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Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är att få mer kunskap om gruppstorlekens betydelse för 

musikundervisningen i år 7-9. Jag jämför hur lärare och elever upplever arbetsmiljön under 

lektionstimmarna i förhållande till gruppstorleken. Anpassar lärarna sin undervisning till 

gruppstorleken och hur upplever de möjligheterna att uppnå läroplanens mål.  
 

Metoden för undersökningen är en kvalitativ intervjustudie med fyra musiklärare vid fyra 

olika grundskolor, varav två undervisar i helklass och två i halvklass samt en enkätundersök-

ning med ett urval elever på de berörda skolorna. Sammanlagt 188 elever svarade på enkäten. 
 

Resultatet av min studie visar att tillgång till och utformning av lokaler, stöd från skolledning 

samt antal elever man undervisar, i minst lika stor utsträckning som klasstorleken påverkar 

hur lärarna upplever sin arbetsmiljö. Eleverna är generellt mycket positiva i sina upplevelser 

av arbetsmiljön på musiklektionerna och de flesta anser att de spelar ofta. Eleverna i helklass 

är något mer positiva i sina svar, men det är också en större andel av dessa elever som deltar i 

någon form av musikundervisning utanför skolan vilket sannolikt påverkar utfallet. Elever i 

helklass upplever oftare högre ljudvolym på lektionerna och lärarna för dessa klasser har 

också fler tydliga regler för att förebygga höga ljudnivåer. Ändrade kursmål och den ökade 

risken för hörselproblem hos musiklärare indikerar att mindre undervisningsgrupper i musik 

borde vara att föredra inte minst för att förbygga stress hos lärarna. 

 

Sökord: Gruppstorlek, musikundervisning, grundskolan, arbetsmiljö, läroplan. 

 

Abstract 
The purpose of this study is to gain more knowledge about the affect of group size in the 

teaching of music in compulsory school, grades 7-9. I want to compare how teachers and 

students acknowledge their work environment during the lessons in relations to group size. I 

also want to know if the teachers adjust their tutoring in spite of group size, and in what sense 

they acknowledge the possibilities to carry out the curriculum. 

 

The method for this study is a qualitative interview with four teachers in music at four 

separate compulsory schools, in which two tutors teach larger groups, and two teach smaller 

groups. There was also a questionnaire for selected students at the schools, of which 188 

answered the questions. 

 

The results of my study show that the access and design of classrooms, support from the 

principal and the total amount of students the teacher is tutoring, are of at least the same im-

portance as group size in comparison to how the teachers experience their work environment. 

The students are generally very positive to their work environment, and they state that they 

often play during lessons. The students in the larger classes are somewhat more positive, but 

there is also a bigger part of them that are joining music teaching in some form outside of 

school, which probably affects the result. Students in larger classes more often experience 

louder volumes during the music lessons, and the teachers of these classes also have clear 

rules to keep the volume at a lower level. Changes in the curriculum and the increased risk for 

music teachers acquiring problems with hearing, indicate that smaller classes should be 

preferred during music lessons, while also helping to prevent teachers to suffer from stress. 

  
 

Keywords: Group size, teaching of music, compulsory school, work environment, curriculum. 
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Inledning 

1 juli 1991, ungefär ett år efter beslutet om kommunaliseringen av den förut statliga svenska 

skolan, togs följande rader bort ur timplanen för musik i läroplanen (Lgr 80): 

 

”Musik 

För musikundervisning på högstadiet skall avdelas lärarveckotimmar så att undervisningen kan 

bedrivas i grupper om högst 15 elever.” (Skolöverstyrelsen 1980, s. 159)  

 

Förmodligen gjordes det i andan av att kommunerna själva skulle ha möjlighet att välja vad 

man ville lägga skolans resurser på men kanske främst för att de fritt skulle kunna välja vad 

man skulle skära ned på i tider av ekonomisk lågkonjunktur. Sedan dess har många rektorer 

(”Klasser och grupper; 4 § Eleverna skall fördelas på klasser och grupper enligt beslut av 

rektorn” Grundskoleförordningen, SFS) och även styrelseledamöter i kommuner beslutat att 

den vanliga musikundervisningen i grundskolan skall bedrivas i helklass. Ekonomiska skäl 

ligger troligen bakom de flesta av dessa beslut men man kan inte heller bortse från att det i 

grunden också handlar om hur man värderar de olika ämnena i skolan.  

 

Lpo94 (Skolverket) och dess kursmål skiljer sig från Lgr 80 främst på så sätt att den lägger 

större fokus på spel och samspel. I en rapport skriven av Torbjörn Agerberg (2000) i sam-

arbete med Lärarnas Riksförbund och Musiklärarnas Riksförening Hörsel och tinnitus bland 

musiklärare uppmärksammas detta. 

 

”Musikämnet i skolan har gradvis förändrat karaktär och innehåller idag mera av ensemblespel 

och skapande vilket medför allt högre ljudvolymer i klassrummen. Förutsättningarna har 

ytterligare försämrats under 90-talet när de kraftiga nedskärningarna i skolan har gjort att 

undervisningsgrupperna i musik blivit större och större.” (2000, s. 1) 

 

Den senaste uppdateringen av kursmålen för musikundervisningen kom 2000 och då drogs 

fokus ännu mer mot en tydlig uttalad ståndpunkt i att spel och skapande ska utgöra ämnets 

kärna. Detta följer säkerligen som en naturlig reaktion på den massmediala värld som vi, och i 

ännu högre grad ungdomarna, numera lever i. Men hur ska musikläraren praktiskt gå till väga 
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när hon i realiteten ställs inför faktum att klasserna består av 20-30 elever, som alla ska spela 

och skapa musik, ofta i ett och samma rum, och dessutom inom ramen för 40-50 minuter i 

veckan?  

Bakgrund 

Bakgrunden till detta arbete har flera bottnar. Hösten 2003 arbetade jag som barnskötare på en 

förskola där barngruppen på den avdelningen jag höll till var stor och personaltätheten låg. 

Det var 20 barn på 3 vuxna, en kunskapsöversikt för förskolan från (Skolverket, 2003) före-

drar ca 15 elever i en barngrupp. Jag upplevde ofta höga ljudnivåer, trånga lokaler, stress för 

att hinna tillgodose varje enskilt barn, oro för att glömma bort någon och en oro för mina 

kollegor som slet hårt för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet.  

 

När jag under min tid som lärarstudent (2005-2009) auskulterat, praktiserat, övningsunder-

visat och vikarierat har jag varit på många olika skolor och i nästan alla olika årskurser. Jag 

har i de allra flesta fall förundrats av lärarnas höga kompetens inom ämnet och deras fantast-

iska förmåga att behålla entusiasmen för eleverna, trots den stora mängd kontaktytor de har. 

De flesta musiklärare i grundskolan undervisar alla elever på skolan, vilket ofta rör sig om ca 

300-400 elever i veckan (i enstaka fall upp till 600-700!). Undervisningen har bedrivits i hel-

klass på de flesta av skolorna och i halvklass på några av dem och jag har upplevt stora skill-

nader i arbetsmiljö och val av undervisningsinnehåll som jag kopplat samman med grupper-

nas storlek. Min upplevelse har varit att läraren tvingats att kompromissa med kvalitén i 

arbetsmiljö och innehåll på ett många gånger ofördelaktigt sätt i de större elevgrupperna. 

Detta har väckt en nyfikenhet att ta reda på om gruppstorleken ger effekter på undervisningen. 

 

I Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket) kan man läsa att så många 

som 73 % av musiklärarna, som ingått i undersökningen, anser att elevgruppens storlek utgör 

ett hinder för att nå målen som finns beskrivna i läroplanen. I Musiklärarnas Riksförenings 

medlemstidning musikläraren (nr 2, 2009) kan man också läsa om detta missnöje i en artikel 

rörande föreningens möte med Skolverket om den nya kursplanen som väntas vara klar i 

december 2009. Där tar man bland annat upp önskemål om att införa riktlinjer för grupp-

storlekar i kursplanen. Dock svarar Skolverket med att deras uppgift är att reglera mål och 

innehåll, inte att sätta regler för under vilka former innehållet ska bedrivas.  



  5 

 

Litteraturgenomgång 

Den forskning och litteratur jag funnit inom ämnet barn- och elevgrupper, grupprocesser och 

gruppstorlek är till största delen koncentrerad kring de lägre åldrarna, d.v.s. förskolan och låg-

stadiet (tidigare åren). Högskolan i Linköping har gett ut ett antal rapporter, så kallade FOG-

rapporter, som rör gruppstorlek och gruppdynamik. Men samma sak gäller där, de behandlar 

främst barn i yngre åldrar eller äldre åldrar än den åldersgrupp jag undersöker. Framför allt 

har jag inte funnit någon forskning eller litteratur alls som behandlar förhållandet mellan 

gruppstorlek och musikundervisningen i skolan. Detta är en stor brist tycker jag då det uppen-

bart finns ett utbrett missnöje bland musiklärarna. Som tidigare nämnts anser majoriteten av 

musiklärarna som medverkade i Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (vidare 

benämnt som NU 03), att gruppens storlek utgör ett hinder för att nå kursmålen.  

 

Först följer en beskrivning av grundskolans kursplan i musik samt några tankar om den.  

Därefter följer en genomgång av litteratur i en strävan att reda ut begreppen grupp och 

gruppstorlek ur olika synvinklar och sammanhang. Litteraturen består av såväl böcker, 

rapporter, uppsatser som artiklar. 

Kursplanen i musik 

I grundskolans kursplan i musik (Skolverket, 2000) redogör man först för musikens syfte och 

roll i utbildningen. Man beskriver musikens betydelse för människan och hennes utveckling, 

t.ex. att musiken berör människor på flera medvetandenivåer, hur det förenar och engagerar 

tanke och känsla och hur det utgör ett viktigt redskap för lärande, rekreation och gestaltning. 

Vidare beskriver man hur dagens musik och ungdomskultur speglar och påverkar den väx-

ande individens livssyn och hur musikämnet ska fungera som en slags moderator/mentor i 

detta. Man understryker ämnets roll som inkörsport till samhällets kulturliv och som ett gräns-

överskridande språk, vilket underlättar integration och samverkan i skola och samhälle.  

 

Målen att sträva efter är mångbottnade och de beskrivs utifrån att eleven utvecklar kunskap, 

utvecklar sin förmåga, skapar tillit till någon aspekt inom ämnet eller att eleven ska bli för-

trogen med något inom ämnet. Stor betoning ligger på vokalt och instrumentalt musicerande 

såväl enskilt som i grupp och att utveckla tillit till den egna sångförmågan. Att utveckla 
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förmåga att själv skapa musik, utveckla sitt lyssnande och bli förtrogen med musikens form 

och struktur. Att bli förtrogen med dess funktion i olika kulturer och epoker, utveckla sin för-

måga att använda IT som ett redskap för musicerande och skapande samt utveckla förmåga att 

kombinera musiken med andra gestaltningsformer.  

 

I delen Ämnets karaktär och uppbyggnad kan man läsa att ”Musiken har betydelse för person-

lighetsutveckling och lärande”, vilket är intressant ur flera aspekter. Bland annat för att man 

inte i något annat grundskoleämnes kursplan, med exakt samma ordval, beskriver att ämnet 

skulle ha betydelse för personlighetsutvecklingen. Enbart i kursplanen för svenska och för 

modersmål tar man upp betydelsen av ämnets karaktär för den personliga identiteten vilket 

man kan tolka som likvärdigt med personlighetsutveckling. Annars ligger fokus i de olika 

ämneskursplanerna på inhämtning av kunskap, utveckling av olika förmågor, att få djupare 

insikt i något, ha användning av kunskap för vardagliga göromål, främja jämställdhet och 

jämlikhet o.s.v.  

 

En annan intressant aspekt är också att man skriver att musiken har betydelse för lärande, 

vilket jag tolkar som att man inte bara menar lärande av musik, utan också lärande i stort. 

Skolverket hävdar därmed att musikämnet har betydelse ur fler hänseenden än den kunskap 

som till synes är dess mest karaktäristiska; det praktiska utövandet - musicerande och lyss-

nande. Detta görs även i åtskilliga meningar rakt igenom hela kursplanen, man beskriver 

sociala och individuella verkningar av ämnets olika komponenter så som förbättrad sam-

arbetsförmåga, frigörelse av den egna identiteten och förståelse för andra människors musik-

preferenser. Men den ovan nämnda meningen är speciellt intressant därför att den står för sig 

själv och inte i direkt samband med något annat. Detta nämner man även i NU 03 i ett avsnitt 

där man diskuterar kursmålens förändringar i modern tid:  

”Musikens personlighetsutvecklande kraft lyftes fram i kursplanen och en fokusering gjordes 

på ämnets kärna – musicerande och skapande – där det gemensamma musikutövandet var 

grunden för musikupplevelse och lärande.” 

 

För att försöka bryta ned den nuvarande kursplanen i musik lite mer kan man säga att den 

innehåller sju huvudkomponenter; spel, samspel, lyssnande, skapande, teori, historia och 

omvärldsförståelse med hänvisning till kulturella skillnader. Som nämndes i citatet ovan ska 

den största vikten ligga på musicerande och skapande i grupp. Målen som eleverna ska ha 

uppnått i slutet av det femte och nionde läsåret finns beskrivna i något mer nedbruten form än 
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de tidigare nämnda strävansvärda målen. I slutet av 9:e läsåret ska eleven för att bli godkänd 

ha uppnått följande kriterier:  

 

– kunna använda sin röst i unison och flerstämmig sång, 

– kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel samt kunna reflektera 

över och bedöma utförandet, 

– kunna använda musik, text och andra uttrycksformer i skapande och improvisation för att 

gestalta tankar och idéer, 

– kunna tillämpa centrala ämnesbegrepp i eget musicerande, musikskapande och 

musiklyssnande, 

– ha kunskaper om musikens uttrycksformer, funktioner och traditioner i olika kulturer samt 

kunna reflektera kring dessa utifrån musiken i dagens svenska samhälle, 

– vara medveten om olika ljud- och musikmiljöers påverkan på människan och vikten av 

hörselvård.  

(Skolverket, 2000-07) 

 

Därefter beskrivs hur man ska bedöma ämnet när man sätter betyg och vilka villkor som 

gäller för betygen VG och MVG, där samspel i grupp är en avgörande faktor i betyget VG 

och för MVG är det djupare musikaliska kunskaper i såväl solo- och samspel som teori, 

historik och musikens olika kulturella och sociala sammanhang. Därefter har förstås varje 

skola egna mer nedbrutna mål där skiftningarna kan vara stora mellan olika skolor. 

 

Enligt gällande timplan förfogar musikämnet över totalt 230h i grundskolan. Det kan jämföras 

med bildämnet som också har 230h, hem- och konsumentkunskap som har 118h och slöjd 

som har 330h. Alla andra ämnen har från 320h (språkval) upp till 900h (matematik) och 

1490h (svenska). Vid skolans val får ett ämne minskas med högst 20 % av dess totala tid. 

(SFS 2000:445, Skolverket 2009). Det finns också skolor utan timplan. 

 

I Grundskoleförordningen; SFS (1994:1194) står dessutom: ”4 § Grundskolan skall ha 

ändamålsenliga lokaler” och ”… skall också ha utrustning som behövs för en tidsenlig 

utbildning.” För musikundervisningen bör detta innebära att de lokaler och den utrustning 

man har tillgång till ska vara i enlighet med det arbete som krävs för att kunna nå upp till 

kursplanens mål. 
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Grupp och grupprocess 

Vad som är en grupp kan definieras på många olika sätt, beroende på vilket synsätt man har 

definierar man det olika. Stensaasen & Sletta (1996) påstår att vi alla är förtroliga med ordet 

grupp och att vi ofta använder det om olika sammansättningar av människor. De delar också 

upp fenomenet i två olika begrepp; icke-sociala grupper och sociala grupper där man skiljer 

på massbeteende och gruppbeteende. En icke-social grupp rör sig då om två eller flera 

människor som samtidigt är på samma ställe men utan att ömsesidigt påverka varandra, som 

t.ex. i biokön. En social grupp är då motsatsen, alltså att man ömsesidigt påverkar och i vissa 

hänseenden är beroende av varandra, som t.ex. på ett föreningsmöte. Stiwne (1998) menar att 

en vanlig, omedelbar beskrivning kan se ut så här:  

 

”… det är en samling individer som kan lokaliseras i tid och rum, har ett visst antal medlemmar, 

en viss beständighet i tid, eventuellt är förenade av en viss uppgift och eventuellt karaktäriseras 

av någon grad av sammanhållning.”  

(Stiwne, FOG Samlingsvolym 1998, s. 127) 

 

Vidare beskriver han det problematiskt att man ofta väljer att stanna vid att se människor som 

objekt, vars värde kan mätas, när man ska definiera vad som är en grupp. Man kan på så sätt 

förlora begreppets metaforiska betydelse till förmån för ett rent bokstavligt perspektiv. Det 

han menar är att människor i allmänhet strävar efter att konkretisera saker för att förenkla 

världen omkring sig och för att kunna förvissa sig om vilka villkor som gäller i en viss 

situation, som att anse att det till exempel krävs tre personer för att bilda en grupp. En enda 

individ skulle i denna tolkning inte kunna definiera sig själv som en grupp. I det fallet finns 

det därmed ett mängdvärde man måste förhålla sig till, en individs värde räcker inte för att 

fylla gruppbegreppets innebörd. Om man i denna strävan efter konkretion också skulle mena 

att en grupp enbart kan existera om den kan lokaliseras i tid och rum kan man fråga sig om 

den då slutar att existera när ingen av medlemmarna längre är närvarande. Fler frågor kan 

därefter dyka upp. Behåller gruppen sina egenskaper om dess omgivning förändras? Kan en 

grupp existera i en virtuell värld (ex. internet)? Vad som definierar en grupp beror således på 

vilken ståndpunkter man har i dessa frågor och ur vilka teorier de grundar sig. Jag skulle t.ex. 

tycka att en grupp kräver minst två deltagare och att gruppen kan existera även när med-

lemmarna inte är närvarande men att gruppens egenskaper kan förändras om omgivningen 

förändras. 
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Många som skrivit om gruppbegreppet menar att det räcker med två personer för att det ska 

kunna kallas en grupp. Nilsson (2005) skriver att tre personer krävs för att det ska kunna 

kallas en grupp men han påpekar också att använda antal som enda mätinstrument är ett 

mindre bra kriterium för att avgöra gruppens existens. Speciellt utifrån aspekten att antalet 

möjliga relationer i en grupp kraftigt ökar för varje deltagare som tillkommer. Granström 

(1998) använder sig av en tabell för att tydliggöra detta: 

 

Figur 1 

Tabell 3. Antalet möjliga konstellationer vid olika deltagare i en grupp.  

_________________________________________________  

Gruppstorlek     Antal relationer  

__________________________________________________  

  

   2        1  

   3         6  

   4             25  

   5             90  

   6        301  

   7        966  

__________________________________________________  

 

(Granström, FOG Samlingsvolym 1 1998, s. 15) 
 

 

I en klass med 25 elever kan det teoretiskt sett uppstå upp till en miljon olika relationer vilket 

kan vara tänkvärda fakta som man bör ha i åtanke när man arbetar med den sortens grupp-

sammansättningar. Grupprocessen och dynamiken ser naturligtvis annorlunda ut i en klass om 

15 elever jämfört med en klass om 25-30 elever. När en grupp närmar sig 20 individer är det 

inte längre troligt att alla individer i gruppen har en personlig relation till varandra.  

 

Stensaasen och Sletta (1996) beskriver utvecklingen av hur en samling individer övergår till 

att bli en grupp. Det är en process i flera stadier; formandet, stormandet, normerandet och ut-

förandet. Formandet är stadiet då deltagarna i gruppen bekantar sig med varandra. I denna fas 

är det vanligt att medlemmarna känner sig osäkra. Stormandet är nästa stadium då konflikter 

och individuella skillnader blir synliga och den dominerande aktiviteten i gruppen är kampen 

om positioner och roller. Normerandet är stadiet då gruppen utvecklar normer och definierar 

roller, det inbringas klarhet och ordning för att gruppen ska kunna fungera som avsett. Först 

när man kommit till det sista stadiet, utförandet, så kan det målinriktade arbetet komma igång 

efter att de nödvändiga grunderna lagts i de tidigare stadierna. I musikundervisning delar man 
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ofta in eleverna i mindre grupper för att ”lösa olika uppgifter”. Även om eleverna i klassen 

redan är bekanta med varandra på olika sätt så innebär varje ny gruppsammansättning inom 

klassen en ny tur i grupputvecklingsstadierna. Hinner man med det inom ramen för musik-

ämnets resurser om klassen har 25-30 medlemmar? Hur effektivt kan grupparbetet bli med 

tanke på tiden som krävs för att gå igenom ovan nämnda stadium? 

 

Stiwne (1998) tar upp riskerna med att den individuella kapaciteten ofta reduceras i grupp-

sammanhang. Han beskriver: 

 

”Beträffande gruppers produktivitet och prestationer visar åtskilliga studier att gruppers insatser 

ofta understiger vad man kunde förvänta utifrån de enskilda deltagarnas egenskaper eller 

kapacitet. Huruvida detta beror på svårigheter att i en grupp identifiera vilka krav som gäller för 

en viss uppgift och att lyckas koordinera krafterna i förhållande till uppgiften (Steiner, 1986), 

eller har att göra med motivationsfrågor kopplade till gruppers dolda dynamik är ännu osäkert... 

… Så mycket är emellertid klart att en grupp i regel har svårt att maximalt utnyttja sin samlade 

potential, en svårighet som generellt ökar med gruppens storlek.”  

(Stiwne, FOG Samlingsvolym 1 1998, s. 140) 

 

Det är därmed troligt att ju större gruppen blir, desto svårare blir det att genomföra gemen-

samma aktiviteter på ett effektivt och tillfredställande sätt. Det är en svår uppgift att ställas 

inför om man ska lära en grupp på 25 individer att spela gitarr samtidigt. Man skulle kunna 

måla upp ett scenario som realistiskt sett skulle kunna se ut så här: 15 elever i denna 25-

grupp har aldrig spelat gitarr förut. Fem elever har hållit och slagit an strängarna på en 

gitarr tidigare och kanske har de lärt sig några av tonerna till ”Smoke on the water” (Deep 

Purple). Av resterande fem elever kan tre spela ”Smoke on the water” melodiskt felfritt 

men rytmen är olika korrekt. Kanske har de också spelat till tabulatur på musiklektioner 

tidigare. De två andra kan spela flera ackord med olika rytmisering, den ena eller kanske 

båda två av dessa går på musik- eller kulturskola och får individuell undervisning i gitarr. 

Eller så har de någon förälder eller syskon som kan spela lite gitarr och som i sin tur lärt 

dem. Det kan i det läget vara svårt att tillfredställa och tillmötesgå varje elevs behov när 

det existerar så vida kunskapsskillnader mellan dem, speciellt om man inte delar upp dem i 

mindre grupper.  
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Johan Blückert skrev ett examensarbete 2008 som undersökte vilka kunskaper i gitarr som 

elever besatt efter att ha avslutat grundskolan. Resultaten visar på att det främst är elever som 

får/fått undervisning i musik utanför skolan som har de kunskaper i gitarr som lärarna på hög-

stadiet anser att alla elever som gått ut grundskolan med godkänt i ämnet musik borde ha. 

Blückert menar att det är troligt att musikämnet i skolan främst gagnar de som redan har 

kunskaper i musik när det handlar om att utveckla kunskaper i ämnet och att bli betygsatt. Det 

skulle i så fall kunna vara troligt att dessa elever även upplever arbetsmiljön på musiklektion-

erna mer positivt än eleverna utan tidigare förkunskaper i musik. 

Faktorer för den upplevda klasstorleken 

När man talar om klasstorlek och stora och små grupper i undervisningen ska man vara 

medveten om att medan det för en lärare/elev/kultur/nation kan upplevas som mycket med ett 

visst antal elever kan samma antal för en annan upplevas som litet. Ur denna bemärkelse 

behöver man också se till aspekten erfarenhet. En nyutexaminerad lärare med liten erfarenhet 

kan uppleva en storlek på klassen som stor medan den erfarne läraren som arbetat länge 

tycker den är normal/liten. Lärare som ofta arbetar med grupper om t.ex. 50-100 (eller fler) 

elever och har det som norm skulle förmodligen uppleva grupper om 20-30 elever som 

mycket litet, medan den som haft 10-15-grupper skulle tycka 20-30-grupper är stora.  

 

En annan aspekt som bör tilläggas är att skiftningarna mellan olika klasser, som inte har med 

antalet elever att göra, är stora. Heterogena och homogena grupper, elever med särskilda 

behov, konflikter i elevgruppen, social bakgrund och samhällsstruktur är några av flera faktor-

er som påverkar. (Granström 1998:1) Olika klasser kräver olika förutsättningar för att fungera 

bra, det är de flesta forskare överrens om. En klass på 15 elever med många konflikter och 

elever med särskilda behov kan säkert upplevas mer krävande än en grupp på 30 elever med 

bara ett fåtal elever i behov av särskilt stöd och som för övrigt är relativt homogen. Om där-

emot 30-gruppen skulle tillhöra den första kategorin borde den rimligtvis upplevas som 

mycket mer krävande än en 15-grupp med samma problematik.  

 

Upplevelsen hos lärare av att en grupp är för stor grundar sig oftast i att läraren känner sig 

otillräcklig för eleverna och att man upplever tidsbrist för att hinna med allt som behöver 

göras. Granström (1998:1) berättar om en brittisk studie som visar att lärare som undervisar i 

grupper om 26-30 elever arbetar 3 timmar mer per vecka jämfört med lärare som undervisar i 

grupper som understiger 21 elever (total arbetstid 49,6 h per vecka jämfört med 46,4 h). Bara 

att elevantalet ökar med en enda elev ställer högre krav på läraren. 
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Gruppstorlek och lärartäthet 

Som tidigare nämnts så har jag inte funnit några studier inom området gruppstorlek och 

musikundervisning. ”Det finns få studier som inriktat sig på praktiskt-estetiska ämnen, trots 

att det är just dessa ämnen som, åtminstone i svensk skola, har haft de största grupperingarna” 

(Granström 1998:1, s. 2). Eftersom jag inte funnit de få som tydligen ändå finns har jag inte 

kunnat ta del av dem. Största delen av den litteratur jag funnit behandlar yngre barn eller 

gymnasieungdomar och flera av dem är dessutom både 30, 40 och 50 år gamla. Även om 

resultatet fortfarande kan vara relevant så bygger de på en annan undervisningssituation 

eftersom såväl samhälle, lärarutbildning och läroplanen för skolan såg annorlunda ut då. På 

senare år har det ändå kommit ett antal rapporter som behandlar ämnet då man går igenom 

och kritiskt granskar gamla studier och jämför med de få studier som gjorts under senare år. 

Ovan citerade forskare har genomfört ett par egna mindre studier som han jämfört med äldre 

studier. De genomfördes för 10 år sedan och är två av de nyare studier som finns att tillgå 

gällande svensk undervisning. 

 

Många studier är gjorda utifrån jämförelsen om eleverna skulle få en bättre kunskaps-

utveckling i mindre grupper än i stora. Dock är det få av dessa studier som påvisar att det 

finns ett samband mellan dessa faktorer. Kritiken som i de senare årens rapporter framförts 

mot dessa studier är att de oftast sträcker sig över kortare tid och att man därför inte har tagit 

hänsyn till eventuella långtidseffekter. Dessutom att man inte tar hänsyn till elevsammansätt-

ningar, elevernas sociala bakgrund eller vilken definition man har på små och stora grupper. 

Annan kritik riktar sig från flera håll också mot en specifik forskare, Eric Hanushek, som 

sammanställt och jämfört ett stort antal olika studier som behandlar ämnet klasstorlek och 

elevprestationer. Man har funnit att han lagt större vikt vid rapporter som inte visar något 

samband mellan undervisning i mindre grupp och en bättre kunskapsutveckling än vid 

rapporter som visar att det finns ett samband. Krüger & Lindahl skriver om just detta i en 

ESO-rapport från finansdepartementet och de har funnit att det finns ett lika stort antal studier 

i Hanusekhs efterforskning som visar på positiva samband som på negativa. 

 

I en rapport om forskningen angående klasstorlekens betydelse för lärares och elevers arbets-

situation (Granström, 1998:1) tar man upp ytterligare dilemman som står i vägen för hur 

verklighetstrogna resultaten är. Granström menar att problemet emellertid inte är att det sak-

nas relevant och aktuell forskning, utan att den forskning som finns bygger på olika defini-

tioner av klasstorlek ”Några forskare har redovisat antalet elever dividerat med antalet lärare 



  13 

på skolan, andra har dividerat med antalet vuxna överhuvudtaget” (1998:1 s. 1). Dessutom tar 

man ingen hänsyn till om elever är sjuka eller om de av annan anledning är på annat håll 

under pågående undervisning, vilket naturligtvis påverkar den verkliga storleken på gruppen i 

själva undervisningssituationen. I Sverige menar vi vanligen med klasstorlek antalet inskrivna 

elever i klassen. Men även det anser Granström att det är en dålig måttstock för det verkliga 

antalet elever i klassrummet.  

 

Oavsett detta vill jag påpeka att det fortfarande finns arbete att utföra kring de frånvarande 

eleverna. Ingen lärare kommer ifrån arbetet med att skriva åtgärdsprogram, omdömen och 

betyg, ha utvecklingssamtal o.s.v. angående dessa elever. Även om elevens frånvaro medför 

färre antal elever att tillmötesgå under själva lektionen, kvarstår följaktligen annat arbete 

kring varje inskriven elev. Detta sett utifrån lärarens arbetssituation. Elevernas arbetssituation 

under själva lektionen påverkas förstås inte av detta på samma sätt. De påverkas istället 

indirekt om lärarens metoder, tillgänglighet eller välmående tar en ny riktning som en följd av 

den verkliga gruppstorleken i klassrummet.  

 

I Granströms rapport tar man upp att flera studier visar på att större undervisningsgrupper 

leder till ökad stress för läraren och även ökad risk för utbrändhet. Han skriver: ”Ökad 

klasstorlek kan därför ses som en bidragande orsak till ökad lärarstress som tillsammans med 

andra faktorer (oklara mål, bristande uppskattning från överordnade etc.) kan leda till sjuk-

frånvaro eller avhopp.” (1998:1 s. 8)  

 

Ett annat återkommande fynd i de flesta studier angående klasstorlekens eventuella påverkan 

på elevernas kunskapsinhämtning är att det främst är de svagaste eleverna som har störst 

vinning av mindre undervisningsgrupper. Normal- och högpresterande elever har också viss 

vinning men svagpresterande visar på de största erövringarna av mindre undervisnings-

grupper. De flesta studier visar också på att effekten av mindre grupper ger störst positiv 

inverkan på kunskapsinhämtningen i de lägre åldrarna och avtar ju högre upp i åldrarna man 

kommer. Norberg (2003) menar dock att man kan finna positiva effekter även i de högre 

årskurserna. 

 

I ett par försöksstudier har man funnit att skillnaden i kunskapsinhämtning för eleverna är 

mycket liten eller obefintlig mellan de större undervisningsgrupperna och de mindre, om 

läraren använder samma metoder oavsett elevantalet. Om läraren däremot väljer att använda 
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andra metoder i den mindre gruppen än i den större kan man vänta sig bättre resultat. Dess-

utom har man funnit att skillnaden är obefintlig om differensen i elevantalet mellan de olika 

klasstorlekarna man jämfört är mindre än 30 %. Att man till exempel skulle anse att 23 elever 

är en mindre grupp och 30 elever är en större grupp. För att få några positiva resultat av 

undervisning i mindre grupp får antalet inte överstiga mer än 15 elever (Granström 1998:1). 

 

Såväl i Granströms FOG-rapport som i Krügers & Lindahls ESO-rapport och flera andra 

rapporter har man studerat resultatet av den mest omfattande försöksstudie som genomförts i 

syfte att försöka se vilka effekter undervisning i mindre grupper kan få. Den genomfördes 

under andra halvan av 1980-talet i Tennessee, USA, och med uppföljning under andra halvan 

av 1990-talet. Studien kallas STAR-experimentet (Student/Teacher Achievement Ratio) och 

var ett storskaligt experiment som omfattade 11 600 elever och ett 80-tal skolor i USA 

(Andersson och Häkkinen 2005). I detta projekt lottades lärare och elever in i tre olika klass-

typer: små klasser (bestående av 13-17 elever), normalstora klasser (22-25 elever) samt 

normalstora klasser med en assisterande lärare. Eleverna var kvar i samma klasstyp under tre 

år (första till tredje klass) och under studiens fjärde år placerades samtliga elever återigen ut i 

större undervisningsgrupper. Lärarna omplacerades varje år (Ivarsson, 2003). Syftet med 

studien var att undersöka om samband fanns mellan klasstorlek och elevernas studieresultat. 

För att mäta studieresultaten fick eleverna i de olika klasstyperna varje år genomföra stan-

dardiserade kunskapstester där eleverna i de mindre undervisningsgrupperna genomgående 

visade på bättre resultat. Dessutom visade uppföljningen som gjordes i slutet av 1990-talet att 

eleverna som ingick i de små klasserna i större utsträckning skrev den amerikanska mot-

svarigheten till högskoleprovet. Kritik som förts mot experimentet är att lärarna som deltog i 

detta var medvetna om studiens syfte och att det därför finns en möjlighet att det påverkat 

lärarnas entusiasm till undervisningen, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

 

Granström har, som tidigare nämnts, själv genomfört två studier (1996, 1997) som berör 

gruppstorlek ur olika perspektiv. Den ena undersökte elevernas privata kommunikation i 

klassrummet. Den andra rör hur arbete och trivsel påverkas av hur stor gruppstorleken är. Den 

förstnämnda gjordes genom observationer där man iakttog kontakten eleverna emellan. Han 

fann att elever har betydligt större utbyte av kamraterna än läraren under lektionerna då de 

oftast har 10 gånger fler kontakter med kamraterna än med läraren. Eleverna utbyter 

sinsemellan kunskaper om allt från skolämnet till sociala normer och klädstil. Storleken på 

gruppen visar sig i denna studie inte ha någon större betydelse för den mängd privata 
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kontakter/samtal som varje elev söker. Den är lika stor oavsett gruppstorlek. 

 

”Det innebär att eleverna söker och ger varandra stöd och bekräftelse i lika hög grad i små som i 

stora klasser. Denna interna kommunikation har sannolikt större betydelse för elevernas kun-

skapssökande och välbefinnande än vad man vanligtvis tror. För läraren och klassrumsmiljön 

innebär det emellertid en väsentlig skillnad om det är 15 eller 30 elever som pratar med 

varandra samtidigt.” (Granström 1998:1, s. 9) 

 

Studien visar också att mängden privat kommunikation mellan eleverna ökar i takt med 

åldern, vilket är intressant eftersom klassrumsmiljön ur denna synpunkt i så fall borde 

förändras mot en i ännu högre grad bullrig miljö. Ur denna aspekt kan man hitta ännu ett 

argument för att införa halvklasser även i högre årskurser. 

 

Den andra studien (Granström 1998:1) undersökte vilka faktorer som påverkar mest i fråga 

om trivsel och lektionsarbete, också denna genom observationer samt ett frågeformulär som 

eleverna fyllde i direkt efter lektionens slut. Här finner Granström att lärarens val av arbets-

former är den mest avgörande faktorn. Eleverna upplever ett högre utbyte av lektioner då de 

fått arbeta tillsammans med kamraterna (parövningar, grupparbete, gruppdiskussioner) och 

mindre utbyte av så kallad katederundervisning. Även denna studie visar att elevernas upp-

levelser inte påverkas av klasstorleken utan att lärarnas val av metoder för undervisningen är 

det mest avgörande. Detta är positivt eftersom läraren inte enbart blir ett offer för omständig-

heter de själva inte rår över. Det understryker också hur viktig lärarens roll är för elevernas 

kunskapsutbyte. Utifrån denna information skulle man kunna dra slutsatsen att gruppstorlek är 

av ringa betydelse. Dock nämner Granström att lärarens situation, som forskning visar ofta 

påverkas negativt av större undervisningsgrupper, också är av stor vikt för att eleverna ska få 

en bra undervisning. 

Samhällsekonomiska effekter 

Som tidigare nämnts har Eric Hanushek skrivit en inflytelserik översikt av forskning som 

bedrivits på detta område där han gått igenom 147 studier. Han menar att det i stort sett inte 

finns något samband mellan mindre undervisningsgrupper och förbättrade elevprestationer 

(Granström 1998:1). I ESO-rapporten från finansdepartementet Klassfrågan – En ESO-

rapport om lärartätheten i skolan hävdar man motsatsen och tar upp brister i Hanusheks 

tillvägagångssätt. 
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”Vi kan i denna studie visa att hans huvudslutsats är resultatet av att alltför stor tyngd lagts på 

de studier där man funnit negativa effekter av ökade resurser. När vi i stället låter varje studie 

väga lika tungt i analysen, finner vi att fler studier finner positiva effekter av mer resurser till 

skolan. Detta resultat är statistiskt säkerställt. Vår slutsats är därför att den genomsnittliga 

studien visar att mer skolresurser är – både i form av fler lärare och ökade utgifter per elev 

associerat med bättre elevprestationer.”   

(B. Krüger och Lindahl 2002, s. 11) 

 

Vidare beskriver Krüger & Lindahl vilka samhällsekonomiska effekter minskade resurser i 

skolan kan få. Ju mindre resurser till skolan, desto större är risken att fler faller utanför och 

inte avslutar grundskolan och en ännu större risk för oavslutade gymnasiestudier. I nästa led 

hindras därmed fler människor att söka vidare till högskola och universitet eftersom dessa 

faktorer är avgörande för om du kan söka till högre studier. 

 

En annan ESO-rapport skriven av Helene Norberg (2003), som är inriktad på att reda ut 

effekterna av tidiga misslyckanden eller avhopp från grundskola och gymnasium, tar också 

upp detta problem. Hon menar att kunskapen om dessa elever är mycket bristfällig varför hon 

tagit fram nya data om dem i ett försök att finna ny lärdom. Norberg har funnit att tidiga miss-

lyckanden eller avhopp från grundskola och gymnasium ger kraftigt ökad risk för sysslolöshet 

och annan social problematik i vuxen ålder, vilket ur ett långtidsperspektiv kostar mer för 

samhället än ökade resurser till skolan. Hon menar att halvklasser ur detta perspektiv på kort 

sikt är mer kostsamt för samhället, men att det på längre sikt lönar sig därför att färre individ-

er faller utanför. Som tidigare nämnts är det just de svaga eleverna som har störst vinning av 

undervisning i mindre grupp varför det också är de som förlorar mest i större undervisnings-

grupper. Norberg har funnit att de svaga eleverna ofta även har föräldrar som saknar högre 

utbildning, vilket borde göra det ändå mer angeläget att satsa mer resurser på dessa elever så 

inte utbildningsgraden är något man ärver utan något man väljer. 

 

Torbjörn Agerberg (2000) genomförde 1999 en enkätundersökning där resultaten visar att 

nästan 60 % av musiklärarna i skolan och kulturskolan är ljudöverkänsliga och 40 % lider av 

någon form av tinnitus eller hörselnedsättning. Mer än hälften av dessa 40 % har sökt vård för 

sina besvär (Agerberg, 2000). På enkäten svarade 626 musiklärare, vilket är drygt hälften av 

alla yrkesverksamma musiklärare som är medlemmar i Musiklärarnas Riksförening. Han 
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beskriver vidare att ”Få musiklärare verkar orka arbeta ända fram till pensionsåldern. Många 

musiklärare har vittnat om den fysiskt och psykiskt tunga arbetsmiljön. I åldersgruppen 61 år 

eller mer är det endast 37 % som arbetar heltid som musiklärare” (Agerberg 2000, s.4).  

 

Musiklärare utgör en yngre lärarkår än genomsnittet av andra ämneslärare som är medlemmar 

i Lärarnas Riksförbund. Dessa resultat tyder på att det finns problematik inom musikläraryrk-

et som i min mening ger flera samhällsekonomiska effekter (utöver det personliga lidandet, 

som jag i sig anser borde värderas högst). Dels är vård mycket kostsamt för samhället och i 

nästa led de sjukskrivningar som utfärdas i samband med hörselskador och tinnitus. Dels är 

det också kostsamt för samhället i det vidare perspektivet att de äldre och mer erfarna musik-

lärarna i så stor utsträckning försvinner från skolorna och lämnar en ung lärarkår med ringare 

möjligheter att dra lärdom av äldre och mer erfarna kollegor. Agerberg visar också i sin 

rapport att antalet tinnitusdrabbade musiklärare ökar med åldern och med antal år som yrkes-

verksam inom musikläraryrket. Vilket förmodligen är en stor bidragande orsak till att den 

äldre musikläraren oftare arbetar deltid eller slutar i förtid. 
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Syfte 

Att mot bakgrund av förändrade skrivningar om målsättningar och klasstorlek i kursplan och 

styrdokument rörande musikundervisningen undersöka och jämföra om klasstorleken har 

betydelse för hur lärare och elever upplever undervisningen. Dessutom att undersöka hur 

lärarna upplever möjligheten att uppnå läroplanens mål i förhållande till gruppstorlek.  

Frågeställningar 

Har gruppstorleken betydelse för hur lärare och elever upplever arbetsmiljön och 

lektionsinnehållet på musiklektionerna? 

 

Hur upplever eleverna sin egen och kamraternas koncentration under lektionerna samt hur de 

känner sig efter lektionen? 

 

Har gruppstorleken betydelse för musiklärarens val av undervisningsinnehåll? 

 

Har gruppstorleken betydelse för hur musikläraren upplever sina möjligheter att nå 

läroplanens mål? 
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Metod 

Jag har använt mig av två metoder för denna undersökning. Den ena är en kvalitativ intervju-

studie med fyra musiklärare på fyra olika skolor och den andra är en kvantitativ enkät-

undersökning bland ett urval elever i år 7-9 på de berörda skolorna. Två av skolorna har 

halvklassundervisning i musik och två har helklassundervisning. När jag i texten nedan talar 

om halvklass eller mindre undervisningsgrupp innebär det 10-15 elever och när jag talar om 

helklass eller större undervisningsgrupp innebär det 20-30 elever (vanligast 25-30 stycken). 

När jag talar om olika undersökningsgrupper syftar jag till både lärare och elever i den större 

alternativt mindre klasstorleken. Undersökningsgrupp 1 är lärare och elever i halvklass och 

undersökningsgrupp 2 är lärare och elever i helklass. 

 

Jag har valt att använda mig av två metoder för att jag inbördes mellan de berörda lärarna 

respektive eleverna ska kunna jämföra upplevelserna av musikundervisningen i anknytning 

till respektive klasstorlek. Även till viss del för att kunna jämföra om lärarnas uppfattning av 

arbetsmiljön, i respektive undersökningsgrupp, kan återfinnas hos eleverna. Jag valde för 

lärarna den kvalitativa intervjun för att få mer djupgående insyn i hur musiklärare upplever 

sin arbetssituation. Intervjun utgick från sju frågeställningar (bilaga A) som följdes upp av 

olika uppföljningsfrågor utifrån den intervjuades berättelser. För eleverna valde jag en enkät-

undersökning (bilaga B) för att få en mer kvantitativ och ytlig bild av deras upplevelser 

angående arbetsmiljön. Enkäten bestod av sju slutna frågor angående olika aspekter av hur 

man upplever sin arbetsmiljö. Frågorna rörde t.ex. koncentrationsförmåga, hur ofta man 

spelar på instrument, upplevd sinnesstämning efter lektionen och erfarenheter av 

musikundervisning utanför skolan. 

Urval 

Val av skolor gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval men även utifrån avsikten att jag ville 

undersöka två skolor med halvklassundervisning i musik och två skolor med helklass-

undervisning för att sedan kunna jämföra. Urval av elever/klasser för enkäterna gjordes 

utifrån avsikten att kunna jämföra de intervjuade lärarnas upplevelser med elevernas men 

även ur ett bekvämlighetsperspektiv. Enkäten genomfördes i de klasser (sammanlagt 10 
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klasser) som hade undervisning i samband med det, i samråd med läraren, valda intervju-

tillfället. På så sätt förebyggdes bortfallet eftersom eleverna fyllde i enkäten under lektionstid 

när jag själv var närvarande och kunde samla in enkäterna direkt. Enligt klasslistorna skulle 

sammanlagt 231 elever ingått i min enkätundersökning vid full närvaro. 188 elever svarade på 

enkäten varav 103 (55 %) elever från halvklass och 85 (45 %) från helklass. Bortfallet blev 

således 19 %. Fördelningen av antal enkäter från varje skola är 50/50 (%) vad gäller helklass-

erna men i halvklasserna är ena skolan överrepresenterad, 70/30 (%). Det senare berodde på 

ändrat datum av undersökningstillfälle (vid ena skolan) till ett datum då vissa klasser var ute 

på praktik vilket hindrade genomförandet av undersökningen i en klass. 

Genomförande 

Först tog jag kontakt med rektorerna på de skolor jag önskade genomföra min undersökning 

ca 3 veckor innan den av mig tilltänkta veckan för genomförandet. De gav alla sitt godkänn-

ande under förutsättning att musikläraren på deras skola ville det samt att de ansåg sig ha tid 

och möjlighet för det. Rektorn och musikläraren ville även i förhand se frågorna för elev-

enkäten vilket de gavs möjlighet till. Därefter kontaktade jag lärarna via telefon eller mail. Jag 

presenterade mitt arbete utifrån att jag skulle ville undersöka hur lärare och elever upplever 

arbetsmiljön på musiklektionerna och hur lärare planerar sin undervisning. Jag berättade 

också hur jag ville genomföra undersökningarna. Jag undvek att nämna min huvudsakliga 

fokus på jämförelsen mellan hel- och halvklassundervisning och gruppstorlekens eventuella 

betydelse för undervisningen. Detta för att undvika att lärarna såväl aktivt som omedvetet 

skulle vinkla sina svar utifrån mina eventuellt antagna förväntningar.  

 

Alla tillfrågade tillmötesgick mig och min förfrågan snabbt och positivt. De välkomnade mig 

till deras skola och undervisning. Därefter skickade jag som överenskommet över enkäten via 

mail och jag bifogade även frågeställningarna för intervjun. Detta för att lärarna skulle ha 

möjlighet att i förhand fundera lite kring frågorna för intervjun. Detta verkade däremot inte ha 

skett då de allihop, av förståeliga skäl, verkar arbeta under viss tidspress med många arbets-

uppgifter att hinna genomföra. Lärarna blev också tillfrågade om jag med deras tillåtande 

kunde göra en inspelning av intervjun, vilket samtliga godkände. I mailet underströk jag även 

lärarnas, elevernas och skolornas anonymitet i det färdigskrivna arbetet samt att inspelningen 

enbart skulle avlyssnas av mig och att de ska komma att raderas i samband med arbetets 

färdigställande. Datum för genomförande bestämdes snart efter tillfrågandet varav endast ett 

av dem i efterhand blev ändrat.  
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Vid själva genomförandet av undersökningarna så anlände jag till respektive skola, i tre fall, i 

början av arbetsdagen, i ett fall, mitt under arbetsdagen. Jag blev varmt välkomnad av samt-

liga lärare och de visade mig alla runt i sina lokaler till att börja med. Intervjuerna skedde 

antingen innan enkätundersökningens genomförande eller mitt i. Tre intervjuer genomfördes 

utan avbrott och en i två omgångar med avbrott för lektion. Samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av dator, med lärarens godkännande, och tog ca 45 min/intervju att utföra. Jag 

frågade om tillåtelse för inspelning via dator både innan och vid själva intervjutillfället. 

 

Jag deltog också på minst en hel musiklektion på varje skola då jag antingen iakttog vid sidan 

av eller hjälpte eleverna i deras lektionsarbete. Jag hade dock inte för avsikt att under dessa 

lektioner aktivt observera några speciella beteendemönster hos elever och lärare.  

Analysmetoder 

Jag har använt flera analysmetoder för enkätundersökningen. Dels manuellt införande av 

insamlad data i dator för uträkning av procentandelar för varje svarsalternativ på varje fråga, 

både alla elever totalt per skola och även hel- och halvklasser sammanslaget var för sig. För 

varje fråga procentandelar även uträknade ur ett genusperspektiv för varje skola och samman-

taget båda skolorna i respektive klasstorlek. De uträknade procentandelarna från respektive 

svarsgrupp (hel- och halvklass) har sedan överförts till stapeldiagram för att få en mer lätt-

överskådlig jämförelse av svarsresultaten. Dessutom har jag gått igenom och noterat de 

vanligaste sambanden i hur eleverna besvarat frågorna i förhållande till varandra. Dock har 

jag inte fört någon noggrann statistik över detta på grund av tidsbrist. Inför arbetet med under-

sökningen och framställandet av denna uppsats fanns ingen avsikt att lägga särskild tid på att 

jämföra utfallet av enkäterna utifrån ett genusperspektiv. Men eftersom det under samman-

ställningen av enkätresultatet på vissa frågor dykt upp tydliga skillnader med utgångspunkt i 

genus har jag ägnat lite tid till att jämföra svarsutfallet utifrån detta. 

 

Intervjuerna spelade jag in med hjälp av ett inspelningsprogram i datorn och därefter har jag 

transkriberat dem. Intervjumaterialet har jag sedan läst igenom ett flertal gånger för att få en 

uppfattning om åsiktsgrupperingar, avvikelser och annan information. Jag har jämfört varje 

lärare mot varandra men också de hel- och halvklassundervisande lärarna mot varandra. Jag 

har också försökt jämföra varje enskild lärares svar med utfallet från deras elever, men detta 

har inte gett några generellt entydiga resultat varför jag valt att inte fördjupa mig nämnvärt i 

detta. 
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Resultat med kommentarer 

Resultatet av mina två undersökningsmetoder kommer presenteras i två avskilda avsnitt där 

jag i vartdera avsnittet redogör för resultatet av respektive undersökning var för sig. I intervju-

avsnittet redogör jag för och jämför det inhämtade informationsmaterialet dels mellan alla 

lärarna och dels mellan de två undersökningsgrupperna. Jag undersöker också om det finns 

några tydliga skillnader i upplevelser och planeringsarbete mellan lärarna som undervisar i 

halvklass mot de som har helklass. I enkätavsnittet redogör jag för och jämför jag resultatet av 

datainsamlingen mellan de olika klasstorlekarna samt några jämförelser utifrån genusperspek-

tivet. En jämförelse mellan intervju- och enkätresultaten presenteras i diskussionsavsnittet. 

Resultat av intervjuer 

I detta avsnitt väljer jag att kalla lärarna i halvklass för lärare A & B samt lärarna i helklass-

erna för lärare C & D. Först ger jag en bakgrundsbeskrivning av lärarna med fakta om ut-

bildning, antal undervisningstimmar och antal elever man undervisar. Sedan följer en genom-

gång av intervjumaterialet utifrån ett jämförande perspektiv där jag har försökt finna gemen-

samma och skiljande nämnare och åsikter, såväl mellan alla lärarna som utifrån klasstorleken 

de undervisar i. Sist ger jag en kort sammanfattning av resultatet från intervjumaterialet. 

 

Bakgrund 

Samtliga lärare är behöriga musiklärare; lärare A, B och D har utbildning för klassundervis-

ning, lärare C för instrumental- och ensembleundervisning. En lärare är tvåämneslärare och 

undervisar därmed också några timmar i matematik. Lärare B är den enda som har musik-

lärarkollegor på samma skola. Alla lärarna har heltidstjänster och lärare B och D undervisar 

drygt 320 elever vardera varje vecka. Lärare C undervisar ca 300 elever varje vecka och lärare 

A undervisar ca 240 elever per vecka på grund av provisorisk omstrukturering av skolan, det 

är också därför det blivit halvklassundervisning på denna skola som alltid (förutom ett antal år 

under 1980-talet) haft helklasser i musik förut. Mentorskap ingår i tjänsten för lärare A som 

har 8 mentorselever och lärare C och D som båda har 14 mentorselever var. Lärare C & D 

bedriver all sin undervisning förutom elevens val i helklass. Lärare A & B har halvklass-

undervisning med eleverna i år 7-9 och helklass med elever i år 6 respektive år 4-6. Samtliga 

lärare har mellan 15,5-16,7 h i vanlig undervisningstid (avslutningar och andra uppsättningar 

eller framträdanden som kräver ytterligare tid är inte inräknat här). Lärare A & B har arbetat 

som musiklärare i ca 30 år, lärare C & D har arbetat som musiklärare i ca 7-8 år.  
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Kommentar 

Det är för studiens tillförlitlighet problematiskt att lärarna i de olika undersöknings-

grupperna inbördes har så lika erfarenheter och bakgrund medan de är så olika grupperna 

emellan. Det är också på sätt och vis besynnerligt att halvklasslärarna har helklasser i de 

yngre årskurserna och halvklasser i de äldre årskurserna och inte är tvärtom eftersom den 

mesta forskning, t.ex. STAR-experimentet, visar på flest positiva effekter av halvklass-

undervisning i de yngre åldrarna. 

 

Jämförelse 

Generellt har jag funnit att alla lärarna anpassar och planerar sin undervisning utifrån 

kursplanen och de gällande ramfaktorerna på deras skola. Lärarna A & B anser att ingen 

annan gruppstorlek än halvklass borde vara rimlig för musikundervisningen medan lärarna 

C & D inte verkar välja att reflektera över detta i samma utsträckning. Lärare A & B tar upp 

spörsmålet om halvklassundervisning i musik utan att jag uttalat någon direkt fråga om det 

medan lärare C & D endast angriper ämnet vid min tillfrågan.  

 

Kommentar 

Jag tänker mig att benägenheten att ta upp upplevd problematik kring ramfaktorer som 

gruppstorlek, kan bero på att man hellre fokuserar på det man kan göra istället för vad man 

inte kan göra. Att lärarna utifrån de förutsättningar de har anpassar sig för att de ska trivas 

med sin sysselsättning och för att kunna känna att de genomför sin undervisning på ett 

tillfredställande sätt. Till saken hör också att båda lärarna som arbetar i helklass aldrig 

undervisat i mindre undervisningsgrupper förutom i elevens val, vilket inte riktigt är jäm-

förbart eftersom de eleverna är särskilt intresserade av ämnet. Därför har de inte heller 

någon egentlig erfarenhet av halvklassundervisning att jämföra med.  

 

Lärare C säger ”…Sen med elevantal i klasserna så vet jag ju inte för jag har ju aldrig jobbat 

på något annat sätt. Sen ibland kan jag tänka; tänk om jag skulle ha halvklass, VILKEN 

DRÖM! …”. Lärare D verkar ha funderat lite mer kring detta: (som svar på min följdfråga 

”Storleken på gruppen då?” i samband med frågställningen; - Behöver du ta några hänsyn när 

du planerar din undervisning?) 
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 ”Ja, det är ju självklart, det är ju ett önskemål. Det är något vi hela tiden pratar om eftersom 

slöjd och hemkunskap har ju halvklass och jag vet att det är några skolor som har halvklass. 

Men då måste man ju jobba dubbelt så mycket istället, det går ju inte trolla med pengarna heller. 

Men det är självklart att gruppstorleken är enormt påverkande.” 

 

Denna lärare har alltså uppfattningen om att musiklärare som arbetar med halvklasser har 

dubbelt så många undervisningstimmar, men detta stämmer dock inte med lärare A & B som 

båda ligger inom ramen för 16-17 klocktimmar (ca 20 lektioner per vecka), alltså samma som 

lärare D. Alla lärare utom en framhåller också att de tror samhället skulle vinna på att ha 

mindre grupper i all undervisning i skolan, både ekonomiskt och socialt.  

 

När jag besökte lärarna vid intervjutillfället så fick jag se lokaler och utrustning och i sam-

band med det så fick jag information om olika regler och åtgärder de gjort för att förebygga 

höga ljudvolymer. Digitala trumset, hörlurar till syntar och förstärkare, en lärare hade ett 

större ljudisolerat ensemblerum för akustiskt trumset, mattor för att täcka golv av klinkers, 

tavlor/tyg/möbler/affischer på betongväggar för att dämpa ljud, regler för spel på elektriska 

instrument, borttagande av speciellt högljudda rytminstrument och flitigt användande av 

grupprum.  

 

Kommentar 

Jag kunde efter samtliga besök konstatera att lärarna som undervisar i helklass hade fler 

regler och åtgärder kring ljudnivåer än de andra två (obligatorisk användning av hörlurar, 

digitala trumset, borttagande av rytminstrument o.s.v.). Jag kunde också konstatera, efter att 

ha varit med på samtliga lärares lektioner, att lärarna i helklass fick höja rösten rejält ett 

flertal gånger under lektionen för att göra sig hörda. Detta upplevde jag inte alls i halvklass-

erna. Dock är detta bara mina iakttagelser gjorda utan syfte att speciellt observera och 

analysera lärarnas och elevernas beteende under lektionen. 

 

Samtliga lärare har väl utrustade musiksalar vad gäller instrument, ljudanläggning, stolar, 

nödvändig elektronik och andra nödvändiga material (datorer är inte inräknat). Ingen av 

lärarna tar upp missnöje med detta, snarare tvärtom. Gällande upplevelsen av den rumsliga 

arbetsmiljön kan man dela in lärarna i två grupper. De som tycker de har det ”väl förspänt” 

och de som har önskningar om förbättring. Lärare A och C har tillgång till två grupprum 

utöver musiksalen. De andra två har endast tillgång till en undervisningssal, vilket de nämner 
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som en brist och att de hade önskat att ha ett par grupprum att tillgå. Framför allt i samband 

med eget skapande och spel på instrument. Samtliga musiklärare undervisar i klassrum/ 

samlingslokaler/grupprum som från början inte ämnats för musikundervisning. Rummen är 

alltså inte vid akustiskt och utrymmesmässigt anpassade.  

 

Kommentar 

Detta är intressant med tanke på den paragraf som finns i Grundskoleförordningen som 

nämndes i slutet av kursplansavsnittet: ”4 § Grundskolan skall ha ändamålsenliga lokaler.” 

Alla skolorna i denna undersökning bryter med andra ord mot denna paragraf.  

 

Lärare B och D är alltså de som trivs mindre bra i sin arbetsmiljö gällande lokaler än de andra 

två lärarna. Lärare B uppger också besvär med tinnitus sedan några år. Det är också dessa två 

lärare som undervisar flest elever, över 320 elever per vecka, och har högst antal under-

visningstimmar med 16,7 h/vecka. En av dem har, som enda lärare på sin skola, ingen från 

musiksalen avskild arbetsplats vilket läraren uppger som en stor brist eftersom det innebär 

mycket arbete att släpa tunga pärmar och annat material mellan skolan och hemmet. Dessa två 

lärare ger uttryck för en viss trötthet i anknytning till sitt yrke och en av lärarna uttrycker att 

”jag vet inte om jag vill göra det här hela livet”. Båda lärarna upplever att planeringstiden 

minskar för varje år med alla de nya administrativa uppgifter som läggs på läraruppdraget (till 

exempel fler omdömesunderlag och åtgärdsrapporter). Effekten av det är att de inte upplever 

att man har tid att utveckla nytt undervisningsmaterial och att de tycker sig stå och ”trampa i 

samma gamla fotspår” vilket verkar ge upphov av trötthetskänslan och att yrket inte längre är 

lika roligt. Båda lärarna framhåller ändå att de trivs mycket bra med eleverna och att det är 

själva undervisningen och elevkontakten som är yrkets glädjeämne. Det är kanske inte så 

konstigt att glädjen och viljan till yrket minskar om man upplever att den del man uppskattar 

mest får mindre och mindre utrymme. De trivs annars också mycket bra med sina kollegor.  

 

Två av lärarna (A och C) ger uttryck för en stor tacksamhet till sin skolledning/rektor. De 

uttrycker känslor av att ”de tror på mitt arbete” och ”de satsar verkligen på musik” och denna 

känsla infinner sig vid flera tillfällen under intervjun. Det är också dessa lärare som har till-

gång till grupprum, något färre undervisningstimmar (16 h och 15,5 h) och färre antal elever 

per vecka (240 och 300).  
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I de strävansvärda kursmålen i kursplanen står att man ska sträva efter att eleverna ”utvecklar 

sin förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och musicerande samt som redskap 

för skapande i olika former” (Skolverket, 2000). Detta verkar vara ett problem för åtminstone 

tre av lärarna då de i dagsläget inte alls har tillgång till datorer med musikprogram. En av 

dessa lärare anger egen okunskap i ämnet som anledning och de andra två anger ekonomiska 

skäl. En av de sistnämnda lärarna hade tidigare tre datorer men de togs bort på grund av in-

förande av nya leasingavtal för datorerna på skolan, vilket gjorde att skolan inte ansåg sig ha 

råd med dem. Den fjärde läraren har tillgång till två datorer i musiksalen. Det är alltså bara en 

av de fyra musiklärarna som för närvarande har tillgång till datorer för detta ändamål trots att 

det i Grundskoleförordningens tidigare nämnda 4 § även står att grundskolan ”… skall också 

ha utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning”.  

 

Gällande planering och upplägg av undervisning framkommer inga omedelbara och tydliga 

skillnader mellan lärarna för helklass och halvklass. Samtliga lärare utgår i första hand från 

kursplanen och de mål som finns beskrivna där. Alla uppger att de strävar efter att få en bra 

balans mellan spel, lyssning, och teori. Lärare A, B och C framhåller däremot att musik-

skapande är den del som är svårast att få med. Det stämmer ganska väl överrens med NU 03 

(Skolverket, 2003) där en stor del av eleverna upplever att de sällan eller aldrig getts möjlig-

het till eget musikskapande på lektionerna. Vidare framhåller lärare A & B svårigheterna med 

att kunna uppnå läroplanens mål om man tvingas undervisa i helklass. En av dem anser till 

och med att man inte kan göra mycket annat än att sjunga om man har helklasser. Speciellt 

om klassen har många elever med särskilda behov. Båda lärarna i helklass uppger, som 

tidigare nämnts, önskan om halvklassundervisning men den ena läraren stannar snart dessa 

tankar vid resonemanget att skolan inte har ekonomi för det och den andra vid att man upplevt 

än värre klasstorlekar tidigare och därför inte tycker den nuvarande gruppstorleken i för-

hållande till det är ”så farligt”. 

 

Samtliga lärare framhåller problematiken med att ha så många elever varje vecka. Speciellt i 

fråga om betygsättning och omdömesskrivning. Dels för att det är svårt att få en riktig och 

rättvis uppfattning om alla elever när de är så många och att musiken har så få under-

visningstimmar. Dels för att man upplever det mycket stressande under perioderna när om-

dömen och betyg ska sättas. Andra ämneslärare har kanske högst upp emot 120 elever att 

skriva omdömen eller betyg på varje termin medan musikläraren ofta har mellan 300-400. 

Bildlärarna är de enda som delar samma problematik. Alla lärarna anser ändå att de flesta av 
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deras elever lyckas nå upp till läroplanens mål och samtliga menar att musiken i allmänhet är 

ett ämne som intresserar eleverna.  

 

Trots att samtliga lärare uppger att de anser att de flesta elever når upp till kursmålen nämner 

alla att kursplanen innehåller för många ”fina ord” vilket de menar bidrar till att göra den 

svårbegriplig. Att de förstår den samtidigt som de inte förstår den. Tre lärare önskar en 

omskrivning av kursplanen för att göra den mer tydlig och lättbegriplig. 

 

Kommentar 

Lärarnas uppfattning om att eleverna i stor utsträckning är intresserade av musikämnet 

stämmer väl överrens med NU 03 där 88 % av eleverna i arbetets enkätundersökning svarar 

att musik intresserar dem. Det är en paradox att lärarna anser att kursplanen är svår att 

förstå samtidigt som de menar att de flesta av deras elever når upp till kursplanens mål. Hur 

kan eleverna nå upp till mål som lärarna själva i grunden har svårt förstå? Troligt är att 

lärarna skapar sin egen tolkning av kursplanen varefter det blir varje enskild lärares tolkning 

av kursmålen som eleverna ska nå upp till. 

 

Lärarna i undersökningsgrupp 2 håller också ofta musiksalen öppen för eleverna på luncher 

och raster vilket de till största del upplever som positivt. Eleverna (omkring 5 elever) får vara 

i musiksalen och spela under de förutsättningar som musikläraren angett och därmed under 

eget ansvar. Båda lärarna tycker det fungerar bra och de tror att de får ”mycket gratis” i 

undervisningen genom att de håller musiksalen levande även utanför undervisningstid. 

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis verkar det som att arbetsmiljö i fråga om tillgång av ändamålsenliga 

lokaler, stöd från skolledningen, planeringstid, antal undervisningstimmar och antal elever 

man undervisar har en avgörande betydelse för hur man trivs med sin arbetsmiljö. För lärarna 

som har halvklass är gruppstorleken en större bidragande orsak till hur man trivs med sin 

arbetsmiljö än för lärarna med helklasser. Dock påverkar antal elever man sammanlagt 

undervisar under en vecka alla lärare i form av upplevelse av stress i samband med under-

visning i spelsituationer och omdömes- och betygsättning.  

 



  28 

Lärarna menar att de planerar sin undervisning främst utifrån målen i kursplanen men lärare A 

& B (och i viss mån även lärare C) poängterar att man lägger upp undervisningen på helt 

olika sätt i större undervisningsgrupper än i mindre. Framför allt när det handlar om samspel. 

Man anser att man i större undervisningsgrupper inte kan utveckla samma spelmässiga 

kvalitéer som i mindre grupper. En lärare anser att man inte kan göra mycket annat än att 

sjunga om man har helklasser och då är det i så fall många av kursplanens mål som får stryka 

på foten. Samtliga lärare uppger att de anser att de flesta av deras elever når upp till kurs-

planens mål för år 9 men att musikskapande är svårt att få med. Samtliga lärare nämner också 

problemet med att ämnet har så få timmar. Lärarna för halvklass menar att kursmålen är 

orealistiska i förhållande till ämnets tidsresurs. 

 

Lärarnas beskrivningar av vad de upplever som problem i anslutning till att nå kursmålen 

stämmer ganska väl överrens med lärarenkätens resultat i NU 03. I den uppges att de hinder 

som oftast upplevs för att kunna uppnå kursmålen är; gruppstorleken (75%), ämnets utrymme 

i kursplanen (60 %) och lokalsituationen (43%). 

Resultat av enkätundersökning 

Frågorna var utformade så att eleven skulle svara utifrån en uppskattning av hur hon/han 

oftast upplever det. Ett problem med detta är således att elevernas uppskattningsförmåga 

förmodligen varierar när det handlar om att kunna uppskatta något över längre tid. Dock har 

ändå skolelever idag stor vana av att fylla i enkäter och utvärderingar så detta problem är för-

hoppningsvis inte så stort. Ytterligare kommentarer kring detta förs kontinuerligt i texten i 

detta avsnitt samt i sammanfattning och diskussionsavsnittet. 

 

Jag kommer först gå igenom varje fråga var för sig med resultaten presenterade i stapel-

diagram med eventuella efterföljande kommentarer. Den innehåller även iakttagelser av 

vanliga svarsmönster och enstaka iakttagelser av genusfördelningen. Jag avslutar 

enkätavsnittet med en kort sammanfattning av genusfördelningen. 
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Svarsresultat 

Figur 2: Fråga 1 

 

 

Eleverna i helklasserna upplever att man spelar oftare än eleverna i halvklass. Eleverna som 

deltar eller har deltagit i musikundervisning utanför skolan anser i högre grad att man spelar 

ofta (alternativ a eller b). Eftersom en högre procentandel av eleverna i helklass tillhör den 

kategorin elever påverkar detta utfallet.  

 

Kommentar 

En annan anledning till detta skulle kunna vara att eleverna i helklass har yngre lärare som 

inte arbetat lika länge som de som har halvklass. En av lärarna i undersökningsgrupp 1 upp-

ger sig också, sedan några år, lida av tinnitus. Denna lärares elever upplever generellt ljud-

nivåerna för svarsalternativen c) Mitt emellan/Varken eller, d) Ganska låg och e) Mycket låg.  

 

 

Figur 3, Fråga 2 
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På samtliga skolor upplever pojkarna att de spelar något oftare än vad flickorna upplever att 

de gör. Det är också de som i högre utsträckning upplever en högre ljudvolym på lektionerna. 

Man kan också i diagrammet ovan se att nästan 40 % (31 av 85) av eleverna i helklass har 

svarat att man oftast upplever ljudvolymen som stark eller mycket stark, jämfört med halv-

klasserna där knappt 25 % (25 av 103) av eleverna upplever samma sak. Frågorna låg efter 

varandra i enkäten därför att jag lätt skulle kunna se hur om svaren på frågorna skulle kunna 

hänga ihop med varandra. Det gjorde de bevisligen då flertalet av de som ansåg att man spelar 

varje lektion också svarade att man oftare upplevde stark eller mycket stark ljudvolym. Dock 

ser jag ingen koppling mellan att man skulle känna sig tröttare efter lektionen om man svarat 

a) eller b) på denna fråga då flertalet av dessa elever enbart anger positiva känslor efter 

musiklektionen. 

 

Figur 4: Fråga 3 

 

 

Det är glädjande att över 70 % av eleverna (146 st.) i båda klasstorlekarna anser sig ha ganska 

hög eller mycket hög koncentration under lektionerna. Intressant är också att se sambanden 

mellan fråga 3 och 4. Generellt anser eleverna att deras egen koncentrationsförmåga är högre 

än klasskamraternas. Man kan fråga sig varför eleverna genomgående verkar ha en mer 

negativ syn på kamraternas koncentrationsförmåga än sin egen. Kanske är det lättare att skylla 

sina egna koncentrationssvårigheter på kamraternas bristande koncentration. Elever som 

oftast upplever sin egen koncentrationsnivå som mycket hög svarar oftast att klasskamraterna 

har lägre koncentrationsnivå, ibland mycket lägre.  
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Figur 5: Fråga 4 

 

 

Elever som svarat c) på fråga 3 anger oftast att klasskamraterna har samma koncentrations-

nivå som dem själva. En intressant iakttagelse är att flickor i högre grad anser sig ligga på 

svarsalternativ a) eller b) och att de också i högre grad anser att klasskamraterna har lägre 

eller mycket lägre koncentration än de själva. Detta medan pojkarna är mer benägna att sätta 

samma alternativ på sina kamrater som sig själva. 
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Figur 6: Fråga 5 

 

 

Detta diagram följer utfallet i samtliga diagram, alltså att skillnaden inte är speciellt stor 

mellan undersökningsgrupperna. Helklasserna är som i de andra frågorna i något högre ut-

sträckning mer positiva än halvklasserna. Men detta har som tidigare nämnts förmodligen sin 

grund i svarsutfallet på fråga 7. Jag kan skönja ett visst mönster av att om man svarat a) eller 

b) på denna fråga har man ofta ringat in en, oftast flera, av de positiva känslorna i fråga 6 (se 

figur 7). De elever som svarat c), d) eller e) har högre benägenhet att ringa in en, ibland flera, 

av de negativa känslorna i fråga 6. Den större delen av dessa elever är ändå mer positiva än 

negativa. Man skulle ändå kunna dra en viss parallell vid hur eleverna känner sig efter lek-

tionen med vad de tycker om musiksalen. Jag har också lagt märke till att de elever som 

svarat a) och b) på fråga 1-4 har större benägenhet att ange positiva känslor i fråga 6. 

 



  33 

Figur 7: Fråga 6 

 

 

Detta var den enda frågan där eleverna fick möjlighet att ringa in fler svarsalternativ vid 

behov. Många, mer än hälften, utnyttjade detta och där fanns ofta lika svarsmönster. Som 

nämnts i stycket ovan finns även tydliga tendenser, hos de även annars positiva eleverna, att 

ringa in en eller flera av de positiva alternativen. Jag räknar alternativ a) - e) till de positivt 

lagda svarsalternativen och alternativ f) – j) som de negativt lagda svarsalternativen. Alter-

nativ f) behöver nödvändigtvis inte ses som negativt, det kan vara bra om det beror på att 

eleverna till exempel erbjuds utmaningar under lektionen som gör att de förbränner energi. 

Det är däremot negativt om man känner sig trött på grund av olika faktorer i arbetsmiljön. 

Detta visar sig till stor del vara fallet då mer än hälften av eleverna som anger trötthet efter 

lektionen också anger att de upplever stark eller mycket stark ljudvolym under lektionen. 

Dessutom är det ingen av dessa ”trötta” elever som tycker att musiksalen är mycket bra. Det 

är också mer än hälften av dessa elever som uppger att deras koncentration oftast ligger på 

alternativ c) (varken eller). Därför väljer jag att placera alternativ ”f) Trött” i kategorin 

negativa känslor.  

 

Fler flickor ringar in positiva svar på denna fråga än pojkarna, framför allt vad gäller 

alternativ a). Generellt kan man ändå se att eleverna känner mest positiva känslor efter 

lektionerna vilket är ett glädjande utfall. Eleverna i helklass är i större utsträckning glada och 

inspirerade än eleverna i halvklass, men som tidigare nämnts och som kommer behandlas i 

fråga 7, finns andra faktorer i elevernas bakgrund som troligtvis påverkar detta utfall. 
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Fig 8: Fråga 7 

 

 

Alla elever utom en som undervisas i helklass, bland de eleverna som svarat ja på fråga 7, är 

mycket positiva till musiksalen. De tycker enbart att man har positiva känslor efter lektionen, 

anser sig själv ha hög eller mycket hög koncentration under lektionen och tycker att kamrater-

nas koncentration är lika hög eller alternativet lägre än sitt eget. Dessutom svarar alla utom en 

att man spelar på instrument varje lektion eller nästan varje lektion och de flesta tycker också 

att ljudnivån är stark eller mycket stark, med undantag för några som tycker den är lagom/mitt 

emellan. De flesta av dessa elever har spelat mellan 6 månader och 3 år.  

 

De elever som svarat ja på fråga 7 som undervisas i halvklass är också i mycket hög grad 

positiva i sina svar på samma sätt som eleverna i helklass. De tycker också att man spelar ofta 

och att ljudvolymen är stark eller mycket stark. Några fler än de i helklass är generellt något 

mer negativa i sina svar, men dessa elever tillhör nästan alla kategorin som endast spelat utan-

för skolan i upp till 3 månader. Dessutom uppger de alla att de inte spelar utanför skolan 

längre.  

 

Kommentar 

Eleven med negativa åsikter i enkäten som tillhör helklasserna är en av de två elever som 

spelat längst tid utanför skolan (7,5 år). Kanske är undervisningen på för låg nivå för att den 

eleven ska kunna behålla intresset. Att fler elever i halvklasserna som på fråga 7 svarade ja, 

är något mer negativa beror kanske på den korta tid de undervisats i musik utanför skolan. 
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Kunskaperna hann troligtvis inte bli nog djupa och intresset för musik kan man också tänka 

sig är något svalare hos dessa elever eftersom de uppger att de inte längre spelar.  

 

Genusperspektivet 

Som avslutning på enkätavsnittet vill jag ta upp det generella utfallet ur ett genusperspektiv. 

Flickor är i högre grad mer positiva i sina svar gällande fråga 3 (hur man upplever sin kon-

centration), 5 (vad man tycker om musiksalen) och 6 (hur man känner sig efter lektionen). 

Fler flickor än pojkar anser sig ha mycket hög eller ganska hög koncentration. I fråga 4 är 

pojkarna mer positiva än flickorna angående kamraternas koncentrationsnivå. Pojkarna anser i 

högre grad att klasskamraterna har lika hög koncentration som de själva har medan flickorna i 

högre grad är mer negativa. Flickorna är också i högre grad mycket negativa om klass-

kamraternas koncentration, speciellt de flickor som själva tycker sig ha mycket hög 

koncentration. Pojkarna är inte lika positiva i sitt omdöme av musiksalen som flickorna och 

de är heller inte riktigt lika positiva som flickorna i angivna känslor efter musiklektionen. Till 

exempel anger ca 75 % av flickorna (71 st.) att de känner sig glada efter lektionen medan ca 

50 % av pojkarna (49 st.) anser samma sak. Det är också något fler flickor som deltar eller har 

deltagit i någon form av musikundervisning utanför skolan men skillnaden är marginell. 
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Diskussion 

I denna avslutande del av arbetet kommer jag fördjupa diskussionerna kring bakomliggande 

orsaker och samband till studiens resultat; lärarnas och elevernas upplevelser. Jag börjar med 

att diskutera tillförlitligheten av resultaten i min studie och därefter följer en diskussion där 

jag försöker att jämföra lärarnas utsagor med resultatet av enkätundersökningen samt andra 

fördjupade diskussioner kring resultaten. 

 

Tillförlitligheten av studien 

Jag har fått en bra bild av den grupp lärare och elever som jag undersökt. Det verkar inte 

osannolikt att resultaten skulle kunna överföras på andra liknande grupper men som jag tagit 

upp tidigare i resultatavsnitten finns flera faktorer i lärarnas och elevernas bakgrund som 

påverkar tillförlitligheten av resultaten som presenteras i denna studie. Ett problem med min 

enkätundersökning är att den är av begränsad omfattning, färre än 200 svarande, vilket 

minskar tillförlitligheten för en kvantitativ studie eftersom varje individ påverkar resultatet i 

större utsträckning. Dessutom är antal svarande ojämnt fördelade på de olika klasstorlekarna 

55/45 (%) (halvklass/helklass) vilket också kan påverka resultaten. Ytterligare en aspekt 

gällande detta är att de olika skolorna med halvklasser är mycket ojämnt fördelade med 

70/30 (%) vilket ger en svagare tillförlitlighet i svaren från skolan med de färre svaranden. 

Detta eftersom varje klass i mycket större utsträckning påverkar denna skolas utfall. Om en av 

dessa klasser skulle bestå av en större andel elever som innehar en viss problematik som i 

grunden inte har med musikundervisningen att göra så påverkar det i större utsträckning det 

procentuella utfallet av enkäten. Det är sannolikt att elever som har en viss problematik upp-

lever undervisningen generellt mer negativt i många olika ämnen, inte bara musik. Om en 

klass med 9 elever består av 5 elever som är studiesvaga är procentandelen studiesvaga elever 

mycket högre jämfört med en klass på 15 elever där 5 elever innehar samma problematik.  

 

Ännu ett problem med tillförlitligheten av min enkätstudie är att helklasserna har betydligt 

högre procentandel elever som deltar eller har deltagit i musikundervisning utanför skolan. 

Detta innebär att eleverna på dessa två skolor har fler elever som sannolikt har bättre förut-

sättningar att ta till sig och engagera sig i undervisningen. Man skulle alltså kunna vänta sig 

ett mer positivt utfall i resultatet av enkäten för denna grupp elever jämfört med 

halvklasserna. 
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Gällande intervjuresultatens tillförlitlighet är det problematiskt att lärarna mellan de olika 

undersökningsgrupperna har så olika erfarenheter och bakgrund. Det är högst troligt att när 

lärarna har så stora skiljaktigheter i arbetslivserfarenhet, att de också har kommit till olika 

slutsatser inom vissa delar av musikläraryrket, vilket kan ge feldimensionerade resultat. Dock 

anser jag att flera av de samband och skillnader som uppenbarar sig i lärarnas utsagor ändå 

går att härleda till undersökningens syfte. 

 

Jämförelse och diskussion 

Alla lärarna uppger att sång och spel på instrument utgör huvuddelen i undervisningen. 

Eleverna ger intryck av att ha samma åsikt, speciellt i helklasserna. Det motbevisar i så fall 

meningarna som framkommit i intervjuresultaten om att man inte kan spela i samma om-

fattning med helklasser. Alla lärarna upplever emellanåt ljudvolymen under lektionerna som 

påfrestande men lärarna som har helklasser har fler tydliga bullerförebyggande regler och 

åtgärder i klassrummen. Eleverna i helklass uppger ändå att de oftare upplever höga ljud-

volymer på lektionerna än vad de som går i halvklass gör. Man kan ju fundera på hur många 

fler av eleverna i helklass som upplevt ljudvolymen som stark eller mycket stark om inte 

deras lärare vidtagit de åtgärder de gjort för att förebygga den. Lärare C arbetar mycket aktivt 

med tydlig och omfattande information om tinnitus och hörselskador med alla sina elever 

varje läsår. Eleverna till lärare B, som har tinnitus, är de som generellt upplever lägst ljud-

volym under lektionen. Sannolikt undviker äldre musiklärare som arbetat inom yrket i fler år, 

framför allt då hörselproblematik finns, att utsätta sig för högre ljudnivåer i högre grad än 

yngre lärare. Det är förmodligen en förutsättning för att man ska orka fortsätta arbeta inom 

yrket. Eleverna tycker i regel bra om musiksalen men det verkar finnas ett samband mellan de 

som är mer mindre positiva till musiksalen och de som känner sig trötta efter lektionen. Lärar-

na är i denna bemärkelse är uppdelade i två läger. De som trivs mycket bra med sina lokaler 

och de som trivs mindre bra. De som trivs bra i med sina lokaler tycker de har det väl förspänt 

och de som trivs mindre bra har tydliga önskemål om förbättringar. 

 

De två lärarna (A och C) som uttrycker stor tacksamhet till sin skolledning upplever jag, 

utifrån övrig information som framkommit under intervjuerna, att det har sin grund i två, av 

lärarna, i huvudsak upplevda erfarenheter. Det ena är förstås att skolledaren är bra på att visa 

uppskattning genom att lyssna och ta till vara på musiklärarens kunskaper, åsikter och önsk-

ningar. Man har sett till att lärarna har grupprum att tillgå, man lagt pengar på utrustning och 
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andra resurser till musiksalens och undervisningens förmån. Dessutom har man har tagit 

hänsyn till musiklärartjänstens speciella karaktär vid utformningen av tjänsten. Den andra är 

att dessa musiklärare tidigare i arbetslivet upplevt mycket sämre villkor angående lokaler, 

utrustning och tjänstens utformning än det som de upplever idag. Om musikläraren upplevt en 

riktigt illa ställd arbetssituation så är det möjligt att små förbättringar i jämförelse med tidiga-

re förhållanden blir stora. Det kan i sin tur ge läraren en känsla av att vara tillfredsställd även 

om förhållandena fortfarande är undermåliga på en eller flera punkter. En kommentar som 

dök upp från samtliga intervjuade i samband med frågan om upplevd arbetsmiljö var att ”jag 

ska väl inte klaga om jag jämför med…” och så tar man upp tidigare erfarenheter eller hur 

musiklärarkollegor på andra skolor har det. Såsom Granström (1998:1) påpekar faktorerna för 

den upplevda gruppstorleken drar jag liknande parallell i fråga om faktorerna för den upp-

levda arbetsmiljön. Alltså att tidigare erfarenheter har stor betydelse för hur man upplever sin 

nuvarande situation. 

 

Jag hoppas och tror inte att musiklärare i allmänhet verkar ha en övervägande undermålig 

arbetsmiljö och gör det inte heller efter att ha genomfört mina intervjuer och fått se lokalerna 

och utrustningen som de lärarna har att tillgå. Däremot anser jag att det är en stor brist att 

ingen av lärarna i undersökningen undervisar i lokaler som är ämnade för musikundervisning 

vad gäller akustik och rummets övriga utformning. Speciellt eftersom man nämner betydelsen 

av hörselvård i kursplanen för musik och att man, som tidigare nämnts i Grundskoleförord-

ningen, skriver att man i grundskolan ska ha ändamålsenliga lokaler. Det är också en brist att 

endast hälften av lärarna har grupprum att tillgå om man tänker på kursplanen och dess 

tydliga inriktning på spel och samspel. Det moment som samtliga lärarna nämner som ett av 

de svåraste att genomföra i helklass. 

 

Det är tyvärr inte heller bra att hälften av lärarna uppvisar tydliga trötthetstecken i anknytning 

till sitt arbete och att en av dem dessutom drabbats av tinnitus. Det är inte heller ett positivt 

omdöme av musikläraryrket när en av lärarna i denna studie inte vet hur länge musiklärar-

yrket kommer vara det självklara valet av sysselsättning. Agerbergs rapport, av vilken delar 

av resultaten redovisats tidigare i detta arbete, påvisar att det är många musiklärare som reso-

nerat i liknande banor eftersom de yngre musiklärarna är överrepresenterade i yrkesgruppen. 

Detta verkar inte vara direkt kopplat till klasstorlek men koppling till det totala antalet elever 

man undervisar finns. Lärarna uppger negativ stress inför omdömesskrivning och betygsätt-

ning. Skulle man införa halvklasser i musik i alla årskurser (under förutsättning att man till 
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exempel anställer en till musiklärare och inte fördubblar undervisningstimmarna) skulle det 

totala elevantalet för den enskilde läraren minskas och denna stress skulle kunna förebyggas. 

 

Elever som får/har fått någon form av musikundervisning visar upp tydliga tendenser av att 

vara mer positiva i sitt omdöme av arbetsmiljön än sina klasskamrater som inte får det. Resul-

tatet av Blückerts (2008) undersökning verkar man alltså även kunna tillämpa på hur eleverna 

upplever arbetsmiljön på musiklektionerna i år 7-9. Förkunskaper eller fördjupningsstudier i 

musik utanför skolan verkar påverka hur eleverna upplever arbetsmiljön på lektionerna i 

positiv riktning. 

Sammanfattning och slutord 

Både lärare och elever verkar påverkas av förhållandena rörande lokalerna. Lärarna påverkas 

också till viss del av klasstorleken, men framför allt det totala antalet elever man undervisar 

under en arbetsvecka. Eleverna verkar inte påverkas på samma sätt av klasstorleken, men det 

finns en ökad tendens för upplevelsen av starka ljudvolymer på lektionerna som är kopplad 

till gruppstorleken. Dessa elever uppger också oftare att de känner trötthet efter lektionen. 

Lärarna påverkas också av sin upplevelse av samarbetet med skolledningen. 

 

Lärarna anpassar i huvudsak sin undervisning efter kursplanen, men de tre av dem uppger att 

det finns stora skillnader i hur man undervisar i spel och samspel i relation till gruppstorleken. 

Detta är i så fall mycket bra för undervisningen, eftersom forskning visar att positiva effekter 

av halvklassundervisning endast uppstår om läraren ändrar metoderna för sin undervisning. 

Samtliga lärare upplever att de flesta av deras elever når kursmålen, men lärarna för halvklass 

uppger att det är mycket svårare att göra det om man har helklass. De två är också de enda 

som undervisat i de båda gruppstorlekarna. Musikskapande och musikdata är de två målen 

som lärarna uppger som svårast att få med. 

 

Den sammantagna informationen i litteraturgenomgången anser jag understödjer undervisning 

i mindre grupper. Anledningarna är flera: för att kursmålen ändrats och inriktat sig än mer på 

spel och samspel, för att förebygga buller som i värsta fall kan ge upphov till tinnitus och 

hörselskador, för att främja ett mer effektivt grupparbete, för att förebygga tidiga miss-

lyckanden och avhopp från skolan och för att förebygga negativ stress hos lärarna. 
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Det är som sagt inte tillräckligt stora skillnader i resultaten mellan de båda undersöknings-

grupperna för att man ska kunna hårddra några tillförlitliga slutsatser. Däremot finns det stora 

skillnader i betydelsefulla bakgrundsfaktorer hos såväl lärare som elever som högst troligt 

påverkar utfallet av undersökningen. Tidsbrist på grund av den poängmässiga storleken på 

arbetet har inte gett mig utrymme att kunna genomföra fler intervjuer och enkäter. Ändå 

finner jag att mina resultat stämmer ganska bra överrens med utfallet av tidigare forskning 

inom området. De stämmer också mycket bra med de resultat som Skolverket kom fram till i 

NU 03. T.ex. att lärare upplever kursplanen som för svår att förstå, att eleverna i allmänhet 

har intresse för musik, att lärarna anser att musikskapande är svårt att få med, att tre av lärarna 

upplever eller har upplevt klasstorleken som ett hinder i undervisningen och att lokalsitua-

tionen har betydelse för den upplevda arbetsmiljön. 

 

Karin Martinsen, Arvika 2009
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Bilaga A 

 

Kvalitativa intervjufrågor till musiklärare i år 7-9 

 

1. Berätta om din bakgrund som musiklärare. 

 

2. Hur ser ditt arbete som musiklärare ut idag? 

 

3. a) Hur planerar du din pedagogiska verksamhet?  

b) Behöver du ta hänsyn till något i ditt planeringsarbete? 

 

4. Hur ser du på läroplanen i musik? 

 

5. Berätta om hur du upplever din arbetsmiljö. 

 

6. Hur upplever du kontakten med dina elever? 

 



  44 

Bilaga B 

 

Enkätfrågor om musikundervisningen (elever år 6-9) 
 

Helklass_____   Halvklass_____ 
 

Årskurs_____   
 

Flicka_____  Pojke_____ 

 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst med dina åsikter. Ringa endast in ett alternativ om inte annat 

står angivet för en enskild fråga. Alla frågor syftar till musiklektionerna. 
 

1. Hur ofta spelar ni på instrument? 
 

a) Varje lektion b) Nästan varje lektion  
 

c) Någon gång ibland  d) Sällan e) Aldrig 

 

2. Hur upplever du oftast ljudvolymen i klassrummet under lektionerna? 
 

a) Mycket stark  b) Stark  c) Mitt emellan/Lagom   
 

d) Ganska svag  e) Mycket svag 

 

3. Hur upplever du vanligtvis din egen koncentration på lektionerna? 
 

a) Mycket hög  b) Ganska hög  c) Varken eller  
 

d) Ganska låg  e) Mycket låg 

 

4. Hur upplever du vanligtvis koncentrationen hos dina klasskamrater under lektionerna? 
 

a) Mycket hög  b) Ganska hög  c) Varken eller  
 

c) Ganska låg  d) Mycket låg 

 

5. Vad tycker du om musiksalen (storlek, möbler, utrustning)?  
 

a) Mycket bra  b) Ganska bra  c) Varken eller 
 

d) Ganska dåligt e) Mycket dålig 

 

6. Hur känner du dig oftast efter musiklektionerna? Ringa in flera alternativ om du vill. 
 

a) Glad  b) Upprymd   c) Pigg  d) Inspirerad  e) Lugn 
 

f) Trött  g) Ointresserad  h) Likgiltig  i) Ledsen  j) Arg 

 

7. Har du deltagit eller deltar du i någon form av musikundervisning utanför skolan? 
 

a) Ja   b) Nej 

 

Om ja, hur länge? 

__________ 


