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Sammanfattning 

Den här undersökningen behandlar ämnet gruppstorlek och hur musiklärares 
didaktisk val påverkas av gruppstorlekarna hel- och halvklass. Undersökningens 
underlag bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer med musiklärare verksamma i 
grundskolan som arbetar eller har arbetat både i hel- och halvklass. Intervjuerna har 
analyserats med hjälp av en hermeneutisk arbetsgång för att belysa olika 
ramfaktorer, faktorer utanför lärarens direkta kontroll som påverkar denne i dess 
profession, och hur dessa ramfaktorer står i relation till undersökningens ämne, hel- 
och halvklassundervisning. Resultatet visar på att de praktiskt musicerande delarna i 
läroplanen blir problematiska att genomföra när undervisningen sker i helklass. Det 
största hindret i helklassundervisning blir att organisera undervisningen på så vis att 
en rättvis bedömning av elevernas kunskaper möjliggörs, eftersom många av 
betygskriterierna skall bedömas utifrån kvalité. Här spelar tidsaspekten roll eftersom 
de intervjuade musiklärarna upplever att tiden inte räcker till för att se och bedöma 
samtliga elever i en helklass. I diskussionskapitlet behandlas klasstorlekens påverkan 
på musiklärares didaktiska val samt svårigheten med att hitta enkla svar på dessa 
frågor. Vidare beskrivs det i diskussionen hur klassens storlek påverkar lärarnas 
möjlighet att se eleverna och kunna ge dem formativ feedback men även hur 
klasstorleken påverkar lärarnas planeringsarbete och lektionsupplägg. Därefter 
diskuteras huruvida ramfaktorerna verkar möjliggörande eller begränsade samt hur 
ramfaktorn gruppstorlek inverkar på möjligheten att uppnå kursplanens mål.

Nyckelord: Helklass, halvklass, gruppstorlek, musikundervisning, läroplan, 
individanpassning, ramfaktorer
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1.Inledning 
Sociala mediers framfart har underlättat möjligheten att komma i kontakt med 
människor som kanske annars skulle ha varit svåra att komma i kontakt med, både 
likasinnade och opponenter. Där finns dedikerade grupper som berör alla tänkbara 
ämnen, så även musikläraryrket. På många skolor finns det endast en musiklärare 
vilket gör att många musiklärare inte har någon kollega att diskutera och utbyta 
idéer med. I och med grupper på sociala medier har dessa lärare nu många kollegor 
att kontakta. Under vår tid som musiklärarstudenter har vi följt en sådan grupp. Vi 
har själva inte varit aktiva och skrivit i gruppen men en av oss har följt den nästan 
dagligen och upplever att det gett en betydande inblick i musikläraryrket. Frågor 
rörande planering, betyg, låtförslag och arbetsmiljö är exempel på ämnen som 
diskuteras flitigt i gruppen. Medlemmarna är ofta snabba med att svara och det är 
inte många frågor som lämnas svarslösa. Men det finns ett ämne i synnerhet som får 
kommentarsfälten att fyllas snabbt, och det är frågan om helklass och halvklass. 

Frågan om helklass och halvklass väcker starka åsikter och känslor, och det är här 
idén om att utforska ämnet djupare väcks. Den bild vi har av ämnet är att många 
musiklärare ser helklass som ett hinder för sin undervisning. Av de berättelser vi 
tagit del av verkar det vara problematiskt med en allt för stor klass. Flera olika 
ramfaktorer spelar in. Många musiklärare beskriver att de inte har lokaler som 
passar helklassundervisning. Möjligheterna att ge individuell feedback verkar också 
bli svår av den anledningen att tiden inte räcker till för det stora antalet elever som 
varje musiklärare ansvarar för i sin undervisning. Det framkommer att musiklärare 
som undervisar i helklass har väldigt många elever totalt sett. Att ha flera hundra 
elever verkar göra det svårt att som lärare att formativt bedöma och vara 
uppmärksam på vad eleverna verkligen kan och inte kan. Även aspekter som att till 
exempel få en bra relation med eleverna verkar bli svårt om de är för många. Dessa 
berättelser får oss att fundera över vilken inverkan gruppens storlek har i 
musikundervisningssammanhang. Vi vill undersöka detta med fokus på hur lärarnas 
arbete påverkas av gruppens storlek. Av den anledningen känns didaktiken nära till 
hands. Vilka didaktiska problem uppstår beroende av klassens storlek?

En musiklärare gör dagligen mängder av didaktiska val angående sin undervisning. 
Exempel på detta kan vara hur läraren väljer att lägga upp undervisningen och vad 
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denna undervisningen ska innehålla. Dessa didaktiska val görs i relation till hur 
elevgruppen ser ut samt vilken miljö läraren undervisar i. Lärarens didaktiska val 
innefattar alla val som berör undervisningen. De didaktiska valen är många och är 
beroende av en mängd olika faktorer. ”De kontexter där elever lär sig musikaliska 
färdigheter är multipla och komplexa, något som i sin tur också gör musikläraryrket 
komplext.” (Hustad 2018, 1). Hustad förklarar att det inte är en enkel sak att kliva in i 
en musiklärares vardag och få en överblick över alla de beslut som övervägs och tas. 
Det är många faktorer som spelar in, exempelvis klassrummets utformning, material, 
styrdokument, elevantal i grupperna, dynamiken bland eleverna och det totala 
antalet elever. Dessa är exempel på faktorer som ramar in de didaktiska 
förutsättningarna för undervisningen, så kallade ramfaktorer. Genom de intervjuer 
som gjorts i detta arbete har vi fått en inblick i vilka didaktiska val som görs i en 
musiklärares vardag och vilka av de valen som påverkas av klassens storlek. Orden 
helklass och halvklass kommer frekvent dyka upp i denna rapport. Hur stor en 
helklass eller halvklass är kan variera mellan olika skolor. Vi har valt att kategorisera 
hur stora dessa grupper är baserat på hur stora klasserna var hos våra informanter, 
det vill säga att en halvklass innebär ca tio till femton elever medan en helklass 
innebär ca sexton elever och uppåt, oftast mellan tjugo och trettio. När begreppet 
klasstorlek används syftar vi på hela klassens storlek medan begreppet gruppstorlek 
både används för att beskriva klassen storlek men även mindre grupperingar inom 
klassen. 

Ramfaktorer kommer vara ett centralt begrepp i rapporten och beskrivs mer ingående 
i avsnitt 2.2.1. Några av ramfaktorerna som styr musiklärarens didaktiska val är 
läroplan, arbetsplats, klassrummets utformning, tillgång till lokaler och material, 
eleverna och klasstorleken, vilket är den ramfaktor som vi har valt att främst 
fokusera på. Vi kommer att undersöka vilken betydelse de olika ramfaktorerna har i 
förhållande till klasstorleken.

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, sex olika musiklärares 
didaktiska val och deras undervisning påverkas av om undervisningen bedrivs i hel- 
eller halvklass.
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Forskningsfrågor: 

1. Vilka är möjligheterna och begränsningarna med hel- och halvklass i obligatorisk 
musikundervisning?

2. Hur påverkas musiklärares didaktiska val av om undervisningen bedrivs i hel- 
eller halvklass?  
3. Vilken inverkan har klassens storlek på musiklärarens möjlighet att uppnå 
kursplanens mål?

Undersökningen ämnar ge en ökad förståelse för hur klasstorlek påverkar 
musiklärares didaktiska val samt om undervisningsgruppens storlek har betydelse 
för elevers möjlighet till musikalisk kunskapsutveckling. Undersökningen ämnar 
också att ta reda på eventuella positiva respektive negativa aspekter för musikalisk 
kunskapsutveckling med de båda gruppstorlekarna hel- och halvklass.  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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras vad skolans  nuvarande och tidigare styrdokument säger i 
frågan om hel- och halvklass och individanpassning. Därefter följer ett stycke som 
presenterar arbetets teoretiska och metodologiska utgångspunkter följt av ett stycke 
rörande didaktik samt presentation av tidigare studier i ämnet hel- och halvklass.

2.1 Skolans styrdokument, värdegrund, uppdrag och 
mål
Skolans styrdokument är de specifika regler som gäller för skolans verksamhet. Det 
innefattar skollagen, förordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa dokument är 
bindande och ska följas (Lärarnas riksförbund, 2018). Styrdokumenten får inte 
beskriva hur musiklärare ska organisera sin undervisning eftersom skolverket som 
skriver styrdokumenten är statligt. Skolans styrning av genomförandet av 
undervisningen är kommunernas eller fristående huvudmäns ansvar. Därför är det 
inte statens angelägenhet. Det går alltså inte att uttrycka i styrdokumenten vilken 
gruppstorlek läroplanen är lämpad för eftersom läroplanen styrs av staten och det är 
inte statens roll att bestämma över gruppstorlekar. Så har det dock inte alltid sett ut. 
År 1991 genomfördes en kommunalisering av skolan i Sverige, vilket överförde ett 
ökat ansvar för skolväsendet från staten till kommunerna. Innan reformen användes 
läroplanen Lgr 80, i vilken det står: 

För musikundervisningen på högstadiet skall avdelas lärarveckotimmar så 
att  undervisningen  kan  bedrivas  i  grupper  om  högst  15  elever. 
(Skolöverstyrelsen, 1980)

Denna läroplan gällde fram till 1994 då den byttes ut mot Lpo 94. I och med detta 
togs dessa rader bort ur läroplanen. Det var inte längre statens sak att bestämma över 
en ramfaktor så som gruppstorlek. Kanske för att undervisningen skulle kunna 
utformas efter lokala förutsättningar. Sedan dess har många rektorer och kommuner 
valt att bedriva musikundervisningen i helklass. Men år 2000 reviderades 
kursplanerna och i kommentarmaterialet till hörande kursplan i musik finns skrivet: 
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Det kan vara svårt att musicera meningsfullt i stora elevgrupper på upp till 
30  elever.  Dessa  aktiviteter  måste  därför  kunna  genomföras  i  flexibla 
gruppsammansättningar  där  eleverna  själva  tar  ett  ökat  ansvar.  (Statens 
skolverk, 2000) 

Kommentarmaterialet tillhörande den nuvarande kursplanen i musik (Skolverket, 
2018) innehåller ingen skrivelse om gruppstorlek. Det finns alltså inget formulerat i 
nuvarande styrdokument som anger hur stora undervisningsgrupper ska vara i olika 
ämnen, och inte heller i ämnet musik.

Läroplanen (Skolverket, 2018) är till för att läraren ska förstå uppdraget som helhet 
och relationen mellan kursplanens olika delar. Det framkommer tydligt att skolan 
ska vara en plats för alla och att skolan ska främja alla elevers utveckling enligt deras 
egna förutsättningar och behov. Ordet individ dyker frekvent upp och mycket 
handlar om den enskilde eleven snarare än klassen eller eleven som del av en grupp. 
Exempel ur läroplanen (ibid) på detta är: 

• Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. 

• Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 
verksamheten. 

• Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. 
• Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 

den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

• Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga.

Följaktligen bör samtliga elevers personliga ställningstagande och uppfattningar få ta 
plats i klassrummet. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska 
vara likvärdig oavsett var i landet utbildningen sker, men att en likvärdig utbildning 
inte innebär att den utformas likadant överallt. Utbildningen ska utformas med 
hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Vad som utgör en likvärdig 
utbildning uttrycks genom de nationella målen, vilka anges i läroplanen (Skolverket, 
2018). Det finns elever som av varierande anledningar har svårt att nå skolans mål 
och för dessa elever har skolan ett särskilt ansvar. Detta medför att utbildningen inte 
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kan bli exakt likadan för alla. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning 
under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Detta innebär att även när 
undervisningen sker i helklass ska den enskilde individen få möjlighet till individuell 
handledning.

2.2 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter
Detta arbete har sina teoretiska och metodologiska utgångspunkter inom 
ramfaktorteori och hermeneutik, med betoning på hermeneutisk analys och tolkning. 
I följande avsnitt presenteras ramfaktorteorin, dess faktorer och olika synsätt på dem. 
Därefter följer ett avsnitt som beskriver hermeneutik samt hur vi har valt att använda 
oss av den som ett redskap för tolkning i detta arbete. 

2.2.1 Ramfaktorteori

Ramfaktorteori är en teori som togs fram i början av 60-talet av Ulf P. Lundgren och 
Urban Dahllöf (Lundgren, 1984). Teorin, som också anses vara en tankeram, har sitt 
främsta användningsområde inom utbildningsvetenskapen och pedagogiken. Den 
bygger på ideér om att externa faktorer påverkar undervisningen så som elevantal, 
klassrummets utformning, styrdokument etc. Ramfaktorerna kan delas in i tre 
stycken huvudkategorier, konstitutionella ramar, organisatoriska ramar samt  fysiska eller 
materiella ramar. Dessa ramfaktorer har en viss hierarki; de konstitutionella ramarna 
består av de rådande styrdokumenten och de organisatoriska ramarna av skolans 
eller lärosätets organisation. De fysiska ramarna består dels av de materiella, fysiska 
samt ekonomiska förhållanden som råder på skolan. Tidsramar räknas också in 
under de fysiska ramfaktorerna. Utöver dessa tre huvudkategorier finns även andra 
typer av faktorer av mer subjektiv karaktär, här kallat personramar, vilka beskrivs i 
nästa stycke.

Det råder olika mening huruvida lärares och elevers förutsättningar ska räknas som 
ramfaktorer eller som en helt egen didaktisk kategori (Hanken & Johansen, 2018). Att 
dessa faktorer är relevanta för hur undervisningen kommer att utformas talar för att 
dessa faktorer förtjänar en egen kategori, en kategori som kallas personramar (Hanken 
& Johansen, 2018). Till dessa personramar räknas bland annat förkunskaper, 
färdigheter samt attityder in. Ett alternativ är att räkna in lärarens förutsättningar 
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bland de ”ordinarie” ramfaktorerna och skapa en egen kategori för elevernas 
förutsättningar (Hiim & Hippe, 1998).

Ramfaktorbegreppet kan, likt många andra didaktiska begrepp, användas på olika 
vis. Hanken och Johansen förklarar detta: ”Vissa använder begreppet ramfaktor först 
och främst för att skildra de ramfaktorer som verkar hindrande för undervisningen 
(Sandberg, 1996) medan andra använder begreppet för att belysa faktorer som både 
hindrar och främjar verksamheten (Engelsen, 2012)” (Hanken & Johansen, 2018). En 
ramfaktor behöver till sin natur inte vara förutbestämd att ha en negativ inverkan. 
Tvärtom kan en ramfaktor som i en situation ger en negativ inverkan ha motsatt 
effekt i en annan situation (Hanken & Johansen, 2018). Ett exempel är hur en 
kulturskolegrupp om tre elever i ena fallet vara stimulerande och ändamålsenlig 
medan samma gruppstorlek i ett annat fall kan hämma elevernas individuella behov.

2.2.1.1 Konstitutionella ramar & organisatoriska ramar

De konstitutionella ramarna består till exempel av den nationella läroplanen, 
nationella prov i de ämnen som kräver det samt andra liknande dokument som 
utformats på central nivå. Dessa fastställer ramar så som målkriterier för exempelvis 
musikämnet. 

De organisatoriska ramarna består av bestämmelser som sker på mer lokal nivå, 
alltså ramar som skolans organisation själv skapar. Exempel på detta kan vara 
bestämmelse rörande arbetstid, gruppstorlek, möjlighet till samarbeten samt 
projektarbeten. Gemensamt för ovan nämnda ramfaktorer, konstitutionella och 
organisatoriska, är att de i de allra flesta fall är formella. Det vill säga att de i stor 
utsträckning är konkreta och i stor utsträckning nedskrivna och dokumenterade. 
Hanken och Johansen påpekar att det dock finns organisatoriska ramfaktorer som är 
informella. Exempel på detta kan vara uttalade eller outtalade förväntningar som finns 
på musikpedagogen och på musikundervisningen. Dessa förväntningar kan komma 
från elever, föräldrar, kollegor, rektorer eller skolchefer eller från samhället i stort. Ett 
annat exempel på informella ramar är rutiner och traditioner. Hanken och Johansen 
förklarar att dessa faktorer kan kallas för skolkoder, vilka har studerats av Arfwedson 
(Arfwedson, 1986) i en studie gjord på svenska grundskolor. Till dessa skolkoder hör 
normer, dominerande tankar, uppfattningar och åskådningar som lärare och personal 
förväntas följa trots att dessa inte är medvetet uttalade. Skolkoderna kan variera 
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mycket i art från skola till skola, exempelvis kan en skola lägga vikt vid 
elevinflytande och en annan vid lärarstyrning. Arfwedson menar att variationen i 
skolkoden är den absolut viktigaste orsaken till att skolor kan skilja sig så. 

2.2.1.2 Fysiska eller materiella ramar

Musikämnet är starkt påverkat av de fysiska förutsättningar som ges. Exempel på 
dessa förutsättningar kan vara hur själva klassrummet ser ut, vilken typ av 
ljudisolering som finns, hurdan akustiken är, om det finns tillgång till grupprum eller 
andra typer av lokaler, tillgång till instrument och i vilket skick instrumenten är i. 
Tidsramar räknas också in i denna kategori och har stor betydelse på hur 
undervisningen kan utföras. Den totala undervisningstiden, hur tiden är fördelad på 
skolveckan och läsåret, tid som eleven förväntas lägga på läxläsning, annan 
skolverksamhet samt hur mycket individuell tid läraren har möjlighet att ge varje 
elev är faktorer som i slutändan påverkar undervisningen.

2.2.1.3 Handlingsutrymme

Hur styrande är då ramfaktorerna? Och hur ska lärare förhålla sig till dem? Ska 
ramarna ses som begränsande eller som ett spelrum med handlingsmöjligheter att 
förhålla sig till? Många utav ramfaktorerna ligger utanför musikpedagogens direkta 
kontroll. Faktorer såsom centralt givna läroplaner, olika ekonomiska situationer och 
rådande kulturpolitik och utformningen av lärarutbildningen, det vill säga faktorer 
som är av mer centralt styrd karaktär. Ulf P. Lundgrens teori eftersträvar att 
synliggöra hur undervisningen påverkas av just dessa typer av faktorer, och han 
menar att dessa har en betydande roll i hur undervisningen begränsas (Hanken & 
Johansen, 2018). På så vis kan Lundgrens ramfaktorer ses som en överordnad didaktisk 
kategori och att dessa faktorer har en begränsande och bestämmande inverkan på 
samtliga didaktiska val som läraren fattar. Hanken och Johansen framhäver att 
Lundgrens ramfaktorteori kan upplevas ge en pessimistisk bild av läraryrket 
eftersom den främst pekar på negativa aspekter och det anas en viss ”David mot 
Goliat”-retorik i hur lärares relation till ramfaktorerna beskrivs. Denna åsikt delas 
även av Anna Houmann (2010) som i en avhandling undersöker musiklärares 
möjligheter och begränsningar.  

Det finns en risk att de teoretiska förklaringarna får en alltför slutgiltig och 
alltför tung betoning på hur de yttre styrfaktorerna ger avtryck på under- 
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visningen. De yttre faktorerna kan inte påverkas av det inre arbetet. Precis 
som Sandberg menar jag att det finns ett behov av att ge en mer nyanserad 
bild av spelrummet för handling inom skolans ramar. (Houmann, 2010 s. 31)

Houmann menar liksom Sandberg att ramfaktorerna snarare ska ses som 
handlingsutrymme eller spelrum där läraren ges möjligheter att utforma sin 
undervisning. Detta till skillnad från Lundgren som snarare ser ramfaktorerna som 
begränsningar.

Spelrummet för handling kan å sin sida vara påverkad av olika grader av 
yttre determinering men förutsätter också att aktörerna utnyttjar friheten att 
ta  egna  initiativ.  Friheten  kan  alltså  uttryckas  i  aktörernas  förmåga  att 
förverkliga  sina  intentioner  och  handlingar  inom  möjligheternas  ram. 
(Sandberg, 1996, s. 197) 

Vi kan alltså sluta oss till att det råder en delad mening rörande hur vi ska se på 
ramfaktorerna samt hur dessa ska kategoriseras och vad som i slutändan ska räknas 
som en ramfaktor.

2.2.2 Hermeneutik

Hermeneutik kan användas både som vetenskapligt perspektiv och som 
analysmetod. Orden analysera och att tolka används i många fall på samma vis. I 
detta arbete syftar ordet analysen till hela arbetsgången, hela arbetet med att tolka 
källmaterialet i relation till den förförståelse som finns, ramfaktorteori och tidigare 
forskning. Ordet tolka avser en process i analysen, så som att tolka vad som sägs i en 
mening eller hur det som sägs i meningen hänger ihop med något annat. 
Hermeneutik kommer i detta arbete användas som ett redskap för analys genom en 
arbetsgång som den är beskriven av Skoglund (2012) och som ett komplement till 
ramfaktorteorin. Denna arbetsgång finns beskriven i metodkapitlet. Genom att jobba 
hermeneutiskt kan förståelsen troligtvis fördjupas. I följande avsnitt rörande 
hermeneutik kommer begreppen helhet och delar nämnas. Den här undersökningens 
helhet är att komma till större insikt om vilken påverkan klassens storlek har på 
lärarens didaktiska val och delarna är de ramfaktorer som konstituerar denna helhet.

Hermeneutik handlar om att tolka och förstå. Ödman (2007) skriver att en 
grundförutsättning för att arbeta hermeneutiskt är att inte tvinga sig på materialet, 
det vill säga att undersökningen måste göras på lika villkor. Först när dialogen sker 
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på lika villkor kan den leda till ömsesidig förändring och därmed ökad intersubjektiv 
förståelse. Detta gäller alla dialoger inom arbetet, med informanterna, med 
materialet och mellan dem som gör arbetet. Att peka, inte påpeka. Det finns inget 
exakt svar på hur en hermeneutisk analys går till, ingen färdig metod som alla 
använder. 

Enligt hermeneutiken kan vi aldrig ställa oss helt utanför oss själva. När ett fenomen 
studeras bär den som studerar detta alltid med sig en förförståelse. Trots att det går 
att läsa på, ta del av andras iakttagelser, upplevelser och arbeten går det inte att 
komma ifrån att alla har egna föreställningar som kommer att påverka hur de 
uppfattar och tolkar något. Av den anledningen är det viktigt att precisera sin 
förförståelse så att läsaren kan förstå med vilka ögon empirin har tolkats. Detta gör 
att hermeneutiska tolkningar kan se väldigt olika ut beroende på vem som gjort dem. 
Att tolka betyder att översätta, tyda, uttrycka eller gestalta (SAOL, 2015). Ödman 
(2007) förklarar begreppet tolka som att ange betydelser. Detta är något som behöver 
göras när förförståelsen inte räcker till för att på ett omedelbart sätt förstå. Tolkning 
är alltså en subjektiv handling. Tolkningar kan ses från olika aspekter och det är 
viktigt att vara medveten om det för att tolkandet ska bli så fördomsfritt som möjligt. 
När någon tolkar både frilägger och tilldelar hen meningar åt det som blir tolkat. När 
meningar friläggs relateras det till tidigare kunskap medan när meningar tilldelas så 
ses dessa i relation till fenomenets möjligheter. 

Ödman (2007) liknar den hermeneutiska tolkningsprocessen vid att lägga ett pussel. 
Under tolkningsprocessen går läsaren från del till helhet och från helhet åter till del. 
Något plockas ur sitt sammanhang och sätts sedan ihop med sammanhanget igen. 
Detta kan leda till ökad förståelse och då kan läsaren sedan gå tillbaka till delen med 
ny förståelse för att sedan sätta tillbaka det i sammanhanget igen. Detta är att arbeta i 
en hermeneutisk spiral. Förförståelse och sammanhang är viktigt. När till exempel ett 
pussel läggs behövs förförståelse för hur det praktiskt fungerar att lägga ett pussel 
och vad pusslet ska förställa när det är klart. Utan den förförståelsen blir uppgiften 
svår. Bitarna behövs för att förstå helheten men helheten behövs också för att förstå 
bitarna. I de flesta tolkningsprocesser finns det dock inte ett tydligt facit, likt analogin 
med ett pussel. Det finns inget givet svar för hur helheten ska se ut första gången 
någon tittar på delen, men samspelet fungerar på samma sätt. Det blir mer snarlikt 
processen med att läsa en bok. När någon läser en mening förstår den vad som står, 
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under förutsättning att denne vet vad alla ord betyder. Men denne någon vet kanske 
inte hela meningens innebörd förrän kapitlet är färdigläst. När kapitlet är färdigläst 
går det möjligtvis att tänka på meningen med fördjupad förståelse. När sen hela 
boken är läst kanske ytterligare en djupare förståelse för den först nämnda meningen 
har skapats. På det sättet pendlar läsaren mellan del och helhet och på så vis är 
arbetssättet hermeneutiskt.

2.3 Didaktik
Genom didaktiken förklaras den komplexa verklighet som pedagoger står inför. Den 
ger en överblick över vad som måste övervägas i undervisningen och hur olika 
faktorer hänger ihop och påverkar varandra. Didaktik är vetenskapen rörande alla 
de faktorer som påverkar skolans undervisning och dess innehåll. När en lärare ska 
planera sin undervisning måste hen tänka över de didaktiska problem som hen står 
inför och ta olika beslut för att undervisningen ska fungera väl. Läraren måste 
bestämma vad lektionen ska handla om och varför den ska handla om just det. Det 
behövs också en struktur på lektionen, hur läraren metodiskt ska gå tillväga och 
vilket material som ska användas under lektionen. Det finns också ett behov av att 
tänka igenom vad som ska göras om något oförutsett händer och ändringar i 
planeringen måste ske. Att göra en analys av detta är att göra en didaktisk analys, 
vilken sedan kan användas som underlag för de beslut som behövs göras angående 
undervisningen. Musikläraryrket är komplext, liksom Hustads (2018) citat i 
inledningen påvisar. De didaktiska valen är många och påverkar ofta varandra.

Arfwedson (1991) sammanfattar didaktikens kunskapsintresse i tre frågor, vad, varför 
och hur. Frågan vad sammanfattar problemen och forskningen kring kriterier och 
principer för urvalet av skolinnehåll. Frågan varför behandlar frågor med kritisk 
belysning av filosofiska och ideologiska grundantaganden, av legitimitetsanspråk, av 
traditioner och samhällsbehov. Frågan hur handlar om att förstå och optimera 
inlärning och undervisningsmetoders effektivitet. Utöver de frågor som Arfwedson 
sammanfattar didaktiken med finns ytterligare några relevanta frågor hos Hanken 
och Johansen (2018). Frågorna är ungefär desamma som Arfwedsons vad?, varför? 
och hur? men översatta till att få svar på didaktiska frågor i relation till musikämnet. 
Hanken och Johansen frågar: vad är målet med musikundervisningen?, vad önskar man 
uppnå genom sin verksamhet? och vilket innehåll ska undervisningen ha?. I musiklärarens 
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fall är detta bestämt av Skolverket och uttrycks i läroplanen (Skolverket, 2018). Syftet 
med undervisningen i musik står tydligt i läroplanen. I det centrala innehållet står 
uttryckt vad undervisningen ska innehålla, i kunskapskraven finns de 
bedömningskriterier som gäller när betyg ska sättas. Läraren kan välja material och 
hur undervisningen ska genomföras själv men undervisningen måste följa 
läroplanen. Hanken och Johansen frågar också, hur ska undervisningen ske?. Detta kan 
tolkas som att de menar hur läraren metodiskt ska gå tillväga för att lära ut olika 
moment. En sammanfattande fråga de ställer är, varför gjorde läraren just de valen som 
hen gjorde?.

Ett didaktiskt begrepp som kommer att återkomma, både i tidigare studier men 
också då resultatet presenteras, är formativ bedömning. Detta begrepp redogörs för i 
nästa avsnitt och går att relatera till Arfwedssons fråga om hur då de delar aspekter 
så som optimering, utveckling och förbättring.

2.3.1 Formativ bedömning

Formativ bedömning är en kontinuerlig bedömningsprocess där läraren ger 
konstruktiv bedömning i lärandestunden med målet att eleven vidareutvecklas. 
Begreppet har sitt ursprung i att försöka beskriva vilken roll utvärderingen har i 
arbetet med att utveckla och förbättra undervisningen. Termen stöts på för första 
gången i slutet av sextiotalet, då i Michael Scrivens The methodology of evaluation, där 
formativ bedömning ställs i kontrast eller som ett komplement till den summativa 
bedömningen (Scriven, 1966). Det handlar alltså om en bedömning som görs under 
lärandeprocessens gång och som har till syfte att förbättra själva undervisningen. 
Black och Wiliam (1998, s. 7) definierar formativ bedömning på följande vis: ”…
omfattande alla aktiviteter som lärare och/eller elever företar sig som ger 
information att använda som feedback för anpassning av de undervisnings- eller 
läraktiviteter de håller på med”. En annan definition lyder: ”…ofta återkommande 
interaktiva bedömningar av elevernas framsteg och förståelse för att identifiera 
lärbehov och anpassa undervisningen” (Looney, 2005). Formativ bedömning ses 
främst som en process men kan också ses som ett verktyg. Begreppet lade också 
grunden för ett annat begrepp, bedömning för lärande, som skiljer sig på så vis att det 
fokuserar främst på vilka framsteg eleven gör i förhållande till de mål som satts upp 
samt att det är en kontinuerlig process som sker samtidigt som undervisningen 
pågår istället för att utvärdera resultaten allt eftersom. Black och Wiliam (1998) 
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menar att det rör sig om en definitionsfråga och att både formativ bedömning och 
bedömning för lärande båda vill beskriva samma sak, det vill säga vad det är för 
slags processer vi värderar i frågan.

2.4 Tidigare studier
I följande avsnitt presenteras tidigare studier i form av två rapporter från 
Skolinspektionen, en ESO-rapport samt en projektrapport från Arbetsmiljöverket. 
Samtliga studier undersöker musikundervisningen utifrån en mängd perspektiv 
varav ett är gruppstorlek.

2.4.1 Skolinspektionens rapport 2011

I Skolinspektionens rapport från 2011 (Skolinspektionen, 2011) framkommer många 
olika problem med musikundervisningen. Gruppstorlek är egentligen inget som 
tydligt lyfts fram i rapporten, men i flera av exemplen från olika skolor märks det att 
klassens storlek är en betydande faktor för hur väl undervisningen fungerar. I ett av 
exemplen blir det tydligt att läraren inte hinner hjälpa alla elever på grund av 
klassens storlek och på så vis blir elevernas utveckling lidande. Det rör sig om en 
lektion i ensemblespel där undervisningen bedrivs i helklass. Eleverna är uppdelade 
i ensembler i olika grupprum och det beskrivs hur musikläraren intensivt arbetar för 
att hinna gå runt och hjälpa alla grupper. Vissa ensembler har knappt börjat spela när 
halva lektionen gått och när eleverna inte vet vad de ska göra börjar de göra annat än 
att öva på uppgiften. Just i den skolan som Skolinspektionen besökte vid det här 
tillfället låg inte alla grupprum i anslutning till musiksalen vilket gjorde att läraren 
var tvungen att ta sig mellan olika delar av skolan. Det nämns att inspektörerna ser 
hur viktig musiklärarens närvaro är. Eleverna som inspektörerna talar med säger att 
de är osäkra på om musikläraren faktiskt vet vad de kan och inte kan, och att de har 
svårt att hinna visa musikläraren vad de lärt sig. Många av de intervjuade lärarna 
känner sig otillräckliga. Rapportens slutsats av granskningen är att 
musikundervisningen i många av de granskade skolorna behöver anpassas och 
bättre planeras efter elevernas olika förutsättningar. Inspektörerna ser att 
individanpassning är något som behöver förbättras på många av de skolor som 
Skolinspektionen besökt, men det nämns en skola där individanpassningen fungerar 
väl i de högre årskurserna. Det står att musikläraren på den skolan kan på ett bra och 
medvetet sätt fånga upp elever på olika kunskapsnivåer genom att planera och 
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anpassa lektionsinnehållet i olika svårighetsgrader. Där sker musikundervisningen i 
halvklass vilket musikläraren i skolan lyfte fram som en viktig aspekt. Det 
konstateras att musiklärare i många fall inte hinner hjälpa sina elever i den 
utsträckning som behövs.

2.4.2 Skolmisslyckande - hur gick det sen?

Helene Norbergs ESO-rapport (Norberg, 2003) om grundskoleelever som går ut 
grundskolan med ofullständiga eller alltför låga betyg och de elever som hoppar av 
gymnasieskolan tar upp tar upp sambandet mellan ekonomi och skolresultat. 
Forskare har kommit fram till mycket skilda slutsatser och det är svårt att göra 
generaliseringar utifrån den forskning som har gjorts rörande sambanden mellan 
bland annat resultat och klasstorlek. Hon drar dock slutsatsen att alltför många 
relationer kan vara påfrestande för både lärare och elever, vilket innebär att 
gruppstorlek bör användas som ett kvalitetsmått snarare än personaltäthet. I 
Gustafsson och Myrberg (2002) visas det resultat från flera studier att mindre klasser 
är bättre. Det framkommer också  tydliga resultat på att hög lärarkompetens är en 
betydelsefull faktor för elevernas studieresultat. Men Norberg (2003) skriver att även 
om skolan har högutbildade lärare kan det inte fullt ut kompensera för stora grupper. 
Det behövs både mindre grupper och välutbildad personal, om bara gruppstorleken 
minskas utan att eleverna får en välutbildad lärare kan det till och med leda till ett 
försämrat resultat (Gustafsson & Myrberg, 2002).

2.4.3 Musik i grundskolan - En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 
och 9

NU-15 (Skolinspektionen, 2015), eller den nationella ämnesutvärderingen, är en 
utvärdering som gjordes 2015 och täckte in ämnena slöjd, bild och musik. 
Utvärderingen utfördes på grundskolor i årskurserna sex till och med nio med syftet 
att ge en nationell bild av undervisningens förutsättningar i respektive tre ämnen. 
Utvärderingen ämnar lyfta fram styrkor och svagheter som finns i undervisningen, 
belysa de utvecklingsbehov som finns samt bidra till en positiv utveckling. NU-15 
försöker besvara fyra frågor: Hur ser förutsättningarna ut i de tre ämnena? Hur 
genomförs och organiseras undervisningen? Hur ser elevernas kunskaper samt 
resultat ut i ämnena? Vilka skillnader kan ses i resultatet jämfört med tidigare 
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utvärderingar och forskning? Nedan fokuseras enbart på musikämnet samt vad 
utvärderingen säger i frågan om klasstorlek.

Utvärdering består av två olika underlag: enkäter samt en fördjupningsstudie. 
Enkäter skickades ut till elever, lärare samt rektorer och berörde ämnen så som 
skolornas förutsättningar, organisation, resurser, lokaler, attityder och uppfattningar 
kring ämnet, genomförande, betygssättning, elevernas kunskaper och dess kvalitéer i 
förhållande till kunskapskraven. Enkäten har ett underlag på fyrahundra 
undervisningsgrupper i ämnet musik och fick en svarsfrekvens på mellan åttiotvå 
och nittiofyra procent och bidrar till utvärderingens mer kvantitativa data.  
 
Fördjupningsstudien bidrar till utvärderingens mer kvalitativa data och består av 
klassrumsobservationer filmade med videokamera, lärarintervjuer samt gruppsamtal 
med elever. Den belyser aspekter i musikämnet som enkäten kan har svårt att ta 
fram, så som hur den faktiska undervisningen iscensätts, stämningar samt relationen 
mellan elever och lärare. Utöver detta ger observationer, intervjuer och samtal 
möjlighet att resonera kring den klingande musiken på ett djupare plan. En studie av 
musikaliska kvalitéer och undervisningens kvalitéer och resultat möjliggörs i och 
med detta underlag. 

Redan i inledningen av NU-15 presenteras storleken på undervisningsgrupperna 
som ett av de största hindren för goda resultat (Skolinspektionen, 2015. s. 7). I 
undersökningen varierar gruppstorlekarna men snittstorleken ligger mellan sexton 
och tjugofem elever per grupp. Några grupper är uppåt trettio elever medan några få 
grupper har färre än femton elever, i enstaka fall förekommer så små grupper som 
om tio elever. Stora undervisningsgrupper påverkar undervisningen negativt på så 
vis att ljudnivån ökar dramatiskt, lokalen eller lokalerna räcker inte till platsmässigt 
och möjligheten till att ge individuell undervisning samt feedback minskar 
(Skolinspektionen, 2015). Utvärderingen visar tydligt att ensemblespel och främst 
instrumentspel har en dominerande roll i musikundervisningen. Vanligast är att 
denna bedrivs i smågrupper där en helklass är uppdelad i mindre grupper och 
utspridd. Både enkäten och fördjupningsstudien visar att samtal kring musik, analys 
av musik, musiklyssning, musikskapande, musikskapande med hjälp av digitala 
verktyg samt gestaltning av egna tankar rörande musik tenderar till att oftare 
prioriteras bort till fördel för ensemblespel och instrumentspel. Trots att så många 
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som fyra femtedelar av de utvärderade lärarna upplever att musicerandet tar 
överlägset störst plats i musikundervisningen visar både fördjupningsstudien och 
tidigare forskning (Ericsson & Lindgren, 2010) att ensemblespel i helklassensemble 
såväl som när en stor klass delas upp i små grupper har låg effektivitet. Just 
ineffektivitet och inaktivitet påvisades också i ESO-rapporten som beskrevs det förra 
stycket och dessa två tendenser verkar vara återkommande. Vid ensemblespel i små 
grupper spenderas stora delar av lektion utan att någon lärare närvarar vilket leder 
till ineffektivitet och i många fall inaktivitet. Detta fokus på ensemblespel, främst 
inom den västerländska populärmusiktraditionen, är inte något nytt utan 
framkommer som centralt både i NU-03 och NÄU-13, två tidigare nationella 
utvärderingar som gjorts i musikämnet (Skolinspektionen, 2015). 

Anders Kronlunds (2017) examensarbete om gruppstorlekens påverkan på arbetet 
som musiklärare i årskurs 7-9 berör samma ämne som i detta arbete men med en 
annan ingångsvinkel. Kronlund har bland annat fokus på hur gruppstorleken 
påverkar lärarens arbetsmiljö och relationen till eleverna. I hans undersökning är de 
musiklärare som intervjuats mycket eniga. Det moment som påverkas mest av 
gruppens storlek är ensemblespelet, liknande det resultat som finns att utröna i 
NU-15. Att praktiskt kunna instruera en stor grupp elever på så vis att alla förstår 
och kan komma igång med uppgiften när de spelar olika instrument är 
problematiskt. Ett annat problem med stora grupper är att det är lätt hänt att vissa 
elever blir förbisedda, vilket påvisas i samtliga rapporter ovan. Både de elever som 
klarar sina uppgifter bra och de som hamnar i bakgrunden på grund av att andra 
elever tar stor plats. Men det lyfts också fram tillfällen när en stor grupp kan fungera 
väl. Vid föreläsningar om t.ex. musikhistoria tycker musiklärarna i Kronlunds studie 
att det fungerar bra med en stor klass. Även vid sång i grupp. Sången kan låta 
starkare och bättre när eleverna sjunger i en större grupp. En av lärarna påpekar 
dock att det blir svårare att bedöma varje enskild elev i sång när de sjunger i en stor 
grupp. Vid ensemblespel behöver läraren vara fysiskt närvarande för att hjälpa till att 
få ensemblen att utvecklas men är gruppen för stor räcker tiden inte till vilket gör att 
lärarens ambitionsnivå måste sänkas.  

Något som också framkommer i NU-15 är den påverkan Lgr11 har haft på 
musikämnet i jämförelse med resultatet av NU-03 (Skolinspektionen, 2015. s. 7), där 
då rådande styrdokument ansågs ha marginell betydelse. Tidigare upplevde lärare 
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att de hade möjligheten att tillsammans med eleverna arbeta fram sin egen läroplan 
men i och med att Lgr11 inträdde med mer preciserade kunskapskrav har upplägget 
av musikundervisningen blivit mer styrt.

2.4.4 Musik och höga ljudnivåer

En problematik som är återkommande, både i rapporter som NU-15, Norbergs ESO-
rapport och Skolinspektionens rapport, men som också är ett återkommande tema i 
den debatt som råder på sociala medier i ämnet, är hur ljud- och bullernivån 
påverkas av gruppstorlek.  Arbetsmiljöverkets projektrapport Musik och höga 
ljudnivåer - praktiska riktlinjer i musik- och underhållningsbranschen (Arbetsmiljöverket, 
2009. s. 89) visar på att musiklärare löper en ansenlig risk att ådra sig hörselskador i 
sin undervisning. Rapporten sammanställer vilken dB(A) en musiklärare exponeras 
för av respektive instrument i en ensemble eller orkester samt hur många timmar 
läraren kan utsättas för respektive decibelnivå utan att allvarligt skada hörseln. 
Eftersom musiklärare ofta musicerar utanför arbetstid ökar dessutom 
exponeringstiden.

Risken för att  musiken ska ge hörselskador beror sällan på hur länge ett 
enskilt stycke varar eller på vilken nivå det spelas. Det kritiska är snarare 
den sammantagna exponeringen under  en längre tidsperiod och hur den 
fördelas över denna tid. (Arbetsmiljöverket, 2009. s. 92)  

Det är alltså främst exponering av buller under längre perioder som klassificeras som 
hälsovådligt. Under Åtgärder finner vi en rekommendation som lyder: ”undvik att ha 
fler än 15 elever vid ett och samma tillfälle och i samma lokal” (Arbetsmiljöverket, 
2009. s. 93).

Andra åtgärder som tas upp är till exempel vikten av att ta pauser, upplägg av 
lektioner för att minska ihållande exponering av höga ljudnivåer, anpassa 
rumsakustiken med hjälp av ljudabsorberande och ljudreflekternade ytor och att 
informera lärare och elever om hörselvård samt nyttjande av hörselskydd vid behov. 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras arbetets tillvägagångssätt. Vi har valt att använda oss av 
kvalitativ forskningsintervju och en hermeneutisk analys och tolkningsprocess. 
Undersökningen bygger på ett material bestående av sex stycken kvalitativa 
intervjuer, gjorda med musiklärare som arbetar i grundskolan. Intervjufrågorna är 
tolkade med avseende på ramfaktorteori eftersom undersökningen ämnar ta reda på 
i vilken mån ramfaktorer som påverkar de intervjuade musiklärarnas didaktiska val 
och då främst med inriktning på vilken inverkan ramfaktorn gruppstorlek har på 
dessa didaktiska val. Intervjuerna spelades in med telefon eller diktafon och 
transkriberades därefter.

3.1 Kvalitativ forskningsintervju
Den kvalitativa forskningsintervjun ämnar att gå in på djupet av ämnet och söker att 
få beskrivningar på varför saker sker, hur de gör det och vad de behandlar. 
Målsättningen med denna typ av intervjuform är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuade kring det berörda ämnet för att sedan kunna tolka de beskrivna 
fenomenens mening. En kvalitativ forskningsintervju har enligt Kvale (1997 s. 35) 
tolv aspekter att ta hänsyn till. Nedan presenteras en omskrivning av dessa aspekter 
så att de är anpassade till hur vi i denna undersökning valt att relatera dem till 
ämnet:

• Ämnet, Vilket för oss är lärarens didaktiska val. 
• Mening, Syftet är att beskriva och förstå de centrala teman som den 

intervjuade upplever och förhåller sig till. Frågorna i intervjun ska rikta sig 
mot målet. Till skillnad från ett vardagligt samtal då folk spontant reagerar 
med en fråga ska frågorna här vara uttänkta att kunna ge ett meningsrelaterat 
svar. När en kvalitativ forskningsintervju görs söks svar både på det faktiska 
planet och på meningsplanet. Ett meningsrelaterat svar kan vara att 
återspegla det den intervjuade sa med andra ord för att få bekräftelse på den 
intervjuades påstående. En fråga på det faktiska planet är en fråga som leder 
vidare ämnet för att få än mer kunskap om händelsen som den intervjuade 
personen beskriver.

!  18



• Det kvalitativa, I en kvalitativ intervju avser intervjuaren att nå nyanserade 
beskrivningar av den intervjuades syn på det berörda ämnet. En kvalitativ 
intervju arbetar med ord och inte siffror, till skillnad från den kvantitativa 
intervjun.

• Det deskriptiva, Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att erhålla 
nyanserade beskrivningar av den som blir intervjuad. Det kan vara intressant 
att höra den intervjuade personens egna tolkningar av varför något är som 
det är, men det primära målet är för forskaren är att få med sig relevanta och 
specifika beskrivningar att sedan kunna göra sig en egen tolkning utifrån.

• Det specifika, I den kvalitativa forskningsintervjun eftersöks beskrivning av 
specifika situationer och händelseförlopp av personen som intervjuas. Frågor 
som leder till allmänna åsikter är inte av lika stort intresse.

• Förutsättningsmedvetande, Intervjuaren bör sätta sina egna åsikter och 
antaganden åt sidan så mycket som möjligt under intervjun. Hen bör vara 
öppen för nya eller oväntade fenomen som dyker upp under intervjun.

• Fokusering, Den kvalitativa forskningsintervjun ska vara fokuserad kring 
vissa teman som rör ämnet. Den skall inte vara helt styrande med för stängda 
frågor eller helt utan struktur, den skall vara fokuserad. De teman som har 
fokuserats på i detta arbete är de ramfaktorer som påverkar lärarens 
didaktiska val, och då med främsta fokus på ramfaktorn gruppstorlek.

• Mångtydighet, Ibland kommer mångtydighet och motsägelser att uppstå 
under en intervju av flera olika orsaker. Det är intervjuarens uppgift att så 
gott det går reda ut motsägelser och mångtydighet. Dock har den kvalitativa 
forskningsintervjun inte som målsättning att skapa entydiga och 
kvantifierbara svar. Så länge motsägelserna och mångtydigheten beskrivs 
tydligt kan de vara användbara att göra tolkningar utifrån. Dessa kan 
beskriva saker som är komplexa och mångtydiga i den intervjuades värld.

• Förändring, Det kan hända att den intervjuade ändrar uppfattning om ämnet 
under intervjuns gång. Nya tankar och synsätt i frågorna kan påverka den 
intervjuade till att förstå sammanhang på ett nytt sätt vilket kan leda till att 
hen ändrar åsikt under intervjun.

• Känslighet, Intervjuarens känslighet och kunskap för ämnet påverkar 
resultatet av intervjun. I detta arbete utförs intervjuerna av två olika personer 
med samma intervjuguide, men resultatet kan ändå bli olika på grund av 
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intervjuarnas olika förutsättningar. Det kan bli så att olika intervjuare kan få 
fram olika mycket nyanserade svar kring olika ämnen.

•  Mellanmänsklig situation, En intervju är ett samspel mellan den som intervjuar 
och den som blir intervjuad. I den kvalitativa forskningsintervjun gäller det 
att se vad samspelet bidrar till, vad det ger för insikter. Intervjuaren bör ta det 
mänskliga samspelet i beaktande både under intervjun men också i analysen 
som görs i efterhand.

• Positiv upplevelse, Den kvalitativa forskningsintervjun kan vara en positiv 
upplevelse för båda parter. Det är ett tillfälle att få diskutera ett ämne som 
båda intresserar sig av och för den intervjuade ett tillfälle där dennes åsikter 
blir lyssnade på med stor lyhördhet.

Innan intervjuerna ägde rum studerade vi dessa aspekter för att ha dem i åtanke vid 
intervjutillfällena. Intervjufrågorna var i hög utsträckning standardiserade men 
följdfrågorna blev olika vid varje intervju beroende på informanten. Frågorna var i 
låg grad strukturerade då vi ville få fram så mycket som möjligt av informanternas 
egna tankar. Intervjufrågorna går att finna i bilaga 1.

3.1.1 Urval och genomförande av intervjuer

För att komma i kontakt med musiklärare att intervjua gjordes ett inlägg i en grupp 
för musiklärare på sociala medier. Det beskrevs i inlägget att intervjuerna var en del i 
ett examensarbete och att ämnet som intervjuerna skulle beröra var frågor rörande 
undervisning i hel- och halvklass. Gruppen har ca femtusensjuhundra medlemmar 
och inlägget fick åtta stycken svar. Av dessa valdes fem musiklärare ut som antingen 
arbetar eller har arbetat både i hel- och halvklass i musik i grundskolan. Dessa 
kontaktades sedan via privata meddelanden. Vi önskade sex stycken informanter och 
den sjätte informanten blev en musiklärare som en av oss kände sedan tidigare och 
blev således kontaktad privat. Anledningen till att det blev sex stycken informanter 
var att det antalet kändes rimligt att hinna med inom vår tidsram. Efter kontakt med 
informanterna via mail bestämdes intervjutider och platser. Tre av intervjuerna 
gjordes via Skype då tre av informanterna inte hade möjlighet att mötas upp på 
grund av att de bodde på annan ort eller på grund av tidsbrist. Resterande tre 
intervjuer gjordes genom att mötas upp på platser som passade informanterna. De 
intervjuer som gjordes via Skype blev ca tjugo minuter långa och de andra blev 
mellan trettiofem och femtio minuter långa. Eventuella konsekvenser av skillnaden i 
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längden på intervjuerna, trots att frågorna i stor utsträckning var standardiserade, 
diskuteras i diskussionskapitlet. Alla intervjuer spelades in med hjälp av telefon eller 
diktafon och transkriberades därefter.

3.1.2 Etiska överväganden
Under arbetet har Vetenskapsrådets (2002) principer följts. De bygger på fyra stycken 
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationen informanterna har fått är följande: syftet med 
undersökningen, att materialet endast kommer användas till denna rapport, att deras 
deltagande är frivilligt och de har när som helst möjlighet att avbryta sin medverkan. 
De har också fått information om hur rapporten kommer publiceras. Innan den blev 
publicerad fick informanterna läsa rapporten och ge sitt godkännande. 
Informanterna är anonyma och har godkänt hur de blir beskrivna i rapporten.

3.2 Transkribering
I detta underkapitel redogörs det för hur det inspelade materialet behandlats efter 
det att intervjuerna skett. 

Det inspelade intervjuerna transkriberades, vilket betyder att ljudet översatts till 
skriven text. Utöver de ord som faktiskt sägs i intervjuerna har även företeelser så 
som skratt, pauser, mummel och omtag markerats i texten för att få en mer 
nyanserad bild av informanternas svar. Dessa företeelser markeras med ord inom 
klammrar, exempelvis [skrattar], eller med tre punkter för att markera längre pauser. 
Vanligtvis används tre punkter för att utelämna en del som har sagts men i detta 
transkriptionsarbete användes detta för att visa på när informanterna gjorde en 
längre paus i mitten av, eller mellan, meningar. Vid noggrannare transkriptioner, 
exempelvis vid förhör i rättegång eller vid konversationsanalys, noteras saker så som 
kroppsspråk, stämningar, uttryck och annan ickeverbal kommunikation i större 
utsträckning än vad som gjorts i denna undersökning. De uttryck som vi lagt till 
anser vi räcker till för att få en liten inblick även i hur saker har sagts. Detta kan bidra 
till ännu fler nyanser av informanternas svar och kan exempelvis ge indikationer på 
vad informanterna trycker extra på, vilket är en del i den hermeneutiska analysen 
som gjorts.
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För att få en så god inblick som möjligt i det sammanlagda materialet inför analysen 
valde vi att transkribera varandras intervjuer, det vill säga att de tre intervjuer som 
de ene gjort transkriberades av den andre och vice versa. Intervjuerna som gjordes 
via Skype blev mellan tjugo och tjugofem minuter långa och resulterade i mellan sex 
och sju sidor text. De intervjuer som gjordes på plats blev något längre, mellan 
trettiofem och femtio minuter långa och resulterade i mellan tio och tolv sidor text. 

3.3  Hermeneutisk analys och tolkningsprocess
Genom att tolka intervjumaterialet hermeneutiskt önskade vi få en förståelse för 
vilka ramfaktorer som de intervjuade musiklärarna anser har påverkan på hur deras 
undervisning utformas. Skoglund (2012, s. 2-3) beskriver hur en hermeneutisk 
arbetsgång kan se ut. Den går ut på att först formulera frågeställningar och precisera 
sin förförståelse. Efter det ska läsning av bakgrundsmaterial och tidigare forskning 
göras. När det finns en grundförståelse för vad man ska undersöka och hur 
bakgrunden till ämnet ser ut görs flera läsningar av källmaterialet. Under 
läsningarna görs olika anteckningar såsom vad läsaren överraskas av, sådant som 
källmaterialet framhäver som självklart och likheter och skillnader mellan olika 
källor. Sedan ska källmaterialet sättas i kontext, i vilken tid skrevs källmaterialet och 
vad var de stora frågorna på den tiden? Avslutningsvis görs en slutanalys där läsaren 
sammanfattar vad som har framträtt under läsningarna. Skoglunds arbetsgång 
används som grund för hur analysen av intervjuerna i detta arbete, men med vissa 
förändringar som vi fann passande för just detta arbete. Arbetsgången ser ut som 
nedan:

1. Vad är det som ska undersökas, formulera frågeställningar?
2. Precisera sin förförståelse, skriv ned vad man redan tror sig veta och sina 

förutfattade meningar.
3. Läs in sig på bakgrundsmaterial och tidigare forskning.
4. Gör en första läsning av källmaterialet. 
5. Notera vad du överraskas av. Både det som står och det som inte står, är det 

något som saknas som du hade förväntat dig skulle finnas där?
6. Gör en tolkning av huvuddragen: 

• Likheter och skillnader mellan de olika källorna

• Notera vad informanterna uppenbarligen tycker är viktigt
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• Notera sånt som informanterna tycker är självklart, sånt de tycker att de inte 
behöver förklara

• Notera om det är något speciellt som informanterna värjer sig mot
7. Gör en sammanfattning av det viktigaste, vad är det som informanterna 

framförallt vill säga?
8. Kontextualisera, vilka var de som vi hade som källmaterial när produceras 

källmaterialet och vilka var de stora frågorna i den tiden?, vilken var deras 
meningshorisont?

9. Slutanalys 
• Finns det något mönster? 

• Är det något som uppenbart blivit viktigare? 
• Något som inte längre framstår som ett problem 
• Liknar det mönster, ser du något annat känt mönster? 
• Liknar det något i en känd teori?
• Vilka liknelser görs, är det några återkommande?

Frågeställningarna och preciseringen av vår förförståelse var redan klara när 
analysarbetet skulle börja (Se steg 1 och 2). Våra frågeställningar är våra 
forskningsfrågor och vår förförståelse som rådde innan undersökningen satte igång 
finns uttryckt i den här rapportens inledning. Efter det lästes bakgrundsmaterialet 
igenom, vilket redogörs för i bakgrundskapitlet, för att det skulle finnas färskt i 
minnet under tolkandet av källmaterialet. Sedan slogs de följande stegen ihop (Steg 4 
och 5). Alltså gjordes en första läsning av källmaterialet samtidigt som det fördes 
anteckningar över åsikter och tankar som stack ut. Vi började med att läsa 
tillsammans men insåg ganska snabbt att det var tidsödande. Därför valde vi att dela 
upp det. Vi läste genom tre intervjuer var. Ramfaktorerna var något vi ville få med 
redan i detta skede av analysen, så vi gav varje ramfaktor en varsin färg. Ramfaktor 
1, det vill säga konstitutionella ramar, var grön. Ramfaktor 2, de organisatoriska 
ramarna, var blå. Ramfaktor 3, som var de fysiska ramarna, var rosa och ramfaktor 4, 
personramarna, var lila. När vi läste genom texten satte vi ut färgade markeringar 
med dessa färger för att senare enkelt kunna sortera vad som skulle hamna var i 
resultatdelen. Efter detta gjordes en tolkning av huvuddragen. Likheter och 
skillnader, sådant som informanterna uppenbarligen tycker är viktigt, sånt de tycker 
är självklart och om det är något specifikt som informanterna värjer sig mot. Vi läste 
hermeneutiskt vilket innebär att om det var något som dök upp från den tidigare 
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läsningen som vid det tillfället kom fram i nytt ljus skrev vi ned även det. Det blev 
tydligt att vi fick större förståelse under andra läsningen då det framkom mycket 
som vi var ivriga att diskutera med varandra. Vi fick djupare insikt om det 
informanterna sa och reagerade starkare. För att förenkla sorteringsprocessen av 
texten skapades fyra kategorier: viktigt, självklart, vad informanten ställer sig negativ 
till samt likheter och skillnader. Därefter fyllde vi på dessa kategorier under läsningen. 
En sammanfattning gjordes sedan över det viktigaste. Kommentarer och citat som vi 
tagit ut under första och andra läsningen antecknades i ett enskilt dokument och vi 
gjorde en varsin sammanfattning. Steg åtta består av att kontextualisera, alltså att 
sätta in källmaterialet i sin kontext. För att göra det så behövs en förståelse av både 
informanternas meningshorisont , eller förståelsehorisont som Ödman (2007) kallar 
den, likväl som en förståelse hos de som tolkar materialets meningshorisont. 
Meningshorisonten sätter ramarna för vilka tolkningar som är möjliga att göra. För 
att förstå vår egen meningshorisont går det att läsa vilken förförståelse vi har i 
inledningen, och bilden vi har fått av ämnet genom bakgrundskapitlet. 
Informanternas meningshorisont framkommer av deras svar och åsikter som 
framkommer vid intervjuerna. Deras meningshorisont framkommer på så vis i 
resultatdelen. Slutanalysen gjordes muntligt istället för skriftligt eftersom det mesta 
redan återfanns i sammanfattningarna vi gjort. Därefter diskuterades punkterna och 
vi läste varandras sammanfattningar.
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4. Resultat 
Detta kapitel öppnas med en sammanfattning av undersökningens informanter där 
bakgrund, tid i yrket samt nuvarande arbetssituation presenteras efter hur de själva 
har informerat oss. Samtliga informanter är utbildade vid musikhögskola och är 
behöriga musiklärare. De har utbildningar från olika lärosäten och arbetar i olika 
delar av landet. För att bevara deras anonymitet nämner vi inte orten de arbetar på 
eller vilken musikhögskola de studerat vid. Samtliga informanter arbetar i 
grundskolan och har undervisat eller undervisar i både hel- och halvklass. Efter 
presentationen av informanterna följer en sammanfattning av de analyserade 
intervjuerna, vilket har delats upp i två separata stycken, konstitutionella och 
organisatoriska ramar samt fysiska ramfaktorer och personramar.

4.1 Informanterna

Informant A
Informant A innehar utöver sin lärarutbildning i musik en utbildning för estetisk 
verksamhet med inriktning musik. Hen har varit yrkesverksam i fem år och har 
nyligen bytt arbetsplats till en ny grundskola. Informant A har en heltidstjänst och 
har niohundra minuter musikundervisning per vecka. Informant A uppskattar att 
hen arbetat ungefär femtio procent av sitt yrkesliv i helklass och femtio procent i 
halvklass. Hen undervisar totalt tvåhundratrettiosex elever, årskurs fyra till och med 
sex i helklass, årskurs sju till och med nio i halvklass samt en mindre särskolegrupp i 
årskurs sju till och med nio. Informant A är ensam musiklärare på sin arbetsplats. 

Informant B
Informant B har varit yrkesverksam i tjugo år och har arbetat femton år med 
helklassundervisning. De senaste fem åren har informant B mestadels undervisat i 
halvklass. Informant B har en heltidstjänst med åttio procent musikundervisning och 
resterande tjugo procent arbetar hen som kommunövergripande förstelärare i musik. 
Hen undervisar ungefär trehundra elever i årskurserna två till och med sex och all 
undervisning sker i halvklass. Informant B är ensam musiklärare på sin skola men i 
och med förstelärarrollen möter hen andra musiklärare vid konferenser och 
workshops i kommunen.
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Informant C
Informant C har en heltidstjänst men likt informant B har informant C ungefär åttio 
procent musikundervisning samt tjugo procent försteläraruppdrag i musik. 
Informant C har varit yrkesverksam i sexton år och arbetar för tillfället i 
grundskolan. Hen har totalt trehundratjugofem elever i årskurserna två till och med 
nio och undervisar i både hel- och halvklass. I helklass undervisar hen upp till och 
med årskurs sex och halvklass i årskurserna sju till och med nio. Informant C har 
inga musiklärarkollegor men har kontakt med andra lärare i kommunen samt via 
sociala medier. 

Informant D
Informant D har varit yrkesverksam i tjugoett år, fjorton år i helklass och fem år i 
halvklass, och arbetar för tillfället i en grundskola. Informant D har en tjänst på åttio 
procent och undervisar trehundrasjuttiosex elever, årskurs två och tre i helklass och 
årskurs fyra till och med sex i halvklass. Hen är ensam musiklärare på sin skola men 
är aktiv i ett musiklärarnätverk i kommunen. 

Informant E
Informant E har varit yrkesverksam i tre år, två läsår med både hel- och 
halvklassundervisning och ett år med enbart halvklassundervisning. Hen arbetar för 
tillfället i en grundskola och undervisar ungefär tvåhundratjugofem elever, årskurs 
sju och åtta i helklass och årskurs nio i halvklass. Informant E har en 
musiklärarkollega på sin arbetsplats.

Informant F
Informant F är tvåämneslärare och undervisar i ämnena musik och engelska i 
årskurserna tre till och med nio. Hen har varit yrkesverksam i tjugoen år och arbetar 
för tillfället i en grundskola. Hen upplever sig ha arbetat ungefär sextio procent av 
sitt arbetsliv i helklass och fyrtio procent i halvklass. Informant F undervisar cirka 
trehundra elever i årskurserna tre till och med sex där treor och fyror undervisas i 
helklass och femmor och sexor undervisas i halvklass. Hen har en musiklärarkollega 
på sin arbetsplats.
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4.2. Konstitutionella och organisatoriska ramfaktorer
I nästa stycke följer en redovisning av det som i informanternas svar går att relatera 
till konstitutionella och organisatoriska ramfaktorer, det vill säga svar som rör 
läroplaner, kursplaner och styrdokument, informanternas utbildning samt skolan och 
dess organisation. Här behandlas också informanternas svar som rör ämnesfokus.

4.2.1 Läroplan, kursplan & styrdokument

Informanterna fick frågan om hur de upplever att det fungerar att arbeta efter Lgr11 i 
hel- respektive halvklass samt vilka svårigheter som kan finnas med att arbeta efter 
den i de olika gruppstorlekarna. Samtliga informanter som arbetat både med Lgr11 
och tidigare styrdokument som Lpo 94 upplever att musikundervisningen 
genomgått en förändring i och med införandet av Lgr11. Det är framför allt de 
preciserade kunskapskraven i den nuvarande läroplanen som återkommande tas 
upp av informanterna. Informant B beskriver i citatet nedan sin första kontakt med 
Lgr11.

…och när jag liksom förstod vad som förväntades av mig och eleverna så 
krävde jag halvklass direkt för jag sa att sett var omöjligt att genomföra på 
annat sätt och detta skrev jag redan när läroplanen var ute på remiss, till 
Skolverket. Så att jag var helt förberedd på att det här kommer inte att gå i 
helklass. Jag fick inte det på min tidigare skola så då sökte jag ny skola och 
som tur var så hade de lite kris att få tag på ny musiklärare så jag kunde 
ställa de kraven. Så att för mig, jag är proffs på att jobba i helklass men inte 
utifrån Lgr11, det går inte. (Informant B)

Flera av informanterna delar samma bild av läroplanen som informant B ger uttryck 
för och det är främst de praktiskt musicerande delarna av läroplanen som 
informanterna upplever som svåra att genomföra i större grupper med gott resultat. 
Att i ensemblespel, instrumentspel och sång i större grupper hinna utvärdera 
samtliga elevers progression beskrivs av flera informanter som mycket svårt eller till 
och med omöjligt.

Om man ska titta på Lgr11 och uppnå det som står, både syftet med ämnet 
och  dess  karaktär  och  få  dem  att  nå  kunskapskraven  så  är  det  helt 
avgörande på de praktiska delarna om du har hel- eller halvklass. Det blir 
mycket,  mycket  svårare  i  helklass  att  jobba  med  Lgr11  än  i  halvklass.
(Informant B)
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Ett resultat av detta verkar vara att informanterna överlag är tvungna att sänka 
ambitionsnivån och kvalitetsnivån, två begrepp som är återkommande i flera av 
intervjuerna. Nedan beskriver informant F sina upplevelser av hur ensemblespelet 
påverkas kvalitetsmässigt när gruppstorleken minskar. 

Men i  musiken  däremot  så  tycker  jag  att,  min  erfarenhet  är  att  tolv  till 
femton (elever)  då är  ju kvalitetshöjningen brutal  jämfört  med om de är 
dubbelt  så  många.  Och då handlar  det  inte  om såhär  att  man ska hålla 
ordning på dem, för det kan man göra i en stor klass liksom. Utan det här 
handlar bara om feedbacken som man ju behöver för att utvecklas. Ska vi 
spela  i  en  grupp  och  man  ska  ha  trummor  och  en  bas,  något 
slagverksinstrument  och  en  basstämma  och  en  gitarr,  någon  ska  spela 
basstämma och det ska vara ackordinstrument. Och just där är det det som 
slår hårdast, just på den biten. (Informant F)

De kunskapskrav som däremot är av mer teoretisk karaktär och berör 
ämneskategorier såsom musikhistoria, musik och samhälle, musikteori och lyssning 
samt analys av musik beskrivs av flera av informanterna som något som fungerar väl 
i större grupper. Informant A beskriver det som nödvändigt att ha även dessa 
ämneskategorier i halvklass. Detta går att relatera till att informant A bedriver sin 
undervisning i ett litet klassrum som enligt beskrivning inte har sittplatser för 
samtliga elever när undervisningen sker i helklass.

Men den största gruppen är 25 elever och det, jag har inte ens stolar till alla 
vi får liksom dela lite, och även om jag hade haft stolar så får inte alla plats 
riktigt. (Informant A)

Det moment i läroplanen där det skiljer sig mest informanterna emellan är skapande. 
Hälften av informanterna upplever att skapande fungerar väl i större grupper medan 
den andra hälften hellre undervisar i skapande i halvklass. Detta går att relatera till 
vilka resurser de olika informanterna har till sitt förfogande i fråga om skapande. 
Vissa har god tillgång till datorer och iPads samt möjlighet att sätta eleverna i arbete i 
ett ”tyst” klassrum med hjälp av synthar med hörlurar, jamhubs och annan teknik 
medan andra har sämre tillgång till sådan teknik och arbetar mer analogt med 
skapande, vilket tenderar till att resultera i ett stökigare klassrum. Detta innebär i 
detta fall att de materiella ramfaktorerna påverkar hur informanterna arbetar med 
kursmomentet skapande. 

Sammanfattningsvis kan man sluta sig till att informanterna upplever att de 
preciserade kunskapskraven i Lgr11 har en påverkan på undervisningen. Samtidigt 

!  28



som vissa av informanterna upplever att tydligheten i läroplanen är något positivt, 
eftersom det ger en tydlig bild av vad undervisningen måste innehålla, delar 
samtliga informanter bilden att de praktiskt musicerande delarna i läroplanen är 
svåra att uppnå och utvärdera i helklass. Här återkommer ramfaktorer som rör 
tidsaspekten, att hinna med alla de moment kursplanen kräver, vilket egentligen är 
faktorer som hör till de fysiska och materiella men sammansmälter återkommande 
med andra faktorer. Ett annat återkommande begrepp är att bocka av eller att checka 
av, vilket informanterna beskriver som ett nödvändigt ont när undervisningstiden 
inte räcker till för att formativt bedöma och utvärdera elever i en helklass under 
lektionens gång. Istället dedikeras vissa lektioner åt att låta eleverna göra någon form 
av uppspel där de ges möjlighet att visa vad de lärt sig vilket kan av eleverna 
upplevas som en utsatt och i vissa fall orättvis situation. Detta verkar vara mer 
vanligt förekommande när undervisningen sker i helklass. När undervisningen sker i 
halvklass hinner dessa moment göras under lektionerna med formativ bedömning.

4.2.2 Informanternas utbildning

Informanterna fick frågan om vilka redskap de upplever att de fick med sig från sin 
utbildning i fråga om undervisning i hel- och halvklass. Det råder i princip 
konsensus bland de intervjuade om att utbildningen gett en undermålig eller icke 
existerande utbildning i frågan. Metodik för att hantera helklass var inte något som 
togs upp utan var något informanterna först konfronterades med när de kom ut i 
arbetslivet. Utbildningen erbjöd snarare metodik för hur musikaliska moment lärs ut 
men berörde inte hur eller om metodiken påverkas av gruppstorleken vilket 
informant C beskriver i följande citat. 

 
det var en bra fråga… Rent metodmässigt hur man lär ut musik, det kan jag 
ju ha med mig men inte mot om det är halv- eller helklass. Alltså såhär kan 
du göra, du kan ta den här låten och lära ut den på det här sättet, när du gör 
ett sånt här moment så kan du jobba såhär och här har du förslag från flera 
olika sätt. Så att själva sättet att göra kan man få med sig men sen handlar 
jättestor del om vad du har för grupp och hur stor den är som sagt och där 
måste man testa sig fram. (Informant C)

Informant Cs upplevelse av utbildningen delas med flera av de andra intervjuade 
och ett återkommande begrepp är trial and error, det vill säga att informanterna helt 
enkelt får testa sig fram tills de hittar metoder som fungerar. Att efter utbildningen 
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för första gången möta en helklass på tjugofem till trettio elever beskrivs av flera av 
informanterna som en chock. 

 
Men  om  man  bara  tittar  på  utbildningen  som  sådan  så  tycker  jag  att 
[lärosätet]  är  ganska  inne  på  det  här  med  gruppundervisning  även  på 
instrument och sång. Och de, liksom, det finns ju mycket connection mellan 
[lärosätet]  och  [lärosätet]  och  [lärosätet]  gillar  ju  också 
gruppundervisningsupplägget även på kvällskurser och så där. (Informant 
E)

Informant E beskriver i citatet ovan att hen upplever sig ha fått med sig en viss 
metodik i gruppundervisning i instrument och sång från sin utbildning. Dock 
framgår det senare att det främst rör sig om undervisning i grupper om ca tio elever, 
vilket i den här undersökningen räknas som en mindre halvklass.  
 
Här följer en sammanfattning av hur informant A, D samt F ser på sin utbildning i 
fråga om metodik rörande de olika gruppstorlekarna. Informant A ger en bild av att 
hen redan i sin utbildning ha matats med en bild av att det är hopplöst att bedriva 
musikundervisning i större grupper. Informantens metodiklärare verkar ha gett upp 
i frågan och helt enkelt utbildar med förutsättningen att musikundervisning ska 
bedrivas i halvklass. Informant D känner en aversion mot sin utbildning och säger ” 
Nej. Ska jag prata om min utbildning då har jag inte mycket positivt att säga. Så att 
det där, nej. Vi pratade aldrig om sånt”. Det informant F uttrycker är representativt 
för de övriga informanterna, det vill säga att utbildningen gav ytterst lite eller inga 
redskap i fråga om metodik för hel- och halvklass samt att det är kunskap som 
förväntas skaffas allt eftersom via trial and error, här uttryckt ”…väldigt lite skulle jag 
vilja säga. Jättelite. Det har jag bara tränat mig på. När jag kom ut i arbetslivet. Den 
grejen... Det är trial and error. Och det är också en tyst kunskap som tar lång tid”.

Intervjuerna tyder således på att informanterna i stort inte upplever sig ha fått 
nödvändiga redskap från sin utbildning i fråga om hur musikundervisningen 
påverkas av ramfaktorn gruppstorleken.

4.2.3 Lektionen & ämnesfokus

I kapitlet rörande tidigare forskning behandlas begreppet ämnesfokus, det vill säga 
vad ur kursplanen som fokuseras på i musikämnet och under lektionen, ett fokus 
som kan skifta över tid. Rapporter och utvärderingar ger en bild av att det är 
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ensemblespel och instrumentspel som är de två moment i läroplanen som tar upp 
överlägset störst del av musikämnet samt att skapande av musik, analys av musik, 
musikteori, musikhistoria samt musik och samhälle är ämneskategorier som 
prioriteras ner till fördel för praktiskt musicerande. Denna bild speglas även i den 
här undersökningens resultat och verkar främst gälla från och med årskurs fem och 
uppåt men i vissa fall även i yngre årskurser. I de yngre årskurserna består de 
praktiskt musicerande momenten av främst körsång och rytmik. 

På frågan om huruvida informanternas metodik skiljer sig i de olika 
gruppstorlekarna är det flera som beskriver undervisningen som två skilda yrken, 
nedan beskrivet av informant B.

Ja, jo det gör jag, det är nästan två olika yrken måste jag säga, det är det. 
Eftersom jag här har möjlighet att  hjälpa och handleda och jobba enskilt 
med varje elev på ett helt annat sätt. (Informant B)

Intervjuerna tyder på att det skiljer sig i längd på lektionerna, mellan fyrtio och nittio 
minuter. Flera av informanterna nämner att de önskar längre lektioner, minst en 
klocktimme, i de högre årskurserna och i synnerhet i årskurs nio. De är även överens 
om att i just årskurs nio, men även önskvärt i årskurs åtta, är det av större vikt att 
undervisningen sker i halvklass eftersom informanterna önskar ge eleverna en bättre 
chans att visa upp vad de lärt sig innan det är dags att ge eleverna deras slutbetyg.

Så kan man övertyga rektorn kanske till att få en timme i enstaka årskurser, 
typ i nian eller när de ska ha sitt slutbetyg men att det borde vara halvklass 
en klocktimme i veckan. Det borde vara någon slags standard. (Informant E)

Alltså, jag tycker ju att det är jättebra att man ha det i nian för det blir ju som 
en  sista  fristad  på  något  sätt  innan  de  ska  ha  sitt  slutbetyg  så  får  de 
verkligen ett ordentlig år. (Informant E)

I de två citaten ovan beskriver Informant E hur halvklass i de senare årskurserna ger 
eleverna en bättre möjlighet att visa vad de kan inför att slutbetyget ska sättas. Det 
första citatet tyder också på att halvklass är något informant E måste ”sälja in” till sin 
rektor, vilket även andra informanter har gett indikationer på. Detta behandlas mer 
ingående i nästa stycke. 
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4.2.4 Skolans organisation

Det verkar råda olika syn på hel- och halvklass på informanternas arbetsplatser. Vid 
intervjuerna fick de frågan om hur stort inflytande de upplever att de har över 
storleken på deras klasser. Nedan följer fyra något längre citat rörande känslan av 
inflytande över klasstorlek.

Jag har aldrig upplevt att jag har något inflytande över det. Jag tjatade kan 
jag säga, många år på den skolan jag var på först. Jag var där i fjorton år, och 
det blev aldrig något annat än helklass då. Och sen kom jag till den här nya 
skolan där jag varit i fem år och där bara var det halvklass utan att man 
behövde  bråka  ett  dugg  och  där  var  det  nästan  som  att  de  resonerade 
tvärtom, ”jamen man kan ju inte ha helklass?”. (Informant D)

Ju  längre  man  jobbar  desto  mer,  då  är  man  inarbetad  i  skolan,  chefen, 
arbetslaget. Nu är jag dessutom förstelärare vilket gör att jag har mer tyngd. 
(Informant C)

Nä, det är svårt att säga. Jag kan inte besluta någonting om det. Självklart 
kommer man... Jag kommer ju med krav. Det gör vi ju båda. Ja. Inflytande 
tycker jag... Det är ett konstigt ord. I stor utsträckning blir vi lyssnade på. 
För vi har ju, vi kan ju inte bestämma. Men ja, jag tycker att vi blir lyssnade 
på. Ändå ganska så bra här. Det kunde vara bättre. (Informant F).

Jag har ju inte, vad det gäller klasstorlekar så är det kommunen, som helhet, 
som sätter ramarna hur stora klasserna ska vara i kommunen. Så att där har 
jag ju noll att säga till om. (Informant E)

Känslan av att faktiskt kunna bestämma verkar vara frånvarande men i frågan om att 
känna sig lyssnad på av rektorer eller skolchefer i frågan skiljer det sig. Två av 
informanterna beskriver dessutom att de har lämnat arbetsplatser där frågan om hel- 
och halvklass inte tagits på allvar.

Svaren tyder på att det finns ett samband mellan hur länge informanterna varit 
yrkesverksamma och huruvida de har något i sin tjänst som kan ses som 
statushöjande. Exempel på detta kan vara ett försteläraruppdrag och hur pass 
mycket informanten upplever sig ha inflytande i fråga om klasstorlek. Två av 
informanterna har dessutom musiklärarkollegor vilket också verkar hjälpa i 
samband med dialog med skolan i fråga om hel- och halvklass, vilket gestaltas nedan 
i citatet av informant E där en diskussion förs med organisationen angående att dela 
ansvaret över en helklass på två musiklärare. 
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Däremot vad det gäller halvklasser har vi påbörjat en diskussion, jag och 
min kollega och vi har lite olika idéer utifrån hur det ser ut med lokaler, vi 
har haft  tankar om, ska man tänka någon slags kompanjonlärarskap där 
man är två istället som kan ibland ha klassen tillsammans och ibland i två 
delar snarare än att ha renodlad halvklassundervisning, också just för att 
utnyttja lokalerna på ett bra sätt för att risken är att bara ha halvklass i en 
stor sal, det blir svårt schemamässigt. Det är en så pass stor skola att man 
skulle behöva ha hela tiden lektioner pågående parallellt. Därav att vi har 
haft den här tanken med att ”Okej men då kan man ha en klass och så delar 
man på den men ibland kanske man också kör ihop”. (Informant E)

Sammanfattningsvis verkar informanterna ha lite eller mycket lite inflytande över 
klasstorleken. Endast de två informanter som har försteläraruppdrag uttrycker på 
något vis att de har en position som ger dem större möjlighet att påverka i frågan. 

4.3 Fysiska ramfaktorer och personramar
I detta avsnitt följer en redovisning av det som i informanternas svar berör fysiska 
och materiella ramfaktorer samt de mer subjektiva faktorerna som kallas 
personramar. Rubriken undervisningsmiljö handlar om lärarnas fysiska arbetsmiljö, 
hur deras klassrum ser ut och vilket material de har.

4.3.1 Undervisningsmiljö

Det framkommer att det är en stor variation mellan informanternas 
undervisningsmiljöer. Generellt verkar materialet de känner att de behöver för 
klasserna finnas, men det råder delad mening om huruvida deras 
undervisningsmiljö är anpassad efter klassernas storlek. Tre av informanterna 
upplever att klassrummet är för litet när de har sina största klasser. Det fanns inte 
alltid stolar så det räckte till alla. Vissa av informanterna har grupprum i anslutning 
till musiksalen men även de som har det upplever inte att undervisningsmiljön är 
anpassad efter gruppstorlek då de ibland måste ha hela klassen i ett och samma rum. 
Det var två informanter som tydligt uttrycker att de är nöjda med sin 
undervisningsmiljö, Informant B och Informant F. Dock har Informant F problem 
med att det blir trångt när hen undervisar de största klasserna. Informant B 
undervisar bara i halvklass. Två av informanterna uttryckte att ljudmiljön blir ett 
problem när undervisningen sker i helklass. Nedan följer ett avsnitt om hur de olika 
informanterna beskriver sin undervisningsmiljö och hur de upplever den. 
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Informant A har ett klassrum men inga grupprum och tycker att klassrummet är för 
litet när hen har helklass. Med de största grupperna finns det inte stolar till alla. När 
hen undervisar i helklass får inte alla plats att sitta i en halvcirkel som hen önskar att 
de ska kunna göra. Men hen tycker att lokalerna fungerar utmärkt till halvklass.
Hen har ett litet rum i anslutning till musiksalen som ska göras om till grupprum 
men det står ännu inte klart, så i dagsläget används bara musiksalen. Informant A 
upplever inte att hens undervisningsmiljö är anpassad till klassernas storlek när 
undervisningen sker i helklass.  
 
Informant B undervisar åk fyra till och med sex i halvklass och har tidigare 
undervisat i helklass i femton år. Hen har en stor musiksal och ett grupprum med 
bara keyboards. När eleverna arbetar med iPads får de sprida ut sig och även 
korridorerna nyttjas. Informant B upplever att hens undervisningsmiljö är anpassad 
efter klassernas storlek.

Informant C har ett klassrum som är format som en oktagon. Hen använder även 
korridoren utanför och ibland har vissa elever fått vara i rum i anslutning till 
musiksalen. Dessa rum tillhör inte musiksalen utan det har varit hemkunskapssalen 
och ”någon skrubb här och där”.

Informant D har ett normalstort klassrum men inga grupprum. Hen gjorde ett försök 
till att använda korridorerna men det fungerade inte bra så nu använder hen bara 
musiksalen. Informant D tycker att salen fungerar bra till årskurs fyra till och med 
sex som har halvklass men inte lika bra för årskurs två till och med tre. Hen har valt 
att anpassa själv och har på så vis årskurs två i deras eget hemklassrum och årskurs 
tre får ha halva lektionen i sitt hemklassrum och andra halvan i musiksalen.

Informant E har en musiksal som kallas ”stora musiksalen”, vilken hen tycker är 
optimal för grupper på max tjugotre elever. Hen har även ett klassrum som kallas för 
”lilla musiksalen” där hen nu börjat ha halvklassundervisning, vilket även används 
som ensemblerum. Informant E har också två grupprum i källaren som hen 
använder när eleverna spelar i ensemble. Informant E har instrument så att hen kan 
ha igång fyra stycken ensembler i varsitt rum samtidigt. Musiksalen är i ett separat 
hus där även skolans aula ligger, så när det inte är någon annan verksamhet i huset 
kan eleverna sprida ut sig och sitta var som helst när de arbetar individuellt. 
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Informant E upplever inte att undervisningsmiljön är anpassad efter gruppernas 
storlek när hen har de största klasserna, vilket är grupper om ca tjugoåtta elever. 
Precis som informant A så vill informant E kunna ha eleverna i en halvcirkel och inte 
i rader för att hen upplever att detta bidrar till en ”föreläsningskänsla”.

Informant F har en musiksal som upplevs för liten för hens största klasser. I 
anslutning finns två stycken grupprum, ett lite större och ett lite mindre. I 
musiksalen finns det rader med bänkar och stolar, ganska likt ett vanligt klassrum 
med ett utrymme för en ensemble att spela bredvid. När de ska spela gitarr använder 
hen sig även av korridoren utanför. Informant F tycker att undervisningsmiljön 
fungerar väl förutom vid de tillfällen när klasserna är större än om tjugofyra elever, 
vid de tillfällena blir det svårt för eleverna att få plats.

4.3.2 Planeringsarbete 

Informanterna fick frågor rörande hur deras planeringsarbete påverkas av om 
undervisningen bedrivs i hel- eller halvklass. Informant A svarade att hen gör en mer 
noggrann läsårsplanering för de klasser som hen undervisar i halvklass. Hen sätter 
upp mer långsiktiga mål och arbetar med det som behövs för stunden. Med 
helklasserna tycker informant A att det behövs en mycket noggrannare 
detaljplanering för varje lektion då det är viktigt att alla gör samma sak samtidigt. 
Den noggrannare planeringen för helklasserna gör också att hen känner sig mer låst 
under lektionen. När alla elever behöver göra samma sak samtidigt medför det också 
att alla elever inte alltid får öva på just det som de behöver, vilket gör att de inte 
utvecklas så mycket som de skulle kunna. Hen gör en terminsplanering även för 
helklasserna men räknar med att den inte kommer hålla. Informant F säger inte rakt 
ut att alla måste göra samma sak samtidigt vid helklassundervisning, men hen ger 
ett exempel på att vid halvklassundervisning så fungerar det bra att elever gör olika 
saker.

Intervjuare: Finns det några andra, om du hade haft en annan lektion, finns 
det några andra exempel när du hade arbetat annorlunda metodisk?  
 
Ja,  absolut.  Alltså,  har  jag  en  halvklass  så  kan  jag  ju  ha  bara 
instrumentträning. Då kan ju några träna slagverk, några tränar bas och då 
blir  det  elbas,  och  några  tränar  ackordsinstrument  och  de  kan  sitta  och 
pyssla  med  det.  De  tre  grejerna  samtidigt.  Och  då  kan  jag  ha  det  och 
cirkulera instrument och sådär. Har jag en helklass så kan jag inte göra så. 
För det går inte, det tar för lång tid. Då får jag göra så att hälften kanske 
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jobbar med något projekt i paddorna, hälften spelar instrument. (Informant 
F)

Informant D håller inte med om att planeringen påverkas i någon större grad. Hen 
säger att det är ändå samma moment som ska med. För nuvarande har hen endast 
helklass i de lägre årskurserna. Men informant D tycker att planeringen av 
bedömningen påverkas. När informant D har halvklass så tycker hen att hen redan 
känner eleverna så bra att hen vet mycket om dem och hur de ligger till utan att 
behöva skriva ned. Vid undervisning i helklass behövs det mycket mer tid till 
dokumentation just för att den personliga relationen med eleverna inte är lika bra.

Intervjuare: Ditt planeringsarbete, påverkas det av om undervisningen sker i 
halvklass?  Och  då  tänker  jag  både  på  läsårsplanering  och  som 
lektionsplanering. Blir det några skillnader?  

Jag skulle säga att egentligen inte riktigt i planeringsstadiet. Jag försöker väl 
göra  ungefär  samma  saker  som  jag  gjorde  då.  Då,  också  jättemycket 
beroende av att jag hade… Just det, på grund av dokumentationen så kanske 
jag la upp det… De här, man skulle resonera kring musik eller kring saker 
eller lära sig om musikhistoria eller genrekännedom och så där. Då fick ju 
det vara prov, det fanns ju verkligen inget annat sätt. Och nu är det mycket 
lättare att säga i slutet av lektionen ”Vad tyckte ni var lätt? Vad tyckte ni var 
svårt?” och så går jag runt och lyssnar och så har jag, jag har en överblick så 
att jag inte behöver ha ryggen fri och behöver ha allt dokumenterat utan jag 
kan veta ändå. (Informant D)

Informant F nämner att eleverna måste vara väldigt självgående när de väl sätter 
igång med en uppgift. Detta gör att instruktionerna innan de börjar blir mycket 
längre i en helklass än i en halvklass då det är viktigt att alla verkligen förstått 
uppgiften.

Och det här med notspel alltså jag… Det blir ju, alltså det blir ju lite sådär, ja 
jag tatuerar nästan in grejer i armen på dem innan de får sätta sig och börja 
spela [skratt] för de måste vara ganska så självgående. (Informant F)  
 
Intervjuare:  Ja. När de väl börjar spela?  
 
När de väl ska börja spela och de är tjugofyra stycken som sitter och plinkar, 
då kan inte jag springa runt och flytta fingrarna på hälften av dem. Eller få 
dem att förstå liksom sådär. Och det är ju klart att genomgångarna blir längre 
längre i en helklass än om jag har en halvklass. (Informant F)
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Informant E tycker att lektionsplaneringen påverkas mycket av om klassen är stor, 
det blir mer logistik och fler didaktiska val att ta hänsyn till redan i 
planeringsarbetet. 

Jo men är vi nere på lektionsnivå så är det ju någonstans logistiken som, i 
helklass blir ju logistiken ett, någonting som man måste ta ställning till. Hur 
ska vi göra det här i en så stor grupp? Hur ska jag lägga upp det? Ska de, 
ska jag ha en genomgång och de ska vara i mindre grupper sen, ska de gå 
igång  i  små  grupper  direkt  och  jag  går  runt  och  hjälper,  alltså  det,  i 
halvklass så blir det ju lättare för att de är färre. Då kan man just till exempel 
ofta bara sätta igång och sen så tar man det efterhand. (Informant E)

Hen upplever att det inte alls behövs en lika detaljrik lektionsplanering för 
halvklasser. När det kommer till läsårsplaneringen blir skillnaden i hur många 
lektioner som krävs för ett visst moment. Om undervisningen sker i helklass kan det 
behövas fler lektioner på ett moment för att läraren ska hinna kolla av att alla elever 
kan det de ska. Detta håller Informant C med om, vilket framhålls i citatet nedan. 

Mm, det gör det för du hinner mycket mer i halvklass, du hinner längre och 
jag vet att jag kan genomföra saker mer gediget med bättre kvalité än när jag 
har helklass. Planerar jag för en helklass så måste jag ha längre tid på varje 
moment,  jag  måste  kanske  sänka  kvalitétsambitionen,  för  jag  vet  att  det 
kommer bli svårt att nå lika högt, å det kräver också mer planering för att få 
alla moment att funka med större grupper än mindre grupper. (Informant C)

När det kommer till hur lärarnas metodik skiljer sig beroende på om de jobbar med 
en hel- eller halvklass är flera av dem överens om att den största skillnaden är hur 
mycket individuell hjälp de kan ge eleverna. Informant D berättar att när hen 
undervisade i helklass fick hen ha vad hen kallade för “samla upp-lektioner”. Det 
innebar lektioner när hen bara kollade av vad eleverna kunde. Nu när hen 
undervisar i halvklass behövs det inte längre. Informant C beskriver hur viktigt det 
är att alla hålls sysselsatta hela tiden när undervisningen sker i helklass.

Intervjuare: Okej, undervisar du annorlunda metodiskt när du undervisar i 
hel eller halvklass?

Ja, mycket. Det som går att göra i halvklass går inte alltid att göra i helklass, 
när du har en helklass så behöver du se till  att alla är aktiva på ett eller 
annat sätt och då kan det bli uppgifter som inte alltid är det man är ute efter 
men ändå för att liksom sysselsätts dem. För att har du inte dem sysselsatta 
så är det lätt att det börjar pillas på annat och göras annat som stör. Så du 
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behöver ha alla igång. Och spelar man instrument i helklass så kräver det en 
jättetydlig  metodik,  inarbetade  rutiner  och  elever  som  funkar  i  så  stora 
sammanhang annars blir det svårt. (Informant C)

4.3.3 Personliga relationer och att kunna möta varje elev som en individ

Majoriteten av informanterna upplevde att klassens storlek hade inverkan på deras 
personliga relation till eleverna. Den enda av informanterna som nämnde att det inte 
blir någon större skillnad var informant A. Hen träffade bara eleverna som 
undervisas i halvklass varannan vecka vilket gjorde att hen upplevde sig ha samma 
relation till eleverna i halvklass som till eleverna i helklass vilka hen träffade varje 
vecka. Informant D beskriver nedan skillnaden på hur väl hen känner en elev som 
hen undervisar i halvklass jämfört med en som hen undervisar i helklass..

När jag ser en elev är det som det brukar vara för en lågstadielärare, att den 
kan berätta en timma om den eleven. Om du bara ser ett ansikte så kan du så 
mycket om den. Medan den känslan kommer aldrig när man är en sån här 
musiklärare som har femhundra och de bara roterar hela tiden. (Informant 
D)

Informant D beskriver hur det i sin tur påverkar hens bedömningsarbete. När hen 
redan känner eleverna väldigt bra behöver hen inte lägga lika mycket tid på att 
skriftligt dokumentera elevernas kunskaper. En annan aspekt som informant E 
påtalade var att hen upplevde sig få större förtroende från eleverna som får 
undervisning i halvklass. Detta på grund av att det då finns tid att lära känna dem 
bättre.

Informant F tycker att grundproblemet med att undervisa i helklass i musik är att 
läraren inte hinner se alla elever. I synnerhet inte vid praktiska moment. Hen ger ett 
exempel på när en grupp elever ska spela ensemble och alla sitter vid olika 
instrument och övar för att senare kunna spela tillsammans. Det är när de håller på 
med instrumentala och praktiska moment som hen säger det slår som hårdast om 
undervisningen sker i helklass.

Intervjuare:  När  det  blir  flera  smådelar  och  folk  ska  hålla  koll  på  olika 
saker? 

Ja, framför allt om man ska hålla på och fippla och folk ska sitta och träna 
individuellt för att få upp ett flyt i ackordsspelet liksom. Och det är just där 
och då, man kan bara göra, de kan inte bara lämna in ett ackordarbete till 
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mig som jag kan sitta och titta på hemma och så får de tillbaka det nästa 
dag. Utan det måste ju vara där. Och ska man spela slagverksinstrument 
med timing, då behöver man ju tips och råd. (Informant F)

Vid frågan om huruvida det fungerar att arbeta individuellt med eleverna i hel- 
respektive halvklass svarade informant B:

Många har ju 40,  45,  50 minuter,  så att  helklass,  helt  omöjligt.  Halvklass 
funkar det jättebra, jag känner mig tillfreds, jag känner mig nöjd, jag känner 
att efter varje lektion så vet jag precis vem som har varit där och nästan 
exakt vad den har gjort idag så att det går inte att jämföra. (Informant B)

Detta är något som flera av de andra lärarna också håller med om. Informant D lyfte 
också upp att stressen över att hinna se alla elever blir mycket mindre när 
undervisningen bedrivs i halvklass. Alla informanterna var överens om att det är 
problematiskt, vissa uttryckte det som omöjligt, att ha välfungerande 
ensembleundervisning och instrumentalspel i helklass. Informant F beskrev att det 
blir en ”brutal” kvalitetshöjning om de momenten sker i halvklass. Då hinner läraren 
ge formativ feedback till eleverna, vilket var något som Informant F i synnerhet 
tryckte på. Det ger eleverna större möjlighet till utveckling än när läraren endast 
hinner ge snabb feedback.

Medan är de tjugofyra och man ska ha instrument med dem till exempel, då 
hinner man ju inte, alltså det går inte att, det har jag pratat om med många 
musiklärare, man kan inte få den här liksom, den här att se dem och ge dem 
lite det här formativa stödet där man får lite feedback på lite tips och råd och 
att man blir liksom sedd och att kunna komma med en utveckling. Det är ju 
bara att titta på hur många minuter man får per elev. (Informant F)  

Ordningen i klassrummet kom på tal under två av intervjuerna. Den ena 
informanten som tog upp det sa att klassens storlek spelar ingen roll för hur väl hen 
kunde hålla ordning på klassen. Hen sa att det fungerar lika bra i helklass som i 
halvklass. Den andra informanten som tog upp ämnet gav en annan bild. Hen sa att 
när undervisningen sker i helklass och det uppstår en konflikt kan det ”balla ur” och 
nästan hela lektionen kan gå åt till konflikthantering. Detta verkade inte vara ett 
problem när hen undervisade i halvklass.
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4.3.4 Genus i förhållande till hel- och halvklass

Vid intervjun med informant F tog informanten upp genus i förhållande till ämnet 
hel- och halvklass. Hen berättade att när undervisningen bedrivs i helklass är det 
lättare att flickor ”ramlar mellan stolarna” för att de generellt sett inte tar för sig lika 
mycket som pojkarna.

Och då finns det genus. Naturligtvis. Det finns ju en… Det finns ju killar som 
tar, de kör gärna någon slags mental man-spreading och tar mycket plats. De 
tar sin plats och får sin uppmärksamhet och det finns ju alltid, det finns såna 
killar som inte tar lika mycket plats och som inte får men det är vanligare att 
det är tjejer som, det är flickor som inte tar plats. Och det är lättare att d 
ramlar mellan stolarna och får mindre uppmärksamhet. Om man ska vara 
rak. (Informant F)

Hen berättar vidare hur det är de snälla, duktiga eleverna som kämpar på som helt 
enkelt inte får feedback. De elever som av nödvändighet måste ha uppmärksamhet 
från läraren för att undervisningen ska fungera får i större utsträckning löpande 
feedback. Hen menar att de stökiga eleverna som kräver mycket uppmärksamhet i 
större utsträckning är pojkar än flickor. Informant F uttrycker att när hen undervisar i 
halvklass är detta inget problem då alla elever hinner få lika mycket feedback.

4.4 Sammanfattning av resultat
Ett mönster som framträdde under intervjuerna var att det var ingen av 
informanterna som fick med sig något från sin utbildning om hur de ska undervisa 
större respektive mindre klasser. Detta trots att gruppstorlek är en avgörande faktor 
för hur läraren undervisar. Det framkommer i intervjuerna att detta är något som 
samtliga informanter är missnöjda med. 

Olika skolor verkar ställa sig väldigt olika till frågan om hel- och halvklass. För vissa 
skolor är det självklart att musikundervisningen ska bedrivas i halvklass medan 
andra skolor bara har helklass och tycker att det inte finns någon anledning att ändra 
på detta. Det finns även olika fysiska förutsättningar på olika skolor. Informanterna 
upplever att deras undervisningsmiljö fungerar väl när de undervisar i halvklass 
men oftast inte i helklass. Detta tolkas som att informanterna egentligen är nöjda 
med sina klassrum. Klassrummet framstår dock som en begränsning när elevantalet 
blir för stort. Vissa av informanterna uttryckte att de inte har plats för alla elever i 
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klassrummet när de undervisar sina största klasser. Detta gick emot den 
ursprungliga förförståelsen vi hade då vår förutfattade mening var att det var fler av 
informanterna som skulle vara missnöjda med sin undervisningsmiljö och material.

Att hinna med att se eleverna framkommer som ett centralt problem när 
musikundervisningen sker i helklass. Det verkar dock vara svårare vid vissa moment 
än andra. Alla informanterna är överens om är att ensemblespel, instrumentspel och 
bedömning av elevernas kunskaper blir lidande i helklass. Den åsikten är 
återkommande i samtliga intervjuer. Elevernas utveckling blir lidande när läraren 
inte har tid att ge tillräckligt med formativ feedback. Halvklass ger också mer tid till 
övning för eleverna eftersom genomgångarna inte behöver vara lika omfattande. 
Läraren hinner se en elev flera gånger under samma lektion och på så vis tolkas det 
som att eleven hinner lära sig mer. Detta beror på att eleverna inte behöver klara sig 
själva i lika stor utsträckning. Både de elever som har svårt och lätt för musik blir 
negativt påverkade av helklassundervisning. De eleverna som har lätt för sig måste 
sitta och lyssna på en lång genomgång när de egentligen kunde ha kommit igång 
tidigare och hunnit utvecklas mer. De eleverna som har svårt för sig hinner sen inte 
få tillräckligt mycket tid och stöd av läraren som de kanske skulle behöva när de väl 
är igång.

Det råder delade meningar om huruvida klassens storlek spelar roll vid teoretiska 
moment. Vissa av informanterna vill helst väva in teoretiska kunskaper med 
ensemblespel och uttrycker att när de arbetar på det viset blir det svårt att undervisa 
i helklass. Andra informanter känner att de gärna undervisar i musikteori och 
musikhistoria och liknande i föreläsningsform utan att nödvändigtvis spela ensemble  
under samma lektion. Vi tolkar det som att hur väl det fungerar att ha helklass vid 
teoretiska moment beror på hur läraren vill utforma sin undervisning. 
Ämneskategorin eget skapande rådde det också skilda meningar om. Några av 
informanterna upplevde sig hinna hjälpa eleverna när de jobbade med eget 
skapande även om de var i helklass och medan andra kände att det inte gick. Detta 
kan bero på materiella tillgångar som datorer, iPads och jamhubs. Med olika 
förutsättningar angående material kan ljudvolymen och ”stöket” i klassrummet bli 
olika påfrestande för både elever och lärare.
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Utöver själva lektionstillfällena påverkar klassernas storlek även planeringsarbetet. 
Generellt verkar det behövas mer detaljplanering för undervisning i helkass än för 
halvklass. Vissa av informanterna uppger att när de har halvklassundervisning ökar 
möjligheten att bestämma vad de ska hinna med under en termin och att de sedan 
kan ta det ”lite som det kommer”. Behövs det läggas mer tid på något eller mindre 
tid på något är det lätt att flytta om i planeringen. Informanterna upplever alltså en 
större flexibilitet med planeringen när de undervisar i halvklass. Detta är något som 
är positivt för eleverna eftersom det skapar fler möjligheter för dem att få öva på det 
som de verkligen behöver, vilket kan skilja sig från elev till elev. Planeringen av hur 
bedömningen ska gå till är också en faktor som ändras av klassernas storlek. Har 
lärarna mindre klasser behövs inte lika mycket tid till att ”checka av” vad eleverna 
kan, eftersom läraren känner eleverna bättre och hinner med att se vad de kan under 
lektionerna. Detta framhöll flera av informanterna som viktigt.
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5. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning, vår egen förförståelse, 
undersökningens metod samt det ramfaktorteoretiska perspektivet. Avslutningsvis 
ges förslag på vidare forskning inom ämnet. 

5.1 Resultatdiskussion

5.1.1 Didaktiska val

En av forskningsfrågorna var hur musiklärares didaktiska val påverkas av hel- och 
halvklass. De didaktiska valen som en musiklärare gör är många och därav finns det 
inte bara ett enkelt svar på den frågan. Men undersökningen har lett till ökad 
förståelse för vilka av musiklärares didaktiska val som påverkas av klasstorlek och 
hur.

Att hinna ge värdefull feedback framkom som ett stort problem när klassen var för 
stor. Lärarna som blev intervjuade beskrev hur detta i synnerhet gällde vid 
undervisning i instrumentalspel och ensemble. De förklarade att för att kunna ge 
feedback måste läraren vara närvarande hos eleven när eleven spelar. Detta beskrivs 
även i Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2011) där inspektörerna ser hur 
stor skillnad det gör för eleverna när läraren är närvarande under ensemblespel. 
Ensemblesituationen som beskrivs i den rapporten och hur läraren har svårt att 
hinna med att se alla elever liknar det som framkom under våra intervjuer. Informant 
F beskrev hur det blir svårt att ge formativt stöd till eleverna när de är för många. 
Tiden räcker helt enkelt inte till. Looney (2005) beskriver formativ bedömning som 
”ofta återkommande interaktiva bedömningar av elevernas framsteg och förståelse 
för att identifiera lärbehov och anpassa undervisningen”. Om läraren ska kunna 
genomföra det på det viset måste det finnas tid till att cirkulera bland eleverna och 
hinna se en och samma elev flera gånger under en lektion. Om en lärare har en 
lektion som är sextio minuter lång med tjugofyra elever finns det två och en halv 
minuter per elev under den lektionen. Men om genomgång räknas in och att alla 
elever ska komma på plats och ha ett instrument i händerna blir den tiden ännu 
kortare. Detta leder till att det blir svårt att ge formativ bedömning och ge eleverna 
goda möjligheter till utveckling. Vi tolkar detta som att ramfaktorn gruppstorlek 
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alltså har en betydande inverkan på elevernas möjlighet till kunskapsutveckling. En 
stor anledning är alltså tiden, eller snarare tidsbristen som blir när undervisningen 
sker i helklass. De elever som kan mycket sedan tidigare missar övnings/arbetstid 
som istället går åt till långa genomgångar, och de elever som behöver extra stöd 
hinner då inte få den hjälp de behöver i samma utsträckning. Om klassen är mindre 
skulle troligtvis de elever som redan kan mycket lära sig ännu mer och de osäkra 
eleverna skulle hinna få bättre stöd av läraren som då har en större möjlighet att vara 
närvarande. En mindre klass skulle kunna möjliggöra en fördjupning i ämnet, 
kanske i synnerhet när det kommer till instrumental- och ensemblespel. Som 
informant F påpekade så blir kvalitetshöjningen ”brutal” i instrumental- och 
ensemblespelet när undervisningen sker i halvklass istället för helklass.

Planeringsarbete och lektionsupplägg är två andra didaktiska parametrar som 
påverkas av gruppens storlek.I resultatet under rubrik 4.3.2 framgår det att vissa av 
informanterna upplever att när de undervisar i helklass måste lektionsplaneringen 
vara väldigt noggrann för att lektionen ska fungera. Har de halvklass behöver inte 
lektionsplaneringen vara lika strikt. Detta skulle kunna innebära att fler elever ges 
möjligheten att arbeta med just det som de behöver i en halvklass. I en halvklass kan 
läraren enklare göra förändringar på lektionsupplägget under lektionens gång. I 
Skolinspektionens rapport (2011) kommer inspektörerna fram till att 
individanpassning är något som de flesta skolor behöver utveckla, kanske skulle 
halvklass kunna vara svaret, eller åtminstone ett delsvar, på det problemet. Ett av 
problemen som framkom i Skolinspektionens rapport (2011) var att ensemblerna var 
utspridda i flera lokaler som låg på olika platser i skolan vilket gjorde att läraren fick 
springa omkring till de olika grupperna. Användningen av lokaler framkom också 
under intervjuerna som något som påverkar musiklärarens didaktiska val. När de 
var många elever under lektionen var det flera lärare som spred ut eleverna i 
korridorer och närliggande lediga utrymmen. Om det är färre elever att sprida ut bör 
logistiken under lektionen bli mer lätthanterlig och mer tid kan gå till att hjälpa 
eleverna än att ta sig runt mellan eleverna.

5.1.2 Ramfaktorerna - Möjliggörande eller begränsande?

I kapitlet rörande ramfaktorteorin redogjordes det för hur det råder skilda meningar 
kring hur ramfaktorerna kan ses på (Hanken & Johansen, 2018). Sandberg och 
Houmann ser dem som möjliggörande, ett spelrum inom vilket musikläraren verkar 
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och kan utforma sin undervisning. Lundgren däremot väljer att se på ramfaktorerna 
som något som begränsar och i många fall försvårar, vilket kan upplevas som en 
pessimistisk bild av det hela. Den ramfaktor som varit i fokus i detta arbete har varit 
gruppstorlek och på frågan om huruvida just den faktorn är möjliggörande eller 
begränsande blir svaret: Det beror på. Det är svårt att utvinna ett tydligt svar ur 
undersökningens material som pekar åt det ena eller det andra hållet. Detta beror på 
en mängd olika faktorer. Eftersom ramfaktorerna påverkar varandra i stor 
utsträckning blir faktorn gruppstorlek bara en bit i ett större pussel. Klasstorleken är 
bestämd på någon form av central nivå och intervjuerna tyder på att lärare har inget 
eller mycket lite inflytande över beslut rörande detta. Informanterna ger också svar 
som tyder på att gruppstorleken kan påverkas av det Arfwedson (1984) kallar för 
skolkod, det vill säga att det finns organisatoriska ramfaktorer som är informella eller 
outtalade (Hanken & Johansen, 2018). Ett exempel på detta är hur informant D 
beskriver skillnaden mellan sin förra och sin nuvarande arbetsplats. På den förra 
arbetsplatsen var det självklart att musikundervisningen skedde i helklass medan på 
den nya var halvklassundervisningen en självklarhet. 

Att lärarnas fysiska arbetsmiljö påverkar huruvida gruppstorleken är något 
begränsande eller möjliggörande är självklart, dock är det lättare att vända på 
perspektivet och välja att se den fysiska miljön som ramfaktorn i fråga. På så vis går 
faktorerna hand i hand och det handlar snarare om att välja synsätt. Gruppstorleken 
är antingen möjliggörande eller begränsande beroende på vilken del i 
musikundervisningen som behandlas. Musikämnet har ett mångfacetterat innehåll 
som i vissa fall vinner på att bedrivas i stor grupp och i andra fall förlorar på att göra 
det. Ett exempel som flera av informanterna tar upp är körsång. Vid körsång är 
gruppstorleken möjliggörande på så vis att en större grupp bidrar till en större klang 
med fler röster i varje stämma. Samtidigt är den större gruppen begränsande eller 
försvårande när musikläraren måste ta hänsyn till betyg och bedömning eftersom ju 
större gruppen blir desto mer svåröverskådlig blir den. Denna försvårande aspekt tar 
även Kronlund (2017) upp. I hans studie framkommer det att sången kan låta 
starkare och bättre i en större grupp men en av lärarna han intervjuar påpekar att 
den större gruppen kan göra det svårare att bedöma varje enskild elev i sång. Denna 
beskrivning är identisk med vad informanterna i vår egen undersökning framhåller i 
frågan. Det skall påpekas att körsång inte är något specifikt som krävs i varken det 
centrala innehållet eller i kunskapskraven. I det centrala innehåller 
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under Musicerande och musikskapande finner vi krav på sång och under Musikens 
verktyg finner vi en punkt rörande hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala 
uttryck i olika genrer. Dessa kunskapskrav skulle mycket väl kunna täckas i 
ensembleundervisning eller i mindre vokalgrupp, men om undervisningen tvunget 
sker i helklass verkar körsången bli ett naturligt val. Detta kanske både beror på att 
Sverige av tradition är ett körsjungande land men också av behovet av att bedöma 
samtliga elever i sång då detta kanske är det mest tidseffektiva tillvägagångssättet.

5.1.3 Vilken inverkan har gruppstorlek på möjligheten att uppnå 
kursplanens mål?
Samtliga informanter är överens om att vid undervisning i de praktiskt musicerande 
ämneskategorierna är tiden en avgörande faktor. Den individuella tiden som varje 
elev får vid lektionstillfället minskar drastiskt när undervisningen sker i helklass och 
således minskar också underlaget för bedömning av eleven. Detta leder till att flera 
av informanterna upplever att de behövde dedikera vissa lektioner till att på löpande 
band ”checka av” kunskapskraven under uppspelsliknande former. Det verkar inte 
som att detta är ett tillvägagångssätt som informanterna är nöjda med och de verkar 
vara medvetna om att ”avcheckningen” kanske inte ger en rättvis bild av vad 
eleverna faktiskt kan, samt att läraren riskerar att lämna resten av klassen ”vind för 
våg” vid dessa tillfällen. I resultatet ser vi att informanterna upplever att om 
undervisningen istället sker i halvklass ges mer tid till värdefull undervisning och en 
större kunskap om vad eleverna faktiskt kan skapas. Informant D beskriver hur 
arbetet i helklass kan leda till en otrolig stress över att inte hinna utvärdera samtliga 
elever. Denna stress försvinner när hen undervisar i halvklass då informant D 
upplever att hen bara behöver se elevens ansikte för att kunna veta precis ved denna 
kan och inte. Således behöver informant D inte planera in ”samla-upp-lektioner” när 
hen undervisar i mindre grupper. Fler av informanterna ger liknande svar, att 
möjligheten att möta eleverna individuellt och få en bättre överblick över deras 
kunskaper ökar vid undervisning i halvklass. Detta kan ses som en indikation på att 
halvklassundervisning ger eleverna bättre förutsättningar för att nå kursplanens mål. 

Det är möjligt att dra det till sin spets och påstå att samtliga ramfaktorer i viss mån 
påverkar möjligheterna att uppnå kursplanens mål eftersom dessa upplevs 
sammanlänkade och begreppet ramfaktor är omfattande, flytande och i vissa fall 
godtyckligt tolkade. Ramfaktorteorins fyra tak, konstitutionella, organisatoriska, 
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fysiska och personramar, har möjlighet att innefatta det mesta som rör pedagogik och 
borde således ha en inverkan på didaktiska val och i sin tur alltså på möjligheten att 
uppnå kursplanens mål. Vilken inverkan dessa har och i vilken utsträckning är en 
annan fråga. Eftersom intervjufrågorna hade fokus på just ramfaktorn gruppstorlek 
är det ganska självklart att just detta lyfts fram som den mest påverkande faktorn just 
i denna undersökning. Men ställs detta i relation till det ämnesfokus som råder i 
musikundervisningen, det vill säga ensemblespel och instrumentspel som verkar 
vara de mest kritiska ämneskategorierna i fråga, går det att ana att musikämnet i 
stort förlorar på att bedrivas i helklass.

5.2 Metoddiskussion

5.2.1 Kvalitativ forskningsintervju

Vid framställandet av intervjufrågorna användes de tolv aspekter som Kvale (1997) 
anser bör tas hänsyn till vid en kvalitativ forskningsintervju. De tolv aspekterna var 
till stor hjälp när frågorna skrevs på så vis att de gav indikationer om hur frågorna 
behövde utformas. Vi försökte dessutom att ha dessa aspekter i åtanke även under 
själva intervjuerna. Kvale beskriver hur olika nyanserade svar kan ges beroende på 
vem som intervjuar. Något som hände var att under vissa intervjuer kom vissa frågor 
inte med. Detta kan ha skett på grund av en mängd olika anledningar. Att intervjua 
någon kvalitativt efter denna modell var nytt för oss båda och saker som till exempel 
nervositet kan ha spelat in. Även förberedelsearbetet kan ha varit en aspekt, hur 
frågorna var nedskrivna och i vilken ordning de ställdes. Under intervjuerna hände 
det att musiklärarna gav svar på frågor som skulle komma senare under intervjun 
vilket gjorde att den snitslade bana som vi hade föreställt oss skiljde sig något från 
verkligheten. Vissa frågor kom på ett, enligt oss, mindre passande ställe i intervjun 
och vissa frågor gav oss inte de svar vi hoppats på eller förväntat oss. En av frågorna 
var formulerad så att läraren som blev intervjuad skulle beskriva sin senaste 
musiklektion. Den frågan föll ut väldigt olika, och nyanserna i svaren blev väldigt 
olika. Där borde fler följdfrågor ha förberetts då svaren kunde blivit mer 
uttömmande. Tanken var att svaret på frågan rörande den senaste musiklektionen 
skulle kunna återkopplas till svar på kommande frågor under intervjun. Men det 
blev inte riktigt på det viset. Kanske borde vi ha förberett fler följdfrågor så att vi 
enklare hade kunnat återkoppla till den beskrivna lektionen. I vissa fall kändes det 
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dock inte helt relevant att återkoppla till lektion som lärarna beskrev. Ett exempel på 
en fråga som skulle kunnat ge ett önskat resultat kanske hade varit: Beskriv en 
lektion du haft där klasstorleken hade inverkan på hur lektionen blev. 

Ett intressant fenomen som uppstod var att intervjuerna blev olika långa trots att 
samma frågor användes vid intervjuerna. En av oss gjorde sina tre intervjuer via 
Skype och de intervjuerna blev ca tjugo minuter långa. Den andre gjorde sina 
intervjuer genom möten och de blev mellan trettio och femtio minuter. Det finns 
framförallt tre faktorer som spelar in här. Den första är att det var olika personer som 
höll i intervjuerna och den andra är huruvida personerna möttes i verkligheten eller 
via en datorskärm. Den tredje är att intervjuerna gjordes med olika personer som 
kanske av egen natur ger mer eller mindre långa svar. Vilken av dessa faktorer som 
gjorde att intervjuerna blev olika långa är svårt att svara på. Det hade varit intressant 
om vi hade bytt två av intervjuerna med varandra. På det viset hade det gått att se 
om den som intervjuade via Skype fick ungefär lika långa intervjuer vid ett möte som 
framför en datorskärm och tvärt om. Trots de olika längderna på intervjuerna fick vi 
båda fram mycket snarlika svar. I de längre intervjuerna var det mycket som 
informanterna upprepade. Det som upprepandet bidrog till var att vi under 
tolkningsprocessen ännu tydligare kunde se vad informanterna tryckte extra på.

5.2.2 Ramfaktorteori som verktyg

I den här undersökningen har ramfaktorteori använts som ett verktyg för att kunna 
identifiera de faktorer som påverkar de intervjuade musiklärarna i deras 
undervisning. Eftersom teorin med sina fyra didaktiska kategorier, konstitutionella, 
organisatoriska, fysiska och personliga faktorer, i grunden är någorlunda konkret var 
den ett bra komplement till den hermeneutiska arbetsgången. De fyra 
genomläsningarna av materialet gjorde att processen med att kategorisera 
informanternas svar utifrån de olika ramfaktorerna var enkel. Därefter kunde vi dra 
paralleller intervjuerna emellan och se vilka teman som var återkommande, vilka det 
trycktes extra på samt vilken ramfaktorkategori som i slutändan fick mest utrymme. 
Undersökningen hade en uttalad inriktning som informanterna var medvetna om, 
det vill säga att undersökningen skulle beröra ämnet hel- och halvklass och hur detta 
påverkar undervisning. Detta speglar resultatet och den debatt som pågår i frågan. 
Det hade varit intressant att se om resultatet blivit detsamma om undersökningen 
skulle skett utan att ha tillhandahållit informanterna den informationen samt om 
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intervjufrågorna skulle skrivits på så vis att de inte avslöjade undersökningens tema. 
En fråga som till exempel ”Påverkar hel- respektive halvklass ekonomiska beslut, så 
som inköp av material?” skulle istället kunna ställas på ett mer öppet vis, exempelvis 
”Vad påverkar ekonomiska beslut, så som inköp av material?”. På detta vis kanske 
det skulle gå att få mer nyanserade svar och ramfaktorn gruppstorlek skulle kanske 
inte blivit överrepresenterad i samma utsträckning.

5.2.3 Hermeneutisk analys som verktyg

En av anledningarna till att hermeneutik användes i det här arbetet var en misstanke 
om att endast ramfaktorteorin inte skulle räcka till vid analyserandet av intervjuerna. 
Den misstanken bekräftades. Att arbeta efter Skoglunds (2012) hermeneutiska 
arbetsgång gav en djupare förståelse för vad infromanterna verkligen sa och för att se 
sambanden mellan vad de olika informanterna sade. Detta framkom tydligt under 
analysarbetet. Efter första läsningen av källmaterialet, alltså de transkriberade 
intervjuerna, kändes det som att en ganska bra kartläggning av ämnet och hur 
lärarna som blivit intervjuade tyckte kring det hade gjorts. Men efter andra läsningen 
uppstod det många fler diskussioner mellan oss kring vad lärarna hade sagt. Det 
fanns plötsligt många fler spår att fundera över och det framkom helt enkelt en 
betydligt mer nyanserad bild av svaren desto fler gånger de lästes igenom och 
begrundades. Skoglunds (2012) arbetsgång för hur en hermeneutisk analys kan gå till 
fungerade väldigt bra. När analysarbetet startade fanns det en tanke om att göra 
analysen steg för steg exakt som Skoglund beskrev. Dock blev det inte så när arbetet 
väl var igång. Vissa steg valde vi att kombinera och när vi kom fram till det sista 
steget, vilket var slutanalys, valde vi att göra den muntligt eftersom vi upplevde att 
vi redan skrivit ned svaren på dessa frågor under tidigare steg. Genom att diskutera 
muntligt kom vissa saker fram i nytt ljus och vi upplevde att samarbetet bidrog till 
ett utbyte av idéer och nya ingångar och vinklar på undersökningens material. 

En viktig del av hermeneutiken är att läsaren alltid kommer med en förförståelse. 
Vår förförståelse är preciserad i inledningen. De flesta av våra förutfattade meningar 
stämde överens med de svar som framkom under intervjuerna. En av de saker vi 
trodde oss få höra var hur antalet elever påverkar hur väl en lärare känner sina 
elever. Det blev bekräftat under intervjuerna som ett stort problem, mest för att 
lärarna inte hinner ge ordentlig feedback till eleverna när klasserna är för stora. Dock 
var inte lokalerna och material lika stora problem som vi från början hade föreställt 
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oss. Kanske är detta för att det skrivs och pratas mer om när förhållanden angående 
material och lokaler är undermåligt än om när det är bra. Flera av de musiklärare vi 
mötte var nöjda med lokalerna och materialet de hade att arbeta med men i vissa fall 
var storleken på klassrummet för liten. Detta gällde när de undervisar i helklass. Vid 
undervisning i halvklass var det ingen av informanterna som uttryckte att deras 
lokaler och material inte räckte till.

5.3 Vidare forskning
Syftet med undersökningen var att undersöka hur lärares didaktiska val påverkas av 
undervisning i hel- och halvklass. Trots att underlaget är någorlunda litet går det att 
med enkelhet dra paralleller mellan undersökningens resultat och vad som sägs i 
hel- och halvklassdebatten samt vad tidigare studier visar. Av våra resultat framkom 
det att klasstorleken har betydelse för elevernas möjlighet till kunskapsutveckling. 
Dock valde vi att inte ta upp aspekten betyg under intervjuerna. Det skulle vara 
intressant att se om det finns samband mellan klassens storlek och elevernas betyg 
och se om det överrensstämmer med våra resultat och den rådande debatten. För att 
med all säkerhet kunna säga att helklassundervisning är något som påverkar den 
praktiskt musicerande undervisningen negativt skulle en studie av större omfattning 
krävas. En undersökning liknande NU-15 bestående av både enkätunderlag och en 
fördjupningsstudie skulle kunna ge starkare evidens i frågan. En observationsstudie 
som fokuserar specifikt på ramfaktorn gruppstorlek i förhållande till 
musikundervisning skulle också kunna bidra till en fördjupad förståelse.
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Bilaga 1 
Intervjufrågor - Hur påverkar halv/helklass musiklärarens didaktiska val?  

Intervjufrågor:  
• Hur ser ditt klassrum ut, vad har du för lokaler och material? 

           - använder du andra lokaler, t.ex korridorer? Vilka lokaler använder du?  
           -upplever du att din undervisningsmiljö är anpassad efter gruppernas storlek?  

• Hur såg din senaste musiklektion ut, var den i hel- eller halvklass?  
  

• Arbetar du annorlunda metodiskt när du undervisar i hel- eller halvklass?  
- Vi undrar hur ditt planeringsarbete påverkas av om undervisningen sker i hel 
eller halvklass, hur påverkas läsårsplaneringen och hur påverkas 
lektionsplanering? 

• Är storleken på klassen olika viktig i olika ämneskategorier såsom 
ensembleundervisning, musik och samhälle, historia osv, musikteori?  

• Hur upplever du att det fungerar att arbeta enligt lgr11 i hel- 
respektive halvklass, vilka svårigheter finns?  

• Vilka redskap upplever du att du fick från din utbildning för att hantera hel- 
respektive halvklass?  

• Hur stort inflytande har du över storleken på dina klasser? Eller vilket 
inflytande har du?  

• Påverkar hel- respektive halvklass ekonomiska beslut, så som inköp av 
material? Lägg denna fråga i början, hur stor är din budget?  

• I skolans värdegrund och uppdrag står det mycket om eleven som individ, 
upplever du att du har möjlighet att möta varje elev som en individ både när du 
undervisar i hel och halvklass?  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• Utöver det vi har pratat om hittills, ser du några andra för- eller nackdelar med 
helklass respektive halvklass?  

•          Hur stor tjänst har du? Hur många undervisningstimmar?
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