att alla ska känna sig välkomna till hennes lektioner och hon ger sig inte förrän hon 
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lyckats skapa en bra relation till eleven. Hennes mål är att alltid hitta en väg som gör att det inte känns 

jobbigt för eleven och att hen har tillräckliga kunskaper. Lars menar att det är särskilt viktigt att skapa 

goda relationer i musikämnet för att eleverna ska våga spela, känna sig trygga, våga sjunga och känna 

att det är tillåtet att göra fel. Han vill att eleverna ska lita på honom och visa både styrkor och svagheter 

för att han på så sätt ska kunna hjälpa dem på rätt sätt. Karin anser att det är betydelsefullt att skapa 

en bra relation till eleven så tidigt som möjligt då det hänger ihop med vilka resultat hon kan nå i 

undervisningen. Tomas ger ett exempel på när goda relationer spelar en viktig roll och hur han arbetar 

för att skapa dem. Hans elever i årskurs 6-9 övar sånger som de ska sjunga i en stor kör tillsammans 

med andra skolor och han vill att alla sjunger ut och är entusiastiska, det är ett måste, menar han. För 

att uppnå detta släpper Tomas på den auktoritära lärarrollen eftersom han står tillsammans med 

eleverna och sjunger samma sånger som dem. Han tycker att det är svårt att vara en strikt och sträng 

lärare när man samtidigt ska locka fram det roliga med att sjunga tillsammans. Tomas tar upp vikten 

av att hitta en balans mellan lärarrollen och kompisrollen i hans arbete som musiklärare. Han vill att 

eleverna ska lära sig var gränsen går. 

 

Är jag lärare eller är jag medmusikant, är jag kompis med eleverna? (…) många säger att man 

inte får bli kompis med eleverna, då tappar man, men det kan man visst vara. Men man måste 

vara väldigt tydlig med att visa att det finns två sidor. När man sitter och sjunger eller spelar, 

då är man en medmusiker, ungefär som att ha ett band tillsammans. (...) Och sen när det är 

föreläsning, när det är genomgång, när det är prov, då är jag den där andra figuren, då blir 

man läraren (Tomas).     

 

4.3.2 Relationer och gruppstorlek 

 

Min frågeställning handlar om huruvida lärarna anser att gruppstorleken påverkar deras möjligheter 

att skapa goda relationer. 

          Karin menar att den ljudnivå som uppstår när grupperna är stora, kan påverka relationen mellan 

henne och eleverna. Ljudnivån behöver inte skapas på grund av att eleverna missköter sig utan för att 

det är många som spelar på instrument samtidigt, vilket i sin tur skapar oro i klassrummet. Karin 

berättar att hon ibland kan reagera genom att bli en skrikig och irriterad person och det påverkar då 

elevens syn på henne som lärare och deras relation. Ett problem som Lars tar upp med att undervisa 

stora grupper är att kunna lära sig namnen på alla eleverna och hur detta medför att hans kontakt med 

eleverna blir mindre personlig och det påverkar därför relationen till eleven. 

 

Bara en sån sak, jag kan inte ens namnen på 30 % av eleverna än. Och bara att tilltala en elev 

med - du i blå tröja, ursäkta ved heter du? Man skapar inget förtroende, det är skittråkigt (Lars). 
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Anna tycker inte att hon har några problem att skapa goda relationer till eleverna trots att hon har 

stora grupper. Enligt henne skapas relationen ej enbart under lektionen utan det kan även vara när 

elever uppsöker henne på andra tider eller vid kontakt via mail.    

          Anna, Karin och Lars lyfter fram några exempel på när stora grupper kan bidra positivt för 

relationerna mellan elever. Annas exempel handlar om när man sjunger kör i stor grupp och där hon 

menar att det finns möjlighet att skapa en gruppkänsla tillsammans med eleverna. Här ser hon 

dessutom att det kan finnas ett tillfälle för nyanlända att slussas in och bli en del av något som hon 

beskriver som en vi-känsla. Lars och Karin lyfter fram fördelar som det innebär att låta eleverna vara 

i den grupp de är vana med. De ser att de sociala relationerna som finns i helklassen fungerar som en 

trygghet för eleverna och Lars erfarenhet är att elever alltid har någon kamrat i den stora gruppen. 

Karin noterar särskilt att det i oroliga grupper kan bli en förvärrad situation när man delar på klassen. 

Eleverna ska då skapa nya sociala positioner i den nya grupperingen och hon kan av den anledningen 

se fördelar med att inte göra en uppdelning av gruppen.    

 

4.3.3 Gruppsammansättning 

 

Tomas är av åsikten att gruppstorlekens påverkan på relationen till eleven är beroende på 

gruppsammansättningen. Han menar att gruppen kan vara stor om sammansättningen fungerar bra 

och att en liten elevgrupp kan bestå av elever som ej fungerar tillsammans. 

 

Jag kan ha haft en stor klass på 25 elever som bara rullar på hur bra som helst och vi har roligt 

och vi är disciplinerade och presterande och kreerande. Och sen kan man ha en grupp med 11 

personer där ingenting går på samma sätt. Där man inte får något gensvar, man får ingenting 

tillbaks, det funkar bara inte. Relationer kan jag nog bygga i 25-eller 30-grupp, och i elvagrupp, 

men det beror på vilka det är. Individerna i gruppen helt enkelt (Tomas). 

  

Gruppens ålder är också något som kan påverka, anser Tomas. Han ser att förutsättningarna att skapa 

bra relationer i större grupper är bättre när eleverna är äldre, men att det såklart finns undantag. 

Fördelen som han ser med de äldre eleverna är att det är lättare att finna gemensamma intressen som 

innebär att han på ett naturligt sätt kan hitta saker att samtala med eleverna om. Han upplever därför 

att han mer kan vara sig själv tillsammans med de äldre eleverna, i jämförelse med när han skapar 

relationer till yngre elever och då känner att han kanske i viss mån tar på sig en roll.      

 

4.3.4 Gruppstorlek och tid 
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Musikämnets tid är något som tas upp som ett samband till gruppstorlekens påverkan på relationer. 

Karin upplever att de små grupperna skapar förutsättningar till mer tid för varje enskild elev.  Hon 

menar att hon då ej behöver skynda sig för att hinna med alla inom den begränsade tid musikämnet 

har och att den längre kontakten som hon får när hon hjälper hennes elever, bidrar till skapandet av 

en bra relation. Lars ser ett klart samband mellan antalet elever och tiden som finns till att skapa 

relationer.   

 

Jag menar, det är rent matematiskt, delar du de här lektionsminuterna på antalet elever och du 

har 26 elever att dela upp dem på, eller 15 elever. Du får ju mindre tid per elev. Så man hinner 

inte prata med alla (Lars). 

 

Han upplever att skapandet av en relation sker till klassen som en helhet då grupperna är stora, och 

ej till varje enskild elev. En försvårande omständighet som Lars också tar upp är att han endast möter 

eleverna under en termin per läsår. Det blir därför ett långt uppehåll innan han träffar eleverna nästa 

gång och Lars känner då att relationen hinner påverkas negativt under denna period.   

 

4.4 Gruppstorlekens påverkan på arbetsmiljö 

 

I den sista frågeställningen samtalar jag med lärarna om hur gruppstorleken påverkar deras 

arbetsmiljö. Vi talar här om både den fysiska- och den psykosociala arbetsmiljön. 

 

4.4.1 Påverkan på den fysiska arbetsmiljön 

 

Lars ser ett självklart samband mellan antalet elever och ljudnivån där han menar att det är möjligt 

att få till en behaglig nivå om man till exempel endast har 12 elever och att en grupp på 26 elever 

självfallet har en högre ljudnivå. Även Karin upplever att större grupper orsakar mer buller och det 

svåra är då att ha någon sorts kreativt kaos utan att förlora kontrollen över eleverna. Tomas och Lars 

anser att musiksalen spelar en roll för hur mycket gruppstorleken påverkar ljudnivån. Om lokalen är 

anpassad med akustikdämpare och annan ändamålsenlig utrustning så får gruppstorleken en lägre 

påverkansgrad, menar de. Karin och Anna har gjort anpassningar för att få ner ljudnivån med hjälp 

av hörlurar som eleverna använder när de spelar keyboard och digitala trummor. Anna berättar att hon 

bestämde sig för att köpa in flera par hörlurar när hon fick veta att grupperna skulle bli större och har 

på så vis lyckats få till en mycket bättre arbetsmiljö. Hon låter också eleverna öva mer enskilt och 

inte så ofta i ensembleform som del i hennes anpassning till de stora grupperna, vilket ökar 

användandet av hörlurar. En ytterligare negativ effekt som de stora grupperna har på arbetsmiljön är 
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att utrustningen slits mer och går sönder, vilket Karin menar också kan medföra risker i de fall som 

det handlar om elektrisk utrustning. 

 

4.4.2 Påverkan på den psykosociala arbetsmiljön 

 

Karin har upplevt stress i bedömningssituationer när det är många elever samtidigt och svårigheter 

med att hinna hjälpa alla elever vilket skapar en frustrerande situation för både henne och eleverna. 

Hon upplever att det blir lätt irriterat och att eleverna anklagar henne för att inte hjälpa till, att de ser 

henne vara dum när hon ej förstår att de behöver hjälp fast de sagt det till henne. Karins grupper är 

idag till större delen ämnesanpassade och hon berättar att det inte skulle vara tänkbart att arbeta om 

hon hade stora grupper. 

 

Ja, om jag fick stora grupper nu då skulle jag sluta, för jag vet att det går inte jobba som jag 

vill jobba och jag vet att jag har så lätt att försöka göra det där ändå och så blir det inte bra 

och då mår varken jag eller eleverna bra av det (Karin). 

 

Även Anna kan känna en stress över att inte hinna hjälpa alla elever och känner att hon ibland skulle 

behöva hjälp av flera lärare för att klara av uppgiften. Hon menar att situationen skulle vara betydligt 

mer hanterbar om elevantalet låg på 8 - 10 elever istället. 

          Lars känner, till skillnad från Karin och Anna, ingen stress under själva lektionen. Stressen 

infinner sig istället när det närmar sig betygssättning då han i stort sätt alltid känner att han har för 

lite att gå på, vilket han menar vara en indirekt konsekvens av de stora grupperna. 

 

Och så sitter man och läser igenom klasslistorna och tänker, vad är det här för elev? När man 

inte ens har ett ansikte på eleven. Är det mitt arbetssätt det är fel på då, måste jag lägga upp 

det på ett annat sätt? (Lars) 

 

Tomas gör en koppling till det tidigare samtalet om musiksalens påverkan på arbetsmiljön och menar 

att den psykosociala miljön blir påverkad av gruppstorleken oavsett om du har en anpassad musiksal 

eller ej. Det är mentalt påfrestande att undervisa stora grupper även i väl anpassade musiksalar, anser 

han.    

       

5 Diskussion 

 

5.1 Metoden 
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Arbetet med att utföra en kvalitativ studie har varit intressant, lärorikt och utmanande. Jag kan se hur 

erfarenhet vid intervjusituationen kan hjälpa för att veta hur man ska hantera olika egenskaper hos de 

informanter man möter och den information de ger. Min egen erfarenhet av att göra intervjuer är ej 

särskilt stor och detta orsakade ibland en viss osäkerhet och stress hos mig och informanten. Det som 

jag fann vara särskilt svårt var när någon informant upplevdes vara nervös och spänd inför situationen, 

eller när svaren ej var så uttömmande som jag önskat. Jag var då tvungen att hitta vägar att förändra 

detta och här skulle såklart en större rutin ha hjälpt mig att snabbare se möjliga lösningar.  

          En annan upplevd svårighet var vid de tillfällen där förhållandet var det motsatta och informan-

ten gav uttömmande svar. Det kunde då hända att jag på en fråga kunde få svar som även täckte upp 

de frågor som jag tänkt ställa längre fram. Detta är såklart något som i grunden är positivt, men som 

novis på området gjorde det mig ändå något stressad vid ögonblicket. Trots dessa utmaningar anser 

jag att intervjuerna blev lyckade och jag fick fram ett resultat som gav mig nya kunskaper. 

          Något som jag inför intervjuerna var orolig för, var att jag skulle styra dem för mycket. Min 

egen erfarenhet av gruppstorlekens påverkan har enbart varit negativ och jag såg därför en risk med 

att jag omedvetet skulle söka svar som stärkte den bilden. Jag anser dock att jag lyckades vara öppen 

för att informanterna skulle ha en annan bild, vilket visas i resultatet då det framkommer både för- 

och nackdelar med stora grupper. Jag har svårt att se hur jag skulle ha fått dessa kunskaper om jag 

inte valt att göra en kvalitativ studie. Genom att istället utföra en kvantitativ forskning skulle jag 

kunnat få fram exempelvis hur stor andel musiklärare som kan se fördelar med stora grupper, men 

det är genom den kvalitativa intervjun som jag fått kunskap om vilka dessa fördelar är.    

 

5.2 Ramar som tar 

 

Ramfaktorer ger eller tar från utrymmet i den process (Lundgren 1999) som är nödvändig för att nå 

de mål som finns med grundskolans musikundervisning. När ramarna ej anpassats för att skapa ut-

rymme åt denna process uppstår svårigheter för musikläraren att nå målen. Jag kan jag se en tydlig 

konflikt mellan faktorer inom kategorierna målsystem och ramsystem (Sandberg 1996) och hur denna 

konflikt påverkar arbetet som musiklärare. Inom målsystemet ryms den kursplan som bestämmer 

innehållet i musikundervisningen, och när musiklärare genom denna kursplan getts ett uppdrag av 

Skolverket (2011), men ej fått de rätta förutsättningarna i form av faktorer som ryms inom ramsyste-

met, innebär konflikten att det blir svårt att undervisa enligt Skolverkets påbud. Förutom grupprela-

terade faktorer, tas sådant som tid, lokal och utrustning upp av informanterna som grundförutsätt-

ningar för dem att undervisa, enligt det innehåll som finns i Lgr 11 (Skolverket 2011). När dessa 

grunder ej ges, hindras musikläraren från att till fullo utföra det uppdrag de ålagts att utföra.  
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          Som tidigare beskrivits i bakgrunden (se sid 2) är musik ett ämne där eleverna till större delen 

utför praktiskt-teoretiskt arbete och i mitt resultat framgår att stora elevgrupper har en negativ effekt 

på detta, dock med undantaget för sång där det lyftes fram fördelar med stora grupper. Informanterna 

belyste svårigheter med att hinna hjälpa alla elever med deras kunskapsutveckling när grupperna är 

stora, vilket överensstämmer med det som Skolverket (2015) och Skolinspektionen (2011) synliggjort 

i deras rapporter.  

          Ett moment i undervisningen som tydligt blir påverkat av gruppstorleken är ensemblespelet 

och det framkommer exempel där några informanter väljer att minska förekomsten av momentet en-

semblespel i sin undervisning. Jag anser personligen, i enlighet med kursplanens intentioner, att en-

semblespelet är en betydelsefull del av musikämnet som bör ingå, då det är där elevernas kunskaper 

i instrumentspel och sång får en mening i ett socialt- och musikaliskt sammanhang och de utvecklar 

därför kunskaper både musikaliskt och socialt. I de fall där lärare väljer att arbeta med ensemblespel 

trots de stora grupperna blir problemet istället att de får lite tid att hjälpa alla grupper, vilket innebär 

att eleverna måste klara sig utan lärare under stor del av lektionen.  

          Den negativa effekten av gruppstorleken drabbar de svaga elever som behöver extra stöttning, 

men även elever som vill veta hur man går vidare mot nya kunskaper. Risken finns att musikläraren 

sänker kunskapsnivån för att säkerställa att alla hänger med, vilket också är något som framkommer 

i mitt resultat. Skolverket (2015) och Skolinspektionen (2011) ser även ett problem med att kraven 

som ställs för att eleven skall nå ett godkänt betyg, sänks. Konsekvensen blir då att bedömningen 

mellan olika skolor ej blir likvärdig.  

          När grupperna är stora försvåras bedömningsarbetet då det blir svårt att hinna se alla elever, 

och med tanke på att en stor del av musiklärarens bedömning av elevernas praktiska kunskaper sker 

i stunden för utförandet, bör gruppstorleken anpassas därefter.  

          Ramfaktorer som ofta ses samverka med gruppstorleken i musiklärarens undervisning, är tid, 

lokal, utrustning och gruppsammansättning. Dessa faktorer är viktiga förutsättningar för en bra mu-

sikundervisning, men när det handlar om att kunna handleda varje enskild elev blir ändå gruppstor-

leken det som är direkt avgörande. Om lektionstiden förlängs hinner man förvisso med fler elever, 

men problemet är då vad eleven gör i väntan på hjälp från läraren.  

          Ett problem som är kopplat till tid är hur skolan väljer att disponera musikämnets timmar. Valet 

som vissa skolor gör med att låta elever ha musik under till exempel endast en termin per läsår för att 

på så vis kunna öka lektionstiden under denna period, är något som jag ser som problematiskt för 

elevens kunskapsutveckling, något som även Skolinspektionen (2011) anser. Systemet är sårbart då 

eventuellt uteblivna lektioner får en större påverkan för eleverna och de långa uppehållen från mu-

sikundervisning gör att de tappar såväl praktiska/hantverksmässiga som teoretiska kunskaper. Min 

personliga upplevelse är att påverkansgraden av gruppstorleken blir än mer påtaglig i dessa fall, då 
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pressen att skapa bra lektioner ökar genom vetskapen om att eleverna har musik endast under vissa 

perioder.  

          Något som också försvåras av denna typ av omdisposition, är skapandet av goda relationer till 

eleverna. Att bygga upp en bra relation mellan lärare och elev är något som tar tid och här kan jag 

därför se att perioder där läraren ej undervisar eleven blir en försvårande omständighet. Oavsett hur 

skolan väljer att disponera lektionstiden kan jag ändå dra slutsatsen att gruppstorleken är en viktig 

förutsättning att skapa bra relationer med eleverna. Med utgångspunkten att en stor grupp elever in-

nebär flera hundra olika relationer (Aspelin 2010, Dahlkwist 2012), blir det logiskt att små grupper 

förbättrar förutsättningarna, men här kan såklart gruppsammansättning och ålder också påverka. Vik-

ten av en god relation konstateras i litteratur ( Lindström & Pennlert 2013, Hattie & Yates 2014, 

Skaalvik & Skaalvik 2016, Skolverket 2015) samt av informanterna i min undersökning. Utifrån att 

eleven, i musikämnet, ska utveckla en tilltro till den egna förmågan för att utrycka sig musikaliskt 

(Skolverket 2011), anser jag här relationen vara särskilt viktig. Om läraren är frustrerad, irriterad och 

ej kan namnen på eleverna på grund av att gruppen är för stor, då påverkar detta relationen mellan 

lärare och elev. Det är såklart möjligt att skapa goda relationer till eleven utanför lektionstiden, men 

jag menar att grundförutsättning måste finnas i undervisningssituationen då det ej går att förlita sig 

till att möten sker med elever utanför undervisningens ramar. 

          När ramfaktorer inom ramsystemet ”tar” istället för att ”ge”, orsakar konflikten mellan målsy-

stem och ramsystem en försämring av musiklärarens arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön påverkas 

särskilt när eleven utövar praktiskt musicerande, där ett större antal elever innebär att ljudnivån ökar. 

Ljudet påverkas även av faktorer som lokal och utrustning. Det finns därför möjlighet att förbättra 

arbetsmiljön med till exempel ljuddämpning och instrument som kan utövas med exempelvis hörlurar 

och lägre volym. Jag anser dock personligen att detta är något som bör göras oavsett gruppstorlek för 

att minska risken för skadliga ljudnivåer. Negativa effekter på den fysiska arbetsmiljön drabbar också 

eleverna när de vistas i lokaler där höga ljudnivåer kan uppstå. Med tanke på vilken risk för hörsel-

skador detta kan medföra borde det ligga i allas intresse att ta Arbetsmiljöverkets (2009) rekommen-

dationer (se sid 10) på största allvar, av hänsyn till både lärare och elever. 

          Musiklärarens uppdrag är att undervisa alla elever enligt Lgr11 (Skolverket 2011) och att hjälpa 

eleven nå de kunskaper som krävs för att bli godkända. När ramarna ”tar” från möjligheten att skapa 

förutsättningar för elevens kunskapsutveckling genom goda relationer, handledning, bedömning och 

måluppfyllt lektionsinnehåll, då påverkar detta lärarens psykosociala arbetsmiljö genom den stress 

och frustration som detta medför (Sandberg 1996, Skolverket 2005, Skolinspektionen 2011). Kom-

binationen av den dåliga fysiska- och psykosociala arbetsmiljön som stora undervisningsgrupper or-

sakar, borde vara en självklar anledning till att det måste ske en förändring. 
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          Utgångspunkten i min undersökning har varit arbetet som musiklärare i årskurs 7-9, men pro-

blematiken med stora grupper och andra påverkande faktorer som framkommer, menar jag, gäller 

hela grundskolan. Om det inte skapas förutsättningar för kunskapsutveckling redan i de tidigare års-

kurserna blir konsekvenserna än mer påtagliga när eleverna når årskurs 7. 

 

5.3 Ramar som ger 

  

När ramar inom ramsystemet ger utrymme för en process mot de mål som är uppsatta för musikun-

dervisningen, sker ett samarbete mellan ram- och målsystem som får en positiv inverkan på arbetet 

som musiklärare. Exempel på detta är när gruppstorleken har ämnesanpassats. En av informanterna 

beskriver hur det då blir möjligt att samla hela gruppen för att öva ensemblespel, vilket möjliggör för 

läraren att hela tiden kan ha uppsikt över eleverna för att se när de behöver handledning och för att 

kunna bedöma deras kunskaper. Om det dessutom finns anpassade lokaler och utrustning för att dela 

upp eleverna i mindre grupper, går detta att göra när läraren anser att eleverna har tillräckliga kun-

skaper. 

          De mindre grupperna ger en mer personlig kontakt med eleverna och en avslappnad atmosfär 

(Dahlkwist 2012), vilket framkommer i min studie vara gynnsamt då man vill skapa goda relationer. 

De små grupperna behöver dock ej per automatik betyda att relationer fungerar bra, då nya gruppe-

ringar kan skapa oro bland eleverna, vilket gavs exempel på av en lärare i min undersökning. Det 

krävs därför stor noggrannhet vid planeringen av ämnesanpassade grupper. 

          Stora grupper behöver ej alltid vara likställt med något som är negativt för musikämnet. Exem-

pel på fördelar som framkom i min undersökning, är större grupper när lektionsinnehållet handlar om 

sång eller föreläsningar. Det kan dessutom finnas fördelar vid diskussionstillfällen, vilket även Dahl-

kwist (2012) menar. De stora grupperna kan ge nytt tillskott till processen när undervisningen handlar 

om man vill skapa en positiv upplevelse av att sjunga tillsammans, när man vill ge många elever 

samma information och när man vill använda elevers personliga åsikter som underlag för en givande 

diskussion. 

          Om jag fritt fick anpassa ramarna för min egen undervisning så att de ger utrymme att arbeta 

utifrån den kursplan som råder i musikämnet, skulle ämnesanpassade grupper vara en självklarhet. 

Gruppstorlekar på 10-12 elever anser jag vara lämpliga för de praktiska delarna i undervisningen. 

Men tack vare de kunskaper jag utvecklat genom att forska om gruppstorlekens betydelse kan jag 

även se moment där stora grupper ger förutsättningar i lärandeprocessen. Vid genomgångar, diskuss-

ioner och föreläsningar ser jag fördelar med att arbeta i stora grupper. Jag kan även se fördelar med 

sång i storgrupp, men då handlar det mer om att skapa sångglädje och få elever att våga sjunga. Om 
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man istället vill arbeta med den enskilde individens kunskapsutveckling inom sång, då blir detta svå-

rare i stor grupp då det blir svårt att urskilja hur varje elev sjunger. 

          Det vore såklart önskvärt att ramen, i form av den tid som musikämnet är garanterat, anpassas 

till det omfattande innehåll som syns i kursplanen. Men utifrån att ämnet i dagsläget endast är garan-

terat 230 timmar i grundskolan, är det synnerligen viktigt att disponeringen av tiden är planerad med 

tanke på ämnets karaktär. Med utgångspunkt från behovet av kontinuitet för elevens utveckling inom 

det praktiska musicerandet, anser jag att musiklektioner bör ske varje vecka under hela läsåret. Detta 

har dessutom en positiv inverkan på relationen till eleven. 

          En möjlighet att påverka ämnets lektionstid är att låta vissa delar integreras i andra ämnen. 

Förslag på arbetsområden som till exempel kan integreras i SO-ämnen är sådant som rör musikens 

kopplingar till samhället och musikhistoriens olika epoker. Genom en sådan lösning frigörs utrymme 

till att ägna mer tid åt det musikskapande arbetet under musiklektionerna. 

          Musik kan vara en viktig del av många elevers identitet (Scheid 2009) och musikämnet är en 

möjlighet för skolan att hitta en naturlig väg att fånga upp eleven. Genom en väl fungerande musik-

undervisning kan eleven utvecklas på både ett musikaliskt- och socialt plan. För att detta ska vara 

möjligt krävs att ramarna, exempelvis fysiska och tidsmässiga, anpassas så att de ”ger” i stället för 

att ”ta” från elevers möjligheter att utvecklas till sin fulla potential.  

 

5.4 Framtida forskning 

 

Genom arbetet med min studie och det resultat jag fått fram har jag fått en ökad förståelse för bety-

delsen av den forskning som görs inom området musikundervisning. Musik är ett ämne med stora 

möjligheter när rätt resurser ges och det skulle därför vara intressant att få kunskap om vad som ligger 

bakom beslut om resursfördelningen mellan olika ämnen och hur det kan skilja sig mellan olika sko-

lor. En utgångspunkt för en sådan frågeställning skulle kunna vara att undersöka vilka hierarkier som 

finns bland olika ämnen på en skola och hur musikämnets placering inom hierarkin påverkar de re-

surser som ges och vilken effekt detta har på undervisningen. 

          Ett område som jag också finner intressant att undersöka är hur musiklärare planerar sin under-

visning för att kunna följa kursplanen inom den begränsade lektionstid som musikämnet har. Det kan 

här vara intressant att se de prioriteringar lärare tvingas att göra på grund av tidsbrist och på vilka 

eventuella lösningar de hittat för att komma runt detta.  
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7 Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur ser din bakgrund inom musikläraryrket ut? 

 

2. Hur ser dina förutsättningar ut på den skola där du arbetar idag? Lokal, utrustning, årskurser, 

gruppstorlek, tid etc.? 

 

3. På vilket sätt påverkar gruppstorleken din undervisning? 

 

4. Vilka moment i undervisningen påverkas negativt av stora grupper? 

 

5. Vilka moment påverkas positivt av stora grupper? 

 

6. Vilka andra faktorer samverkar med gruppstorleken i din undervisning? 

 

7. Hur viktig anser du relationen till eleven vara i ditt ämne? 

 

8. Hur påverkas relationer av gruppstorleken? 

 

9. Vilka andra faktorer, tillsammans med gruppstorleken, påverkar relationerna? 

 

10. Hur påverkar gruppstorleken din arbetsmiljö?  

 

 

 


