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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie är att få insikt i hur musiklärare i kulturskolan erfar ämnesinte-
grerade projekt samt hur inkluderingsarbete kan främjas av sådana projekt. För att kunna uppnå 
detta syfte utgår studien från följande forskningsfrågor: Vilka erfarenheter har musiklärare av 
ämnesintegrerade projekt i kulturskolan? Och i vilken utsträckning upplevs ämnesintegrerade 
projekt kunna påverka inkluderingsarbete i kulturskolan? Studiens kunskapsteoretiska ut-
gångspunkt är interpretativism och den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten fenomenologi. 
För att uppnå syfte och svara på frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer gjorts med 
tre musiklärare som arbetar på varsin musik- eller kulturskola i Sverige. Resultatet presenteras 
i två övergripande teman. Teman är Resurser för och motivation till kreativt arbete samt social 
interaktion. I resultatet framkommer många likheter i de intervjuade musiklärarnas utsagor 
vilka till stor del handlar om en positiv inställning till utförandet av ämnesintegrerade projekt 
och främjandet av inkluderingsarbete i musik- och kulturskolan. Möjligheten och motivationen 
till att vilja utföra projekt skiljer sig däremot åt mellan musiklärarna vilka bland annat påverkas 
av tillgång till resurser och samarbetet mellan kollegor.  
 
Nyckelord: Ämnesintegrering, projekt, inkludering, fenomenologi, kvalitativa intervjuer 
 
Abstract 
The purpose of this study is to get a view of how music teachers in the Swedish music schools 
experience projects where different art subjects are integrated with each other and to see if these 
projects can facilitate that more people get included in these schools. In order to achieve this 
purpose, the study is based on the following research questions: In what ways does music teach-
ers experience subject integrated projects in the Swedish music schools?, In what way can sub-
ject integrated projects facilitate that more people get included in the Swedish music schools 
according to music teachers? The theoretical foundation of the study is interpretivism and the 
philosophical perspective is phenomenology. Semi-structured interviews were conducted with 
three music teachers whom where all working in one music school each. The result is presented 
in two overall themes. Resources and motivation for creative work is the first theme. The sec-
ond theme is Social interaction. The result reveal that the experience the music teachers de-
scribes when it comes to subject integrated projects and the work with including more people 
to the music schools are quite similar to each other. The experience is however different within 
the teachers answers when it comes to the possibility and the motivation to participate or lead 
a subject integrated project. The result reveal that possibilities and motivation is affected by 
resources and the cooperation in between colleges.  
 
Keywords: Subject integration, project, including people, phenomenology, qualitative inter-
views.  
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Förord  
Mitt varmaste tack vill jag rikta till de musiklärare som ställt upp på intervju. Det har varit 
mycket intressant att få ta del av era tankar och resonemang. Utan er hade studien inte kunnat 
genomföras.  
 
Tack även till min handledare Ronny Lindeborg för ett värdefullt stöd under processen. Dina 
resonemang har väckt mitt intresse för att i försättningen vilja ta del av ännu mer forskning 
inom området.    
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande beskrivning av valt intresseområde för att sedan 
gå in på problemformulering och beskriva arbetets disposition.  

1.1 Valt intresseområde 
Kulturbidraget som funnits i Sverige för kulturskolan att kunna utöka sin verksamhet försvann 
i och med den nya budgeten som började gälla år 2019. När jag började läsa på om vad denna 
budget använts till visade det sig att kulturskolor i Sverige fått bidrag för att bland annat kunna 
arbeta med inkludering och projektarbeten. Som blivande musiklärare började jag då fundera 
kring hur jag som lärare, utan stöd från denna budget, kommer kunna arbeta för inkludering. 
Samtidigt började jag fundera kring ämnesintegrerade projekt och hur sådana arbeten har fått 
mig att inspireras genom åren som elev i kulturskolan samt även på gymnasiet och på musik-
högskolan. Under praktikperioderna i musiklärarutbildningen har jag inte sett att lärare arbetat 
med ämnesintegrerade projekt och jag börjar nu fundera över vilka förutsättningar lärare som 
ingår i sådana projekt har för att kunna utföra ämnesintegrerade projekt i sin tjänst och vad de 
har för erfarenheter av dem. Vad krävs för att sådana projekt ska kunna utföras? Behöver lärare 
engagera sig mer än vad som krävs i deras tjänst för att sådana projekt ska kunna utföras eller 
går det att på något vis att utföra dem på ett sätt som inspirerar både lärare och elever utan att 
det tar upp för mycket tid?  
 
Tankarna kring valet av intresseområde gick vidare och jag började fundera över om och hur 
ämnesintegrerade projekt i kulturskolan kan främja inkludering av olika personer i kultursko-
lan. Om bidraget tidigare funnits där för att arbeta med inkludering. Hur jobbar kulturskolor för 
att i fortsättningen främja inkludering? Skulle ämnesintegrerade projekt kunna användas för att 
främja inkludering? Vilka erfarenheter har lärare av sådant arbete? Föreliggande arbete bygger 
alltså på en nyfikenhet där jag dels vill ta reda på hur kulturskollärare arbetar med ämnesinte-
grerade projekt samt framförallt ta reda på vilka erfarenheter de har av sådana projekt.  

1.2 Problemområde  
På de kultur- och musikskolor jag besökt under min utbildning har de flesta musiklärarna ar-
betat enskilt. Samarbete med andra lärare har skett en till två gånger i veckan under exempel-
vis orkestertid. När arbetet ser ut så kan det tänkas svårt att få tid till att samarbeta med andra 
lärare i ämnesintegrerade projekt. Eklund (2011) skriver att de flesta företag är organiserade i 
en s.k. linjeorganisation där personer med samma profession arbetar på samma avdelning. 
Det normala arbetet på sådana företag ser likvärdigt ut för var dag som går och ändras därmed 
inte avsevärt över tid. Linjeorganisation är något som brukas ställas som motsats till projekt-
organisation då det blir svårt att föreställa sig att en enda specifik avdelning i en linjeorgani-
sation skulle utföra ett stort projekt.  
 
Om vi nu tänker oss exempelvis ett musiklärararbetslag som en avdelning i en linjeorganisa-
tion. Arbetar de enbart i arbetslaget kan det lätt bli att arbetssättet ser likvärdigt ut för var dag 
som går och därmed inte ändras avsevärt över tid. Kulturskolans framtida uppdrag är att 
främja inkludering. Om arbetet ser likadant ut för var dag som går, kommer spåren av detta 
arbete inte främja inkludering. I och med projekt, påverkas lärare av varandra.  
 
Lindgren och Jeppsson (2018) skriver att majoriteten av eleverna i den svenska kulturskolan 
har hög socioekonomisk bakgrund och är etniska svenskar. Regeringen skriver att en utav 
kulturskolans största utmaning i framtiden är locka barn och unga med olika socioekono-
miska- eller utländska bakgrunder in i verksamheten och att på samma gång behålla de barn 
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och unga som redan är inne i verksamheten (Prop. 2017/18:164). För att främja inkludering i 
kulturskolan måste alltså en förändring ske. Kulturskolan kan därmed inte arbeta som en lin-
jeorganisation utan behöver antagligen arbeta mer som en projektorganisation. Frågan är då 
hur detta ska ske. Kulturskolan har en lång tradition med invanda mönster och pedagogiska 
metoder och antagligen har flera sådana projekt utförts utan att det för den delen har främjat 
inkludering. Antagligen ser lärares erfarenheter av ämnesintegrerade projekt olika ut och 
kanske speglas dessa erfarenheter i vilken typ av projekt som utförs samt hur och om den kan 
främja inkludering.  
 

1.3 Arbetets disposition 
Arbetet är indelat i sex olika kapitel. I inledningskapitlet presenteras en introduktion av stu-
dien, mitt intresse för det valda ämnet ämnesintegrering och inkludering och en förklaring av 
problemområdet. I kapitel två presenteras litteratur och tidigare forskning inom det valda om-
rådet samt problemformulering, syfte och forskningsfrågor. I det tredje kapitlet redogörs för 
studiens teoretiska utgångspunkter vilket inkluderar vetenskaps- och kunskapsteori. Därefter 
följer kapitel fyra i vilket studiens metodologiska utgångspunkter presenteras. Däri redogörs 
för val av metod, analys, urval av informanter, etiska överväganden samt studiens tillförlitlig-
het och äkthet. I det femte kapitlet presenteras studiens resultat genom de teman som fram-
kom i analysprocessen. De teman som presenteras är Resurser för och motivation till kreativt 
arbete samt social interaktion. I det sista kapitlet, kapitel sex, redovisas en resultatdiskussion, 
metoddiskussion samt arbetets betydelse och möjlig fortsatt forskning på området.  
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2 Områdesorientering  
I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som berör föreliggande studies äm-
nesområde. Därefter följer studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor.  

2.1 Ämnesintegrerat projektarbete 
Arbeta i projekt är mycket vanligt vilket vi kan få bekräftat bara genom att gå in och läsa en 
platsannons om ett arbete där ordet projekt sällan är uteslutet (Eklund, 2011). Olika männi-
skor kan ha olika uppfattningar om vad projekt egentligen är. För en person kan ett projekt 
vara något som den personen ensam utför i trädgården medan det för en annan innebär en lång 
process som skapas tillsammans med en projektgrupp skriver Eklund.  
 
Begreppet projekt kommer från latinets projectum som betyder idé och utkast för metod att 
uppnå visst (större) resultat (Ahlin m.fl., 2007). Ett projekt går nästan utan undantag ut på att 
skapa eller förändra, utveckla eller etablera något (Jansson & Ljung, 2017). När den avsedda 
förändringen är genomförd eller när det som ska skapas är skapat, upphör projektet på ett na-
turligt sätt att existera. Ahlin m.fl. (2007) beskriver projekt som något som skall genomföras 
inom vissa givna ramar vilka exempelvis kan handla om tid, ekonomi och arbetsinsatser. För 
Eklund (2011) är utgångspunkten för projekt att en gemensam uppgift finns att utföra.  
 
Införandet av projektarbete av något slag i undervisningssammanhang är inget nytt (Schenck, 
2000). Många enskilda lärare och skolor har arbetat i projektform där det genom en fördjup-
ning i ett ämne, har kunnat uppnå utbildningens mål. Genom en djupdykning i ett ämne eller 
tema har det varit möjligt för elever att överföra arbetssätt de använt sig av i projekt till andra 
ämnen eller områden i grundskolan eller kulturskolan skriver Schenck. 
 
Föreliggande studie handlar om ämnesintegrerat projektarbete i kulturskolan. Begreppet kan 
definieras på olika vis och på grund av detta kan motivationen till att vilja arbeta med ämnes-
integrerade projekt skilja sig åt mellan människor eftersom innebörden av vad ämnesintegre-
rade projekt är kan uppfattas som oklar. Ett elevaktivt, problemorienterat, ämnesintegrerat ar-
betssätt med tematiskt innehåll är krav ställda på skolan och lärarna ställda av personer utan-
för skolan (Blomberg, 2013). Att arbeta ämnesintegrerat handlar om att genom olika ämnen få 
infallsvinklar på vår värld som ger elever och lärare en bättre helhetsbild, nya dimensioner 
och kunskaper. För lärare kan ett sådant arbete innebära gemenskap, utbyte, stimulans, ut-
veckling, konflikter och arbetsglädje som kan göra läraryrket till ett mer spännande och intel-
lektuellt utmanande yrke (Arfwedson m.fl, 1989). Genom att fokusera på ett ämne eller tema 
kan fördjupning av kunskap möjliggöras samtidigt som det kan bidra till elevernas studietek-
nik, nyfikenhet och självtillit (Schenck, 2000).   
 
Projektarbete kan ibland ses som ett sätt att legitimera eller stabilisera ett ämne så att ämnet i 
sig får en funktion vilket har kritiserats. Ur ett etiskt perspektiv kan detta ifrågasättas då den 
egentliga verksamheten döljs bakom projektet som kan upplevas förskönat. Viktigt är att 
kunna inse att människors agerande i och kring projektarbete aldrig kan vara ''neutralt'' eller 
grunda sig i ''aktiv'' kunskap. Oavsett våra intentioner, synsätt och självuppfattningar innebär 
användandet av etiketten projekt, vårt sätt att beskriva, driva eller motverka det ett maktutö-
vande (Blomberg, 2013). Många erfarenheter av projekt tyder på att människor gärna skapar 
sitt eget personliga och yrkesmässiga kontaktnät. Ofta saknas både motivation och resurser till 
att underhålla databaser med gemensamma filer vilka finns där för att underlätta samarbete 
mellan projektdeltagare. Samtidigt klagar många projektledare på att de aldrig ges möjlighet 
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att fullfölja sina projekt eftersom de drabbas av basorganisationens omprioriteringar av resur-
ser. Lärprocessen som egentligen ska ligga i fokus i projekt kommer då i skymundan då ge-
nomförandeprocessen tar mycket tid och energi (Kjellström, 2005).  
 
Projekt som definition är inte en avgränsad verksamhet, däremot har det en tendens att ut-
vecklas till att bli det (Blomberg, 2013). Att arbeta i projektform definieras utifrån sitt mål där 
frånvaron av facit är utmärkande. De som samarbetar i projektet är ofta en helt eller delvis ny 
grupp, det finns en ovisshet om de olika individernas kompetenser samt vilka roller som kom-
mer uppstå i varje grupp. Projektarbete blir således något nytt som ibland kan göra att vi ham-
nar utanför vår ''comfort zone''. Människors motivation påverkas av våra behov vilka kan vara 
både fysiska och psykiska. De psykologiska behoven gör att vi gärna stannar kvar i situationer 
där vi får behovstillfredsställelse vilket ofta är de ställen vi är vana att vistas i (Jansson & 
Ljung, 2017).  
 
Projektarbete kan för många upplevas som något nytt där deltagarna i projekt ofta arbetar med 
nya människor och med annorlunda schema än det deltagarna är vana vid att ha. Vardagen 
blir därmed annorlunda och de psykologiska behoven hos människan kan därmed sätta stop 
för viljan att vilja arbeta i projekt.  
 
Ämnesintegration kan även innebära att lärare och elever tvingas gå djupare in på det egna 
ämnet på ett sätt de annars inte gör (Arfwedson m.fl, 1989). Genom att arbeta i olika teman i 
skolan kan eleverna få en fördjupad kunskap de sedan kan använda i flera olika områden. Om 
skolan konsekvent arbetar med temaarbete är det däremot inte säkert att eleverna under ett 
läsår får kunskap om många olika ämnen, de får istället fördjupad kunskap om några få ut-
valda ämnen (Schenck, 2000). Temaarbete eller projektarbete leder inte självklart till föränd-
ring och innovation (Blomberg, 2013) och det är inte säkert att den strategi som personerna i 
projektet enas om att använda kommer leda till framgång (Jansson & Ljung, 2017).  
 
När ämnesintegrerat arbete diskuteras bland lärare visar sig positiva och negativa kon- 
sekvenser av sådant arbete. Hinder för att kunna arbeta ämnesintegrerat handlar om att det  
ibland kan vara svårt att integrera på grund av tjänsternas utformning, att det ibland är svårt  
att finna tid för gemensam planering. Andra hinder som nämns är bristande kunskap om de  
andra ämnena och personkemi bland de som ska samarbeta. Ibland kan ämneslärare betrakta  
varandras ämnen som ojämlika vilket gör att ämnesintegrerat arbete i- och utanför projekt kan  
bli svåra att styra (Arfwedson m.fl, 1989).  
 
Ändring av rutiner och arbetssätt på en skola kan ta tid och många oväntade hinder     
kan uppstå. Projekt har ofta inga naturliga tidpunkter då det påbörjas eller avslutas och  
projektets gränser är flytande och föränderliga (Blomberg, 2013). För att projektet på bästa 
möjliga sätt ska ses som lyckat krävs det att personerna i projektet till en början öppet erkän- 
ner att det kommer bli mödosamt. De behöver även påminna varandra om det övergripande 
målet för projektet och hur det som ska göras leder fram till det (Jansson & Ljung, 2017). 

2.1.1 Projektmål 
Som tidigare nämnt kan det vara bra med tydliga mål för att få deltagare i projekt att uppleva 
projekt som roliga och givande. Precis som att det finns flera definitioner av ämnesintegrerade 
projekt, finns det även ett flertal innebörder av projekt och projektmål vilka kan tolkas och be-
skrivas olika. Enligt NE (2019d) innebär projekt ett arbete som ska leda fram till ett bestämt 
mål. Målsättning innebär en uppsättning avsedda resultat av en verksamhet (NE, 2019a). Sätta 
upp mål kan vara svårt beroende på vilken grupp det är som samarbetar. Människor är olika 
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på flera sätt. Olikheterna kan exempelvis ligga i olika sociala bakgrunder och i varierande ut-
bildning. Det kan även ligga i mer svårobserverade skillnader i människors perspektiv på och 
attityd till exempelvis ett projekt. För att få olika människor att samarbeta i projekt kan det 
motiveras genom att försöka få projektet att leda till att det ska lösa allvarliga problem eller 
att bevisa att projektet på något sätt är unikt i jämförelse med annan och tidigare verksamhet 
(Blomberg, 2013). I projektet kan det även vara bra att sätta upp små etappmål och moment 
av återkoppling som kan hjälpa deltagarna att se hur de närmar sig slutet av projektet vilket 
kan stärka känslan av mening (Jansson & Ljung, 2017). Får de samtidigt känna känslan av att 
projektet i sig är unikt, kan en känsla av att vara entreprenör uppstå vilket för många gör att 
motivationen till att utföra projektet ökar. Deltagarna får då en känsla av att de tillsammans 
gör något stort och att de får vara med om något annorlunda. Känslorna som uppstår hos del-
tagarna i projektet kan i sig ses som ett mål vilket kanske inte hade kunnat uppnås om pro-
jektet inte hade utförts (Blomberg, 2013).  
 
För enskilda projekt handlar mål om ett visst specifikt nytt läge som ska nås. Arbetet ska gö-
ras och det ska skapa resultat en enda gång. Under arbetets gång kan arbetssättet justeras och 
det är inte förrän projektet är slut som vi kan utvärdera helheten och det slutgiltiga resultatet 
av projektet. I projektet är det därför av vikt att deltagarna kan vara kreativa då de behöver 
kunna föreställa sig målet. Om de på ett tydligt sätt kan skapa inre bilder av det läge som ska 
uppnås, kommer de kunna bli mer aktivitetsinriktade vilket antagligen kommer leda till att de 
upplever att de har kompetens till att utföra projektet. Genom denna upplevda självupplevda 
kompetens kommer deltagarnas motivation till att vilja utföra projektet öka (Jansson & Ljung, 
2017).  
 
Det kan däremot vara svårt att finna ett gemensamt mål bland deltagare i projekt. En av hu-
vudpoängerna med att arbeta i projekt anses vara just att sammanföra människor med olika 
kompetens. Logiskt sätt innebär detta att deltagarna kommer ha olika mål, dels på grund utav 
att de i projektet kommer ha olika roller, även för att de kommer från olika bakgrunder med 
skilda erfarenheter. Det är därmed en fråga om makt- och inflytandeprocesser mellan aktörer 
som formar projektets målformulering och projektets riktning (Blomberg, 2013). Ett mål som 
kan fungera som motivation i projekt och även inom andra områden handlar om att få uppleva 
samhörighet. Det är först när vi känner oss trygga med personerna närmast omkring oss som 
vår motivation ökar till att utforska omvärlden. Upplever vi att stöd inte finns hos de närmaste 
runtikring oss, minskar motivationen. Deltagarna har då olika tankar kring projektet (Jansson 
& Ljung, 2017). Stora skillnader i deltagarnas tankesätt är avgörande för projektets utveckling 
(Blomberg, 2013).  

2.1.2 Inkludering 
Människor lever idag utifrån olika premisser och det talas ofta om inkluderingsarbete för att 
ge lika förutsättningar för alla. Det finns olika definitioner av begreppet inkludering samtidigt 
som åsikter om hur inkluderingsarbete ska ske skiljer sig mellan människor idag. Enligt NE 
(2019b) handlar inkludering om att innesluta eller innefatta personer och låta dem ingå som 
en del i en viss grupp. Föreliggande arbete innefattar begreppen inkludering och integrering. 
Integrering är detsamma som integration vilken handlar om en process som leder till att skilda 
enheter förenas (NE, 2019g). Inkludering i skolan handlar om att arbeta med attityder och ac-
ceptans av olikheter där alla, oavsett kön, etnicitet, funktionsvariation eller social bakgrund 
ska kunna känna accepterad och trygg. Begreppet inkludering bör användas för att beskriva 
vad som händer i hela grupper där alla är inblandade snarare än att fokusera på de som verkar 
stå utanför gruppen (Skolverket 2009).  
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Egelung, Haug & Persson (2010) skriver om integrering: 
 

…Integrering handlar då inte om att placera elever som tidigare varit någon annan-
stans i den vanliga skolan eller i vanliga klasser. Integreringens princip är att hela 
skolan förändras i en integrerande riktning så att elevernas olikheter blir till resur-
ser i den dagliga samvaron. Av det skälet blir det felaktigt att tala om social inte-
grering, fysisk integrering, individuell integrering m.m. (Egelund, Haug, Persson, 
2010 s. 182-183).  
 

Grundskolan ska alltså utgå ifrån att den ska passa för alla och alla på skolan ska arbeta för att 
främja integrering istället för att några få specialpedagoger ska bära hela ansvaret för att inte-
grera alla i skolan (Egelund, Haug & Persson, 2010). På grund av människors olika bakgrun-
der och villkor kan det däremot upplevas som svårt att få med alla. Skillnader mellan männi-
skor kan göra sig uttryck på många olika sätt så som exempelvis boende- och arbetsförhållan-
den, i resurser och samhällsinflytande. Ofta har lärarna i skolan och de så kallade medelklass-
föräldrarna samma syn på exempelvis vad kultur är. Det kan därför bli lättare för dessa lärare 
att förstå sig på aktiviteter och sammanhang som deras barn vill befinna sig i då de själva är 
eller en gång har varit konsumenter av den kultur som skolan erbjuder. De föräldrar som är 
vana vid en annan kultur är den lärarna och skolan är van vid riskerar därmed att hamna utan-
för vilket gör att skolans kultur inte är till för alla (Arnman m.fl, 1983).  
 
Om skolan anpassas så att den passar alla kan elever med vissa skolsvårigheter bidra positivt 
till andras utveckling (Skolverket, 2009). Elever kan alltså ta hjälp av varandra för att utveck-
las. På liknande sätt skulle vi människor kunna tänka när det kommer till inkludering av män-
niskor med olika bakgrund och som tillhör olika religioner skriver Arfwedson m.fl. (1989). 
Istället för att elevernas varierande religionstillhörighet ses som ett hinder, skulle vi kunna ut-
nyttja deras olika perspektiv till en konstruktiv diskusison som bidrar till att minska klyftorna 
både i skolan och utanför den. Skolverket skriver däremot att pedagoger måste utgå ifrån den 
unika individens förutsättningar och behov av anpassningar. Anpassningarna beskrivs på tre 
olika sätt vilka handlar om fysisk, funktionell eller social anpassning. Dessa handlar om 
huruvida elever med speciella behov ska placeras som en homogen grupp eller ej. Placering 
av elever i homogena grupper har kritiserats då de segregeras från den ordinarie undervis-
ningen på ett sätt som missgynnar dem. Kritik har däremot även riktats mot att inkludera ele-
verna med resten av skolan då elever i behov av stöd då inte har möjlighet att få den uppmärk-
samhet de behöver (Skolverket, 2015).  
 
Upplevelsen av samhörighet i gruppen projektdeltagare arbetar med är gynnsam för indivi-
dens och gruppens motivation och prestation. För att uppnå detta är det av stor vikt att indivi-
derna i gruppen söker förstå och ta hänsyn till dynamiken i varje deltagares drivkrafter. Dessa 
handlar om våra grundläggande psykologiska behov, alltså upplevelsen av kompetens, själv-
bestämmande och samhörighet. Får varje deltagare uppleva denna känsla kan samhörigheten 
kännas mindre styrande och mer naturlig. Som följd på detta kommer deltagarna arbeta mer 
noggrant och uthålligt samtidigt som de blir modigare, mer kreativa och engagerade (Jansson 
& Ljung, 2017).   
 
En annan aspekt av inkludering handlar om den där skolan vill främja inkludering av personer 
med funktionsvariationer. Alla människor har en unik uppsättning av förmågor såsom exem-
pelvis hörsel, syn och psykisk stabilitet. Begreppet funktionsvariation anses som inkluderande 
då det utgår ifrån att de egna förmågorna är något vi alla människor har gemensamt till skill-
nad från det något äldre begreppet funktionsnedsättning vilket kan tolkas på olika vis (NE, 
2019c). Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons 
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funktionsförmåga som följd av sjukdom vid födseln eller som har uppstått därefter är en defi-
nition på funktionsnedsättning (Skolverket, 2015). Inkludering i skolan handlar således om att 
göra skolan tillgänglig för alla. För att främja detta krävs tydlig struktur och en tydlig policy 
för att kunna möta alla elever. Genom en god framförhållning och tydliga målsättningar kan 
skolan komma långt när det gäller att försöka göra en likvärdig utbildning för alla. Ett arbets-
sätt som kan främja detta är att arbeta med tvålärarsystem där exempelvis ämneslärare samar-
betar med speciallärare och genom detta ska kunna planera och utvärdera undervisningen på 
ett sätt som gynnar elever med särskilda behov. Föreliggande arbete handlar om ämnesinte-
grering och inkluderingsarbete i kulturskolan. Speciallärare är ofta anställda i grund- eller 
gymnasieskolan. Enligt en undersökning som utfördes av Sveriges kommuner och landsting 
samarbetade 93 % av de cirka 200 kulturskolorna som var med i undersökningen med grund-
skolan. 51 % av skolorna som var med i studien samarbetade med särskolan (SKL, 2016).  

2.2 Tidigare forskning 
Ämnesintegrering och inkludering är viktiga begrepp som det forskats mycket om och där 
forskningen har stor geografisk spridning. Penn State University gjorde år 2014 en studie på 
erfarenheter av ett specifikt ämnesintegrerat projekt. Genom en kvalitativ observationsstudie 
och en kvantitativ studie utfördes forskning på studenter som gick en musikteorikurs respek-
tive en datorkurs på universitetet. Observationer gjordes för att se hur deltagarna agerade och 
reagerade på det ämnesintegrerade arbetet och kvantitativa enkäter utfördes för att i efterhand 
ta reda på vad studenterna ansåg om projektet. Genom projektet visade studien att studenterna 
fick djupare kunskap om deras eget ämne såväl som det andra ämnet. Studenternas erfaren-
heter av projektet visade sig till mestadels vara positiva där några studenter beskrev det  
ämnesintegrerade arbetet som roligt och utmanande, något som gjorde att de fick möjlighet att 
arbeta med personer de aldrig tidigare mött. Några studenter påpekade däremot att de önskar 
att de hade fått mer tid i projektet att arbeta tillsammans under lektionstid och att de hade haft 
möjlighet att involveras ännu mer i varandras ämnen (Smarkunsky & Toman, 2014).  
 
På Monask university i Österrike utfördes år 2017 forskning om projektarbete och samarbete. 
I resultatet framkommer att deltagarna i studien upplever att samarbetsprojekt är lyxigt. För 
att projekt ska kännas meningsfullt bör det användas som utveckling för de skolor som försö-
ker genomföra något men inte lyckas fullt ut. Deltagarna i studien reflekterar över effekten 
samarbetsprojektet har på dem själva, deras studenter och skolans gemenskapsarbete. I re-
flektionerna framkommer att deltagarna under projektets gång får en alltmer positiv inställ-
ning till projektet. Om de var välplanerade och genomfördes på ett sätt som kändes relevant 
kunde projekten leda till en större tillgång av lärarexpertis för studenterna på skolan (Thomas, 
2017).  
 
Genom en fallstudie baserad på deltagande observation som gjorts på Karlstad universitet har 
Blanck (2014) undersökt erfarenheter av ett ämnesintegrerat projekt i grundskolan. Likt stu-
dien på Penn State University utrycker deltagarna i studien en önskan om att kunna samverka 
ännu mer med de andra ämnena än vad som varit möjligt i studiens projekt. Kunskaperna 
samverkar inte utan kopplas enbart samman utan att helt förenas. Projektet lades nämligen 
delvis upp på ett sätt där varje ämne hade separata uppgifter istället för en något större uppgift 
med alla ämnen integrerade. Projektet i studien har samhällskunskapsämnet, hem- och konsu-
mentkunskap och matematik som huvudämnen och integrerar även med andra ämnen såsom 
svenska, något som upplevs som positivt enligt informanterna i studien. Några informanter i 
studien uttrycker att ämnesövergripande arbete kan minska stressen att hinna med kunskaps-
kraven och det centrala innehållet. Genom ett sådant arbete kan olika ämneslärare samsas om 
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mål, centralt innehåll och kunskapskrav då många av målen ändå går in i varandra. Vidare be-
skriver Blanck även andra erfarenheter av projektet i studien vilken visar på att någon infor-
mant upplever det som en utmaning att integrera ämnen då det kan ställa stora krav på att lä-
raren ska kunna allt. Även att bedöma elevernas prestationer utifrån kunskapskraven ses som 
en utmaning i ämnesintegrerade projekt. Under projektets gång har lärarna kontinuerliga dis-
kussioner där de muntligt utvärderar processen och förändrar upplägget för att i slutändan 
uppnå önskat resultat.  
 
Ämnesintegrerade projekt kräver samarbete mellan människor. Chungwon (2004) har forskat 
på gruppundervisning i musik för barn vilket hon beskriver i en forskningsartikel kallad Nur-
turing students through group lessons. Författaren arbetar på Teachers College, Columbia 
Universty och musikkonservatorier i Westchester och artikeln är presenterad i American Mu-
sic Teacher. I artikeln beskrivs många fördelar med gruppundervisning. Gruppundervisning 
medför bland annat variation och spänning samtidigt som elever kan utveckla kunskaper som 
att exempelvis hantera stress, ta ansvar och att lära sig leda och följa andra.  
 
I syfte att befrämja integration och inkludering i det svenska samhället startades ett projekt 
kallat Projekt Spider Integration Music Projekt (S.I.M.P.). Forskningen utfördes på Blekinge 
Tekniska högskola, sektionen för management där idén var att skapa en musikverksamhet för 
flickor/ kvinnor i Karlskrona kommun (Fagerberg, 2004). Projektet startade våren 2001 och 
flera olika estetiska uttrycksformer integrerade med varandra. Forskningen var både kvalitativ 
och kvantitativ samtidigt som utvärderingen fokuserade mest på genomförandeförloppet och 
därmed var processinriktad. I resultatet framkommer att deltagarna var nöjda med verksam-
heten. De ansåg att de hade haft roligt samtidigt som de fått chansen att utvecklas inom den 
aktivitet de själva hade valt. Genom intervjuer med en representant ur referensgruppen och 
projektledaren framkom att de erfar projektet som att det har bidragit till en integration hos 
flickorna/ kvinnorna i Karlskrona kommun samtidigt som flickorna har utökat sitt sociala 
kontaktnät.  
 
Inkluderingsarbete är något som forskningsinstitutet Agderforskning studerat vilket beskrivs i 
projektrapporten Inkluderande kulturskole – Utredning av kulturskoletilbudet i storbyene. 
Forskningen syftade till att undersöka kulturskolor i Norges inkluderingsarbete och var base-
rat både på en kvantitativ och en kvalitativ forskningsmetod. I resultatet framkommer att det 
största hindret för deltagande är hur kunskap om verksamheten kommuniceras till sin tänkta 
målgrupp. Stora grupper i samhället känner inte till verksamheten (Bjørnsen, 2012). 
 
För att undersöka elevers erfarenheter av ämnesintegrerade projekt inom estetiska ämnen i 
grundskolans år 5 och 7 utfördes forskning på Musikhögskolan i Malmö (Törnquist, 2000). 
Forskningen beskrivs i en avhandling kallad Skapande föreställning – elevers uppfattningar 
av arbetet i ett musikalprojekt. Den kreativa processen i projektet pågick i nästan ett år. I pro-
jektet fick eleverna utföra allting från att skapa en idé till att som avslutning ha en musikal-
föreställning. I resultatet framkommer att elevernas poängterar samarbetet och den sociala in-
teraktionen i projektet som viktigt. Eleverna erfar även att de, genom att arbeta i mindre grup-
per där de själva får ta ansvar för en process, utvecklar kunskaper de anser är bra.  
 
Forskning utförd på KwaZulu- Natal universitetet i Sydafrika undersökte möjligheterna för 
ämnesintegrering mellan estetiska ämnen inom skolan i Sydafrika. (Nompula, 2012). I resul-
tatet framkommer att möjligheterna för integrering skiljer sig mellan skolorna. Integrering 
mellan musik, dans, drama och bildkonst var möjlig på en av de skolor som undersöktes. På 
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den andra skolan vilken undersöktes i studien fanns möjligheter till att välja två valfria äm-
nen, undervisningen i dessa ämnen utfördes separat och integrerade därmed inte med 
varandra. Studien visar på att det är möjligt att integrera teori med praktik inom ett estetiskt 
ämne genom att kombinera teori med praktik och därmed vinna tid. Studien använde en kvali-
tativ ansats där intervjuer med enskilda lärare utfördes. Intervjuer utfördes även med studenter 
i fokusgrupper.  
 
För att uppnå önskat resultat i ett ämnesintegrerat arbete blir de didaktiska frågorna vad, hur 
och varför meningsfulla och gemensamma angelägenheter. I den vetenskapliga artikeln kallad 
Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning 
beskrivs bland annat hur och varför dessa didaktiska frågor bör tas i beaktning vid ämnesinte-
grerat arbete. Björkgren, Gullberg och Hill (2014) som skrivit artikeln menar att en aktiv 
kommunikation mellan olika ämnen kan främja att varje ämne för sig inte längre blir lika iso-
lerat. Det blir allt viktigare att lägga grunden för en starkare ämnesintegrativ didaktisk kompe-
tens och i artikeln beskrivs därför det projekt som forskningen och fakta i artikeln utgår ifrån. 
I projektet fick ämneslärarstudenter från olika ämnesområden samarbeta i heterogena grupper 
där de tillsammans studerade olika aspekter på den arabiska våren och skapade korta videofil-
mer med hjälp av pekplattor för att på ett ämnesintegrativt sätt redovisa fenomenet. Erfaren-
heter från projektet beskrivs som utmanande och energikrävande samtidigt som det utifrån 
forskarnas sida anses som ett värdefullt bidrag till att väcka intresse kring ämnesintegrering 
för blivande ämneslärare. 
 
Ett examensarbete skrivet vid Göteborgs universitet år 2011 skrevs i syfte att beskriva läres 
syn på ämnesintegration. Arbetet heter Lärares syn på ämnesintegration – en fallstudie på ett 
yrkesförberedande gymnasium och en jämförelse med 12 liknande studier. I resultatet besk-
rivs positiva och negativa erfarenheter. De positiva erfarenheterna handlar bland annat om att 
arbetslaget får ett gemensamt fokus och att eleverna får ett sammanhang och en helhetssyn på 
kunskap. Negativa effekter handlar bland annat om att det kräver mycket planeringstid och att 
ämnesundervisningen blir sämre (Löwendahl, 2011). 
 
Föreliggande studie syftar bland annat till att ta reda på hur ämnesintegrerade projekt kan 
främja inkludering i kulturskolan. Jeppsson & Lindgren (2018) skriver i en vetenskaplig arti-
kel om inkludering i kulturskolan där elever i årskurs 6 fått svara på kvantitativa enkäter i 
syfte att ta reda på deras erfarenheter av skolan samt koppla samman dessa erfarenheter med 
elevernas bakgrund. Studien kallas exploring equal opportunities: children’s experiences of 
the Swedish community school of music and arts och är skriven på Göteborgs universitet. Re-
sultatet av studien visar att det till största del är barn med utbildande svenska föräldrar som 
går på kulturskolan och att de som slutar på kulturskolan gör det för att det är tråkigt.  
 
På Göteborgs universitets musikhögskola undersöktes hur undervisning kan berikas av samar-
bete mellan en grundskola och en musikskola. Forskningen gick ut på att söka metoder för att 
utveckla undervisningen så att den kan stimulera och intressera många. Interaktionen och 
samarbetet mellan skolorna ledde till en utveckling av skolornas verksamhet där lärandet upp-
levdes mer experimentellt, aktivt och samhällsorienterat än innan och där eleverna fick vara 
mer delaktiga och öva sig i att producera egna tillvägagångssätt. Forskningen beskrivs i en av-
handling kallad Samspel: grundskola- musikskola i samverkan: en studie av den pedagogiska 
och musikaliska interaktionen i en klassrumssituation (Stålhammar, 1995).  
 
Forskning om ämnesintegrering, inkluderingsarbete och samarbete har alltså bedrivits på 
många platser världen över. Presenterad forskning har bedrivits utifrån lärares, studentes och 
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elevers perspektiv från olika skolor i världen. Forskning tyder på att det finns många positiva 
aspekter av att arbeta ämnesintegrerat. 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Presenterad litteratur inom föreliggande studies område beskriver komplexiteten i att samar-
beta över ämnesgränserna. Lärarnas tjänsteutformning kan utgöra hinder för arbete i ämnesin-
tegrerade projekt (Arfwedson m.fl., 1989) samtidigt som kulturskolans reformer och möjlig-
heter till att kunna arbeta ämnesintegrerat ständigt förändras.  
 
Komplexiteten i att bedriva inkluderingsarbete beskrivs även i den tidigare presenterade litte-
raturen. På grund av människors olika bakgrunder och villkor kan det upplevas svårt att få 
med alla (Arnman m.fl., 1983) samtidigt som Skolverket (2015) anser att ett så kallat tvål-
ärarsystem kan främja inkluderingsarbetet i skolan. För att flera lärare ska arbeta i ett och 
samma klassrum kan det krävas omstruktureringar av tjänster och utökade ekonomiska resur-
ser.  
 
Många projektledare erfar en omöjlighet i att kunna fullfölja projekt då de ofta drabbas av 
omprioriteringar av resurser (Kjellström, 2005). På de musik- och kulturskolor jag varit på i 
Sverige arbetar instrumentallätare sällan heltid på en och samma skola samtidigt som jag fann 
det som en utmaning att finna tidigare forskning inom området kopplad till musik- och kultur-
skola. Genom att studera lärares erfarande av ämnesintegrerade projekt och inkluderingsar-
bete hoppas jag därför kunna synliggöra olika aspekter av ämnet, något som i slutändan kan 
ge en djupare förståelse till hur ämnesintegrering i musik- och kulturskolan kan bedrivas på 
ett sätt som kan påverka inkluderingsarbete.  
 
Syftet med föreliggande studie är att få insikt i hur musiklärare i kulturskolan erfar ämnesinte-
grerade projekt samt hur inkluderingsarbete kan påverkas av sådana projekt. Syftet bärs utav 
följande forskningsfrågor:  
 

1. Vilka erfarenheter har musiklärare av ämnesintegrerade projekt i kulturskolan? 
2. I vilken utsträckning upplevs ämnesintegrerade projekt kunna påverka inkluderingsar-

bete i kulturskolan?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel beskrivs studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska utgångspunkter. Efter 
detta presenteras studiens teoretiska perspektiv. 

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Till skillnad från en kvantitativ forskning som fokuserar på siffror, lägger en kvalitativ forsk-
ning mer tonvikt på ord. Den kvalitativa forskningen bygger på kunskapsteoretiska frågor 
inom interpretativismen vilka fokuserar på att tolka och förstå hur människor i en viss miljö 
tolkar verkligheten i sociala sammanhang. grundar sig i att det behövs en strategi som tar hän-
syn till skillnaden mellan människor och vetenskapen. Forskare med ett interpretativistiskt 
synsätt strävar efter att fånga subjektiva innebörder i sociala handlingar. I en kvalitativ forsk-
ning brukar forskarnas beskrivningar av den sociala verkligheten många gånger utgöra en 
konstruktion. Konstruktionen i sig är något som enligt konstruktionismen kan revideras och 
därmed inte är slutgiltig. De kategorier människan använder sig av för att förstå verkligheten 
anses nämligen vara konstruerade i samspelet mellan människor. Konstruktionen kring sam-
spelet anses vara i ständig förändring (Bryman, 2018).  
 
I föreliggande studie är konstruktionismen och interpretativismen lämpliga utgångspunkter då 
musiklärares erfarenheter av ämnesintegrerade projekt ska undersökas utifrån den sociala 
verklighet lärarna verkar i. Informanternas erfarenheter och världsbild ligger i fokus där stu-
dien söker förståelse av deltagarnas synsätt och perspektiv. En abduktiv teori är lämplig för att 
undersöka detta. Bryman (2018) menar att den teoretiska beskrivningen i en forskning som 
utgår ifrån en abduktiv teori har sin grund i de studerades världsbild vilket en forskning med 
utgångspunkt i en induktiv teori inte har. Abduktion innebär att ett enskilt fall tolkas utifrån 
ett hypotetiskt övergripande mönster som förklarar fallet i fråga (Alvesson & Sköldberg, 
2008). Metoden är en växling mellan induktion och deduktion även fast det enligt Alvesson 
och Sköldberg är viktigt att poängtera att det inte är en enkel mix mellan dem, utan det måste 
stå för sig självt. Forskning med en abduktiv forskningsansats utgår ifrån att förlita sig på för-
klaring och förståelse av deltagarnas synsätt och perspektiv (Bryman, 2018). Föreliggande 
studie bygger på en abduktiv forskningsansats.  

3.2 Fenomenologi som teoretisk utgångspunkt 
Då föreliggande studie vill undersöka musiklärares erfarenheter av ämnesintegrerade projekt 
ligger fokus på musiklärarnas egna erfarenheter utifrån deras livsvärld. I detta sammanhang är 
en fenomenologisk utgångspunkt högst relevant. 
 
När vi beskådar den givna verkligheten genom ett fenomenologiskt perspektiv gör vi det uti-
från verklighetens egna villkor. Vi studerar dem så som de visar sig för medvetandet, som fe-
nomen (NE, 2019e). Edmund Husserl ses som en nyckelperson inom fenomenologin och hans 
filosofiska utveckling som förändras har medfört att det länge funnits olika delar inom feno-
menologin (Bengtsson, 2005).  
 
Fenomenologisk forskning utgår däremot alltid ifrån människors erfarande och hur de handlar 
utifrån de erfarenheter de har. Forskningen försöker därmed se saker och ting utifrån männi-
skans egna perspektiv (Bryman, 2018). Det som förenar all fenomenologisk forskning är då 
alltså erfarande. Edmund Husserl mynnade år 1901 uppropet ''gå tillbaka till sakerna själva'' 
(s.11) vilken kan ses som en aspekt som gör att de olika delarna inom fenomenologin kan ses 
som en och samma tanketradition (Bengtsson, 2005). När vi ska gå tillbaka till saker i en fe-
nomenologisk studie vänder vi oss därför till ett subjekt där saker alltid är saker för någon, 
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aldrig saker i sig själva menar Bengtsson. Det är däremot av särskilt intresse att det inte kan 
finnas något som visar sig utan att det finns någon som det visar sig för. Begreppet fenomen 
inneslutet därför ett gemensamt beroende mellan objekt och subjekt. I föreliggande studie är 
projekt fenomenet som ska undersökas.  

3.2.1 Begreppet Intentionalitet 
Inom fenomenologin är allt beroende av erfarandet och medvetandet (Karlsson, 1999). Så 
som nämnts tidigare innesluter begreppet fenomen något som är beroende av både subjekt och 
objekt. Karlsson beskriver begreppet intentionalitet som något som rör sig mellan objekt och 
subjekt, den sammanlänkar dem. Människans medvetande är alltid riktat mot eller medvetet 
om något och detta hänger samman med mening och meningsskapande. Någontings mening 
förutsätter ett subjektivt förhållningssätt. Det blir därför inte möjligt att prata om ''något'' som 
ett objektivt faktum då intentionen eller den bakomliggande meningen alltid kommer vara 
subjektivt betraktad. Det objektivt givna faktumet är därmed alltid presenterat i relation till 
något subjektivt.  
 
I föreliggande studie riktas informanternas medvetande mot fenomenet ämnesintegrerade pro-
jekt. Som forskare riktas mitt medvetande mot samma fenomen och studien utgår inte ifrån 
objektiva fakta utan fokuserar på hur informanterna erfar fenomenet ämnesintegrerade pro-
jekt. Informanternas svar baseras på deras sanning, livsvärldar och erfarenheter vilket i sin tur 
blir det som studeras i föreliggande studie. De aspekter av fenomenet som informanterna väl-
jer att rikta sitt medvetande mot skapar således mening.  

3.2.2 Begreppet Livsvärld 
När vi fokuserar på ett specifikt fenomen eller en sak påverkas vi människor av tidigare erfa-
renheter som samtidigt påverkar vår föreställning om framtiden (Paulander, 2011). Varje per-
son lever utifrån sin egen livsvärld där vi upplever, reflekterar över och avgränsar världen till 
det vi själva ser som meningsfullt (Bengtsson, 2005). Allt i en människas livsvärld är bero-
ende av det förflutna, den föreställda framtiden, den mänskliga miljön och den fysiska, ideo-
logiska samt den moraliska situationen (Carlsson, 2005). Fenomenet livsvärld beskrivs i en 
ontologisk betydelse som en individs komplexa och oreducerbara verklighet. Livet och värl-
den förbinds till en helhet istället för att åtskilja världen vi lever i med det liv vi lever (NE, 
2019f). Livsvärlden beskrivs även som att världen inte är vad människan tänker utan att den 
handlar om vad människan lever genom (Carlsson, 2005).  
 
Forskning med utgångspunkt från livsvärldsperspektivet är enligt Bengtsson (2005) synonymt 
med att bedriva kvalitativ forskning. Genom livsvärldsperspektivet menar han att den kvalita-
tiva komplexiteten kan fångas då världen studeras i sin fulla konkretion. Vid studium av and-
ras livsvärldar menar Bengtsson att det däremot är viktigt att inte enbart se enskilda detaljer. 
Varje individs erfarenhets- eller handlingssammanhang kan nämligen presenteras antingen i 
förgrunden eller som en medpresentation. I en studie av livsvärldar är det viktigt att få med 
båda delarna. 
 
Carlsson (2005) skriver om fenomenet livsvärld i skolan vilken är en plats där olika livsvärl-
dar möts och där de tvingas samarbeta med varandra. I skolan ska läraren utifrån sin livsvärld 
lyckas formulera tankar och idéer så att elever utifrån deras egen livsvärld ska förstå. Elever-
nas livsvärld är individuell vilket gör lärararbetet komplext då det inte alltid är lätt att möta 
varje elevs behov och tankar. Det som läraren anser är rätt i sin livsvärld, behöver inte alltid 
stämma överens med elevernas menar Carlsson. 
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4 Metod  
I följande kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här 
redogörs även för studiens design gällande urval av informanter, studiens genomförande, etiska 
överväganden och också dess trovärdighet och äkthet.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter  
I följande avsnitt presenteras studiens forskningsansats, valet av metod och även det analyssätt 
som har använts. Undersökningen görs kvalitativt med semistrukturerade intervjuer med infor-
manterna i studien. Tematisk analys har använts som analysmetod. 

4.1.1 Val av forskningsansats  
Eftersom föreliggande studie berör människors upplevelser av det berörda ämnet hade det va-
rit svårt att tillämpa en kvantitativ forskningsmetod. En kvantitativ forskning berör ofta det 
som är mätbart och tyngden ligger ofta på teorier eller att ställa hypoteser. En kvalitativ forsk-
ningsmetod valdes i föreliggande studie då den ämnar att utforska musiklärares erfarenheter 
av ämnesintegrering vilket är svårt att mäta. Enligt Bryman (2018) ligger fokus i en kvalitativ 
forskning på hur människor tolkar och uppfattar sin sociala verklighet, en verklighet som är i 
ständig förändring. Erfarenheter av ämnesintegrering kan förändras med tid och därför blir 
forskningsansatsen i föreliggande arbete av kvalitativ karaktär. Som nämnt ovan utgår ett ab-
duktivt förhållningsätt ifrån att förlita sig till förklaring och förståelse av deltagarnas synsätt 
och perspektiv. Informanterna i föreliggande studie talar och berättar om sina erfarenheter uti-
från deras egen livsvärld. Med andra ord talar de utifrån deras synsätt och utifrån deras per-
spektiv vilket gör att en abduktiv forskningsansats passar bra i föreliggande studie. Studien 
har inte heller någon teori uppställd i förväg utan antaganden kommer bildas i insamlat data 
vilket i sin tur eventuellt, men inte säkert kommer leda till en teori.  

4.1.2 Val av forskningsmetod  
Föreliggande studies forskningsmetod utfår ifrån kvalitativa intervjuer. En kvalitativ forsk-
ningsintervju innebär att försöka förstå undersökningspersonernas synvinkel för att sedan ut-
veckla mening ur deras erfarenheter och avslöja deras levda värld. Intervjun bygger på var-
dagslivets samtal och är ett professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktion mellan 
intervjuaren och den intervjuade. Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda par-
ter då det är den som intervjuar som definierar och kontrollerar situationen. Intervjuforskaren 
leder samtalet och introducerar ämnet för den intervjuade. Det är sedan forskaren som följer 
upp och kritiskt granskar den intervjuades svar på frågorna (Kvale & Brinkman, 2017). Valet 
av kvalitativ intervju kommer sig av att jag vill ha ett samtal med en person som kan berätta 
om sina erfarenheter av projektarbeten i kulturskolan. Genom ett sådant samtal i en intervju-
situation kan jag få personliga svar och samtidigt få reda på både vilken typ av projekt det 
handlar om mer i detalj och även gå in mer djupgående på exakt vilka erfarenheter den inter-
vjuade har. Jag hade kunnat utföra intervjun i så kallade fokusgrupper där flera informanter 
får diskutera intervjufrågor med varandra. Min farhåga där är att informanterna påverkas av 
varandras svar. För att få en så exakt bild som möjligt väljer jag därför att intervjua en person 
i taget för att svaren ska kännas så tillförlitliga som möjligt.  
 
Forskningsfrågor i en kvalitativ forskning formuleras med olika grad av tydlighet där tonvik-
ten ska ligga på hur informanterna uppfattar och tolkar frågor och skeenden. Kvalitativa 
forskningsfrågor kan struktureras på olika vis där intervjuaren förväntas vara flexibel och ofta 
inte behöver följa ett slaviskt schema. En semistrukturerad intervju utgår ifrån en uppsättning 
relativt öppna frågor intervjuaren format i förväg. Under intervjuns gång kan intervjuaren till 
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viss mån kolla med uppföljningsfrågor och ordningen på frågorna kan variera beroende på 
vilken vändning samtalet tar (Bryman, 2018). Semistrukturerade intervjuer passar förelig-
gande studie då de förutbestämda frågorna kan ringa in studies syfte och svara på forsknings-
frågorna. Samtidigt kan svaren fördjupas med hjälp av följdfrågor på ett sätt som gör att infor-
manterna kan svara fritt samtidigt som informanternas åsikter och erfarenheter synliggörs. 
Ställs öppna frågor under intervjun ligger det även i linje med ett abduktivt förhållningssätt 
som föreliggande studie bygger på då svaren inte kan förutsägas. Analysen av data kan såle-
des leda in på nya vägar.  

4.1.3 Val av analysmetod                    
I föreliggande studie används tematisk analys. Enligt Bryman (2018) är en tematisk analys 
vanligt förekommande i kvalitativa studier. Analysen bygger på att leta efter teman vilket 
egentligen är vanligt förekommande även i exempelvis kritisk diskursanalys och narrativ ana-
lys. Vissa författare ser teman som en kod medan andra anser att det är mer än en kod, att det 
består av en grupp koder. I tematisk analys ligger fokus på att organisera och strukturera det 
insamlade materialet från intervjuerna genom teman. Enligt Bryman är dessa teman återkom-
mande fenomen som är relevant för studien. När en analys av data görs är det bra att struktu-
rera upp analysen i olika faser (Braun & Clarke, 2006). I den första fasen är det idealiskt att 
läsa igenom all data innan kodningen börjar för att därefter markera idéer för kodning. När 
detta gjorts är forskaren redo att börja leta efter koder. Enligt Braun och Clarke är det bra att 
försöka finna så många olika teman som möjligt och ta med allt som verkar vara intressant 
data för studien. De olika temana kan delas upp i meningsfulla grupper och därefter kan ko-
derna på ett djupare plan sorteras in i bredare teman. För att underlätta processen och få en 
mer djupgående analys bör koderna prövas i kombination med flera andra koder vilka exem-
pelvis kan skrivas ner med hjälp av en tankekarta. Genom en tankekarta kan det bli lättare att 
få en överblick av teman.  

För att underlätta ytterligare i analysprocessen finns enligt Bryman (2018) en generell strategi 
kallad Framework vilken är uppdelad i åtta steg där det är bra att ha ögonen öppna för föl-
jande: 

• Repetitioner för att se återkommande teman. 

• Lokala typologier eller kategorier för att se om lokala uttryck används på ett ovanligt sätt. 

• Metaforer och analogier där fokus ligger på att analysera hur deltagarna återger sina tankar i 

metaforer eller analogier.  

• Övergångar visar på hur olika teman förändras i utskrifterna och det studerade materialet. 

• Likheter och skillnader mellan informanterna för att se om och hur deras tankar kring samma 

tema skiljer sig ifrån varandra.  

• Språkliga kopplingar där en genomgång av ord som ''på grund av att'' och ''därför att'' under-

söks för att se eventuella kopplingar till deltagarnas medvetanden.  

• Saknade data för att reflektera över vad som inte finns med och vad informanterna inte tar upp 

i sina svar.  

• Teorirelaterat material där användning av samhällsvetenskapliga begrepp finns som en ut-

gångspunkt för teman.  
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I föreliggande studie undersöks musiklärares erfarenheter av ämnesintegrerade projekt. De 
ovanstående strategierna har tagits i beaktning vid analys av data till studien. Några har an-
vänts mer än andra.  

I föreliggande studie där musiklärares erfarenheter av ämnesintegrerade projekt undersöks har 
ett tematiskt analyssätt tillämpats. Som forskare vill jag inte lägga ner någon större vikt på 
personliga tankar och idéer utan teman ska i största möjliga mån skapas utifrån informanter-
nas svar. För att få studien mer trovärdig och rättvis i enighet med informanternas svar har 
några av de åtta strategier skrivna av Bryman som beskrivs ovanför använts i samband med 
de råd om analys Braun och Clarke skriver om. Samtliga råd och strategier har alltså inte an-
vänts i analysen av det insamlade materialet utan vissa råd har kommit till större användning 
än andra.  

4.2 Design av studien  
I följande avsnitt presenteras studiens urval av informanter, studiens genomförande, etiska 
överväganden och till sist studiens trovärdighet och giltighet.  

4.2.1 Urval av respondenter  
Det finns inget tydligt svar på hur många informanter som bör vara med i en studie. Antalet 
informanter beror på studiens syfte och omfång. (Kvale och Brinkman, 2017). Föreliggande 
studie syftar till att ta reda på musiklärares erfarenheter av ämnesintegrerade projekt utifrån 
ett fenomenologiskt perspektiv där informanternas livsvärld är i fokus. Studien kommer inte 
leda till några generella slutsatser utan det görs istället en djupgående analys av intervjuerna i 
studien där tre informanter medverkar. Bryman (2018) skriver om ett målinriktat urval där 
forskare söker en överensstämmelse mellan studiens forskningsfrågor och urvalet av infor-
manter. Forskaren väljer alltså ut personer som denne tror har relevans för studien och som 
kan ge svar på forskningsfrågorna. I föreliggande studie har informanterna valts ut enligt föl-
jande kriterier: 
 

• De ska vara yrkesverksamma musiklärare i musik- eller kulturskolan.  
• En geografisk spridning ska finnas mellan informanterna.  
• De ska under denna termin vara delaktiga i ett ämnesintegrerat projekt.  

 
För att få ett mer allsidigt resultat valde jag att intervjua musiklärare som spelade olika instru-
ment och med olika genus. Anledningen till varför jag valde att intervjua musiklärare i kultur- 
och musikskolan är för att jag vill se hur instrumentallärare i kulturskolor erfar ämnesintegre-
rade projekt. Nedan följer en kort presentation av studiens informanter vilka har avidentifie-
rats av etiska skäl genom användandet av fiktiva namn:  
 

• Svea är 50–60 år och har varit verksam musiklärare i ca 25 år. Hon är nu anställd på 
en musikskola. 

 
• Alfred är 50–60 år och har varit verksam musiklärare i ca 30 år. Han är nu anställd på 

en kulturskola.  
 

• Hanna är 30–40 år och har varit verksam musiklärare i ca 14 år. Hon är anställd på en 
kulturskola.  
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4.2.2 Datainsamling  
För att finna informanter som ingick i kriterierna söktes information på internet för att ta reda 
om det fanns någon musik- eller kulturskola som under terminen utförde ett ämnesintegrerat 
projekt. Därefter följde en process i att finna vilka musiklärare som var med i projektet där jag 
via telefon och mail genom musik eller kulturskolornas chefer sökte få kontakt med dessa 
musiklärare. Första kontakten med informanterna togs via mail- och/ eller telefon där syftet 
för studien presenterades tillsammans med en förfrågan om medverkan (bilaga 1). När de 
tackat ja följde en del telefon- och/eller mailkontakt för att finna tid och plats för intervju. Väl 
på plats fick informanterna mer ingående information kring studien och vad intervjun skulle 
innebära samtidigt som de fick skriva på ett kontrakt om samtycke till att avidentifierat med-
verka i studien. Intervjuerna ägde rum på informanternas respektive arbetsplats i rum där vi 
inte blev störda av ljud runtikring. Samtalet spelades in med hjälp av en inspelningsapparat 
som fungerade som backup.  
 
Frågorna i intervjun utgick ifrån studiens syfte och frågeställningar och delades upp i fyra 
olika teman med frågor kring dessa teman; Det pågående projektet, ämnesintegrerade projekt 
i allmänhet, grupparbete och inkludering. Intentionen var att få informanterna att i största 
möjliga mån kunna tala så fritt som möjligt samtidigt som jag emellan ställde följdfrågor. Syf-
tet med följdfrågorna vara att få en mer fördjupad förståelse av svaren och för att undvika 
missförstånd.  

4.2.3 Bearbetning och analys  
När intervjuerna var genomförda transkriberades de. Ljudfilerna spelades då upp i en lång-
sammare hastighet med hjälp av programmet Amazing slowdowner för att på ett smidigt vis 
kunna höra exakt vad informanterna sa. Tidpunkter markerades med jämna mellanrum för att 
underlätta att senare kunna gå tillbaka och lyssna på särskilda avsnitt igen. Allt som sades 
skrevs ner i ett dokument på datorn. För att underlätta analysen sorterades harklingar och 
mumlande ljud bort. Viss redigering av den transkriberade texten har gjorts för att underlätta 
läsförståelsen.  
 
Insamlande av data gjordes med hjälp av tematisk analys där analysen började med att jag 
läste igenom det transkriberade materialet. Analysen fortsatte sedan med att jag läste igenom 
materialet några gånger till samtidigt som jag sökte efter återkommande teman vilka delades 
upp i olika meningsfulla grupper. Sökandet fortsatte med att försöka finna likheter och skill-
nader mellan informanterna för att sedan försöka kombinera teman med varandra. Post – it 
lappar utgjorde ett stort hjälpmedel i processen där olika teman skrevs ner på dessa lappar för 
att sedan på ett enkelt sätt söka få en helhet av analysen där teman lätt kunde prövas med 
varandra.  

4.2.4 Etiska överväganden 

Människor som medverkar i forskning ska bli informerade om forskningen och vad deras 
medverkar innebär (Codex, 2016). De ska även informeras om att medverkan än frivillig, att 
det när som helst går att hoppa av studien utan anledning och att de garanteras att bli helt avi-
dentifierad i studien. Innan en intervju ska informanterna ta del av skriftlig information och 
skriva under en samtyckesblankett. Inför intervjuerna i föreliggande studie fick informanterna 
skriftlig information via mail där bland annat syftet med studien beskrevs. I mailet beskrevs 
även vad ett deltagande i studien innebar och ungefär hur lång tid varje intervju skulle ta. In-
formanterna fick även information om att de garanterades att bli anonyma i studien vilket se-
dan garanterades genom att de i samband med intervjun skrev på en samtyckesblankett för att 
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bevisa att de samtyckte till forskningens villkor. Enligt Codex (2016) måste personuppgifter i 
forskning hanteras varsamt då forskningen annars kan riskera att kränka informanternas in-
tegritet. I föreliggande studie är informanterna anonyma och benämns därför med fiktiva 
namn. Informationen om informanterna går inte heller att koppla indirekt eller direkt till en 
enskild person då jag valt att lämna ute några uppgifter som annars hade kunnat göra infor-
manterna mindre anonyma.  

4.2.5 Tillförlitlighet och äkthet 
Kvalitativ forskning utgår ifrån begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2018). Begrep-
pet tillförlitlighet består av fyra delkriterier vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 
samt en möjlighet att styrka och konfirmera.  
 

• Trovärdigheten handlar om den beskrivning som forskaren framställer, upplevs den som tro-
värdig eller finns brister som kan påverka resultatet? 

 
• Överförbarhet går mer in på huruvida beskrivningen av forskningen är förståelig. Går det att 

föra över forskningsmetoden till en annan miljö än den som visas i forskningen? 
 

• Pålitlighet handlar om att man säkerhetsställer att det skapas en fullständig och tillgänglig re-
dogörelse för alla faser av forskningsprocessen.  

 
• Är forskningen möjlig att styrka och konfirmera innebär det att forskaren medvetet har avstått 

från att låta egna värderingar och åsikter påverka utförandet av och slutsatserna i en undersök-
ning. 

 
När det kommer till äkthet finns även här delar som beskriver hur ett arbete kan upplevas som 
äkta. Delkriterierna inom begreppet äkthet handlar om mer generella frågor än de som finns 
inom tillförlitlighetsbegreppet. De generella frågorna rör sig kring forskningspolitiska frågor i 
allmänhet vilka handlar om att ge en rättvis bild av det som undersöks, genom ontologisk au-
tencitet ifrågasätta om undersökningen medför en djupare förståelse av ämnet för deltagarna, 
genom pedagogisk autencitet ifrågasätta om deltagarna fått en bättre bild av hur andra run-
tikring upplever saker och ting samt genom Katalytisk autencitet undersöka om studien med-
fört att deltagarna kan förändra den situation de lever i (Bryman, 2018).  
 
Föreliggande studie kan anses vara tillförlitlig då alla steg i forskningsprocessen beskrivs på 
ett så tydligt och trovärdigt sätt som möjligt. Studien strävar efter att ge en så rättvis bild som 
möjligt av informanternas erfarenheter. Informanterna och frågorna i intervjun har valts uti-
från studiens syfte och forskningsfrågor vilket medför att studien kan anses som äkta och till-
förlitlig. Studien utger sig inte för att dra några allmängiltiga slutsatser utan söker enbart be-
skriva hur informanterna upplever ämnesintegrerade projekt utifrån deras egna livsvärldar. 
Som forskare söker jag beskriva deras sociala verklighet så noggrant och tydligt som möjligt  
Som forskare vill jag i studien sträva efter att få fram informanternas utsagor utifrån deras 
livsvärldar och strävar gör jag efter att utesluta min egen tolkning och åsikt om hur informan-
terna beskriver sina erfarenheter av ämnesintegrerade projekt. 
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5 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av intervjuer med tre mu-
siklärare. Resultatet presenteras i två teman: Resurser för och motivation till kreativt arbete 
samt social interaktion. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet.  

5.1 Resurser för och motivation till kreativt arbete 
Lärarna i studien har olika förutsättningar för och motivation till att vilja arbeta i ämnesinte-
grerade projekt. Deras livsvärld talar för en kreativ uppväxt, i detta tema beskrivs hur lärarna i 
studien påverkas av de resurser som finns, hur deras motivation präglas av detta samt hur in-
kludering till kultur- och musikskolan kan påverkas av faktorer utanför. 
 
Samtliga lärare i studien har sedan tidig ålder fått ta del av musikundervisning på musikskola 
eller i kyrkan. Alfred beskriver undervisningen som prestigelös där han fick medverka i en-
sembler på olika instrument. Musiken som spelades var varierad och han anser att detta kan 
ha präglat hans motivation till att fortsätta spela musik samt att som musiker och lärare vilja 
arbeta i projekt. Även Svea redogör för hur hennes motivation till att vilja arbeta med musik 
och ämnesintegrerade projekt har präglats av hennes uppväxt. Inspiration från äldre musiker, 
mötet med andra och en möjlighet att skapa mycket själv har enligt henne varit viktigt. Hanna 
har under sin uppväxt deltagit i många ämnesintegrerade projekt vilket enligt henne har moti-
verat henne till att vilja fortsätta spela. Vidare beskriver hon hur det på den tiden var mer tillå-
tet att gå ifrån lektioner i den ordinarie grundskolan vilket enligt henne gjorde musiklektion-
erna mer tillgängliga än vad den är idag. Tillgänglighet och möjlighet till att musicera i sin 
uppväxt är även något Svea och Alfred resonerar kring. En möjlighet att få vara kreativ har 
därmed haft en central roll hos alla informanter i studien vilket har påverkat deras motivation 
till att arbeta med musik.  
 
Hanna resonerar kring hur hennes motivation till att vilja arbeta har förändrats med tiden. Se-
dan hon fick barn är hon inte villig att ha lika mycket repetitionstid och konserter på helger 
som innan. Ämnesintegrerade projekt anser hon är mycket kul och givande, hon lyfter särskilt 
fram processen, att bygga upp något från grunden, som en positiv och givande del av projekt-
arbete. Motivationen till att låta kreativiteten i ämnesintegrerade projekt gå ut över hennes pri-
vatliv har därmed förändrats de senaste åren, däremot anser hon fortfarande att ämnesintegre-
rade projekt är mycket givande både för henne som lärare och för eleverna i kulturskolan. I 
projektet som Hanna under år 2019 deltagit i ingick allt i tjänsten. Repetitionerna skedde för 
det mesta på ordinarie lektionstid. De repetitioner och föreställningar som ägde rum utanför 
ordinarie lektionstid kunde hon räkna in i de timmar hon hade i det ordinarie undervisningsar-
betet förutom vissa timmar hon kunde ta ut ''komptid'' för. I framtiden vill Hanna utföra fler 
liknande projekt under förutsättningen att hon, precis som i det projekt hon utfört under våren 
2019, har möjlighet att göra det inom ramarna för hennes tjänst. Ämnesintegrerat arbete är en-
ligt henne något hon arbetar kontinuerligt med. När en elev vill spela ett särskilt stycke kan 
den få spela det med en annan instrumentalelev. Resonerar gör hon däremot kring huruvida 
hon skulle vilja utföra större projekt än de hon utför nu eller inte: 
 

Arbeta med ämnesintegrerade projekt vill jag fortsätta med. Sen om man vill göra 
en ännu större skala eller om man ska göra som man gör nu. Ett sånt här stort pro-
jekt per år räcker ju nästan. (Hanna)  

 
Ämneintegrerade projekt är något som Hanna erfar som givande. Hon upplever däremot att 
hon inte skulle vilja delta i fler eller större projekt än de hon medverkar i nu. Även Svea erfar 
ämnesintegrerade projekt som positiva: 
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Jag tror ju stenhårt på det. Ser att det bär frukt… att barna kommer ihåg, att de kan 
relatera till nånting när de hör det för att det blir tydligt. (Svea)  

 
Svea beskriver här ovan ämnesintegrerade projekt som givande. Vidare förklarar hon även 
hur projektet har varit möjligt att utföra och kommer in på hur viktig roll ledningen har i frå-
gan om resurser. I projektet Svea medverkat i har lärarna enligt henne fått ett förtroende från 
musikskolans chef där de fått ganska fria händer när det gäller utförandet av projektet. För att 
kunna utföra arbetet mellan lärare i de olika ämnena har Svea fått utökad procent i sin tjänst 
där det tillsats en extra dag i veckan där kollegorna arbetat enbart med projektet. Lärarna på 
skolan har alltså genom förtroende från ledningen, fått utrymme till att arbeta i en kreativ pro-
cess. Svea reflekterar kring huruvida resurser är relevant när det kommer till möjligheten att 
kunna utföra projekt: 
 

Den stora resursbristen är tid, eftersom det hålls så hårt i tid… Men den svåra nö-
ten skulle vara att få komma in. Så även om vi skakar loss stora pengar så skulle 
det vara en lång förhandling tror jag… för att kunna frigöra en vecka för att ta tid. 
Så det är den stora bristvaran… För att legitimera och för skolan att legitimera… 
Ibland jobbar vi i motvind med, det gäller… att det finns eldsjälar nånstans… som 
kan vara språkrör för: titta vi vinner. För det är inte alla pedagoger som heller för-
står, de kan inte se dom här sidovinsterna som jag är bombsäker på finns… Jag tror 
inte alltid att pengar är svaret. (Svea) 

 
Svea resonerar här kring om det enbart är pengar som behövs i frågan om att legitimera ett 
ämnesintegrerat projekt. De sidovinster hon pratar om handlar om alla de kunskaper som kan 
vinnas i och med ämnesintegrerade projekt vilka inte enbart handlar om just musikkunskaper. 
En sidovinst menar hon även är att väcka lust och nyfikenhet. Svea anser däremot att musik-
ämnet inte ska komplettera andra ämnen:  
 

…jag tycket att konsten och kulturen eller alla dom här estetiska uttrycken… måste 
få ha ett egenvärde och stå för sig själv, dom ska inte bli till för att de ska behöva 
komplettera upp andra ämnen… Jag ser en fara i… att man tänker att å vad bra att 
det bara är som ett förstärkande ämne, och inte ser vinsten i ämnet för sig själv vil-
ket jag då stenhårt tror på. (Svea).  

 
Ämnesintegrerade projekt kan enligt Svea alltså ha två sidor där sidovinster finns att hämta 
samtidigt som det finns en risk att kulturen blir som ett förstärkande ämne. Alfred resonerar 
kring motivation till att utföra integreringsarbete och menar att ''vi kan integrera hur mycket 
vi vill, alla stilarter och så, men se till att du är med på det någonstans i hjärtat, att du tror på 
att det är bra för att få lite skjuts''. (Alfred) För att finna mening med arbetet menar Alfred att 
det är viktigt att verkligen tro på det som görs och inte integrera bara för att göra eleverna 
nöjda. Enligt honom behöver vi ibland visa dem nya sätt att spela musik på. Alfred resonerar 
vidare och kommer in på möjligheten till att få utföra projekt: 
 

…den här skolan är otroligt projektorienterad. Så jag har nog tänkt ibland att mina 
projekt är det inte plats för, för det är redan så många andra projekt. (Alfred)  

 
Ekonomiska resurser finns därmed på den skola Alfred arbetar på. Känslan över att ha möjlig-
het att vara kreativ i egenstyrda projekt finns däremot inte enligt honom. I det projekt han 
medverkar som lärare i repeteras det mesta på ordinarie orkestertid. De som arrangerar låtar 
till orkestern får utökad tjänst och innan den stora konserten som projektet är riktat mot ägnas 
flera kvällar till repetitionen där de olika ämnena möts och repeterar ihop för första gången. 
Alfred resonerar kring motivation för eleverna och han själv under processens gång: 
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Genom åren så har det ibland varit svårt att… för jag ser ju ibland massa tid som 
går till att öva stämmor istället för att jag hade velat göra andra saker med mina 
elever, om jag tänker egoistiskt så… När dom spelar detta instrumentet borde dom 
göra dom övningarna eller dom grejerna. Men så får man ju erfarenhet ändå, okej 
då får man ju plocka ut ur dom här noterna, ta fasta på olika moment som man kan, 
det kan vara en liten passade som blir en etyd eller man försöker å ringa in såna 
ställen som är svårt, och som dom måste öva på det liksom… Det är också 
många… som det är i orkester… transportsträckor med mycket långa toner och 
sånt där. Långa toner är ju också en erfarenhet, långa toner är jättesvårt, dom tappar 
bort sig… Spelar du hela tiden är det ganska lätt. Så det är en jätteutmaning att få 
dom att, att det inte bara blir att sitta där och… att det betyder något. (Alfred) 

 
Alfred uttrycker en önskan om att ibland få spela den repertoar som är skriven för instrumen-
tet och erfar en utmaning i att få eleverna att förstå att de är viktiga, även fast det är många 
som medverkar samtidigt.  
 
Samtliga deltagare i studien beskriver att musik- eller kulturskolan de arbetar på ständigt för-
söker komma på nya sätt att inkludera fler personer till skolan. Deltagarna beskriver arbetet 
som mycket viktigt. Arbetet med inkludering görs bland annat genom fritidsverksamhet där 
alla tre musikskolor har någon eller några personer som har frivillig musikverksamhet på fri-
tids. Hanna är den enda i studien som utför detta, Alfred och Svea beskriver enbart hur andra 
kollegor utfört sådant arbete. Undervisningen som Hanna beskriver går ut på att hon tillsam-
mans med en annan kollega undervisar på ett instrument under fritidstid på en skola. Under-
visning är gratis och frivillig för de elever som går på skolan. Verksamheten har enligt Hanna 
tagits emot positivt både från elever och föräldrar som anser att det är meningsfullt att få göra 
någonting annat än ''göra något annat än att bara spela fotboll''. För att ha möjlighet att bed-
riva denna verksamhet har kulturskolan fått kulturrådspengar. Enligt Hanna kommer under-
visningen inte kunna fortsätta på grund av att ''kulturpengen drogs in''. Erfarenheten av verk-
samheten på fritids har enligt Hanna varit lärorik och hon tycker det är synd att den inte kom-
mer kunna fortsätta.  
 
För att inkludera fler barn i kulturskolan brukar kulturskolan Hanna arbetar på bedriva konti-
nuerlig musikundervisning för samtliga barn i årskurs två och tre i kommunen. I undervis-
ningen blandas musik med dans vilket en gång per år brukar mynna ut i en föreställning. Kul-
turrådet har varit med och stöttat även denna undervisning vilken nu kommer behöva minska 
till hälften så mycket undervisningstid som nu enligt Hanna. Svea erfar att ekonomiska resur-
ser för kultur ser olika ut i olika kommuner vilket även syns på de barn som söker sig till mu-
sikskolan. Finns ingen möjlighet att visa upp och skapa musik tillsammans med barn som 
ännu inte hittat sin väg till kulturskolan, kommer de sedan inte anmäla sig till musikskolans 
verksamhet menar hon. Vidare beskriver hon hur personer med funktionsvariationer har möj-
lighet att få undervisning i musikskolan. Den så kallade Träningsskolan har tidigare besökt 
dem en gång i veckan vilket på senare tid istället har ändrats till åttaveckors perioder. Hon re-
sonerar kring huruvida deras närvaro påverkas av möjligheten att ta sig till musikskolan: ''de 
kanske inte har förmåga att ta sig hit… taxi m.m. kanske det spricker på en sånggrej.'' Svea 
erfar att de brukar bjuda in, däremot har de inte alltid möjlighet att ta sig till musikskolan.  
 
Informanterna i föreliggande studie erfar alltså att de, delvis genom att ha vuxit upp i en krea-
tiv miljö, att ämnesintegrerade projekt är roligt och bra för både elever och lärare. Det fram-
kommer däremot att två av informanternas motivation till att vilja utföra ämnesintegrerade 
projekt har förändrats med tiden. Enligt dem finns det en risk att arbeta utanför given arbetstid 
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under ett projekts gång vilket de numera inte är villiga att göra på grund av deras rådande fa-
miljesituation. Hos den tredje informanten, Alfred, finns en känsla där han erfar att hans idéer 
och tankar om projekt inte riktigt får utrymme vilket gör att han inte kan arbeta kreativt i den 
utsträckning han hade önskat.  
 
För att främja inkluderingsarbete i musik och kulturskolan genom ämnesintegrerade projekt 
krävs resurser. Informanterna talar om resurser från olika synvinklar. Hanna beskriver ett fler-
tal projekt där de arbetar för inkludering i kulturskolan, dessa kommer tas bort på grund av 
ekonomiska nedskärningar. Svea ställer sig frågan om huruvida resurser påverkar möjligheten 
till att arbeta ämnesintegrerat eller ej då hon anser att det handlar om att kunna legitimera pro-
jektet för de som ska se det. Resurser kan enligt informanterna alltså ge fler möjligheter till att 
kunna bedriva inkluderingsverksamhet genom ämnesintegrerade projekt. Däremot verkar det 
krävas mer än så. 

5.2. Social interaktion 
I detta tema beskrivs hur människor i och utanför musik- och kulturskolan påverkas av den 
sociala interaktionen som uppstår i och med samarbetet mellan människor i ämnesintegrerade 
projekt. Detta tema är uppdelat i två underkategorier: Social interaktion som motivation och 
social interaktion mellan lärare.  

5.2.1 Social interaktion som motivation  
Samtliga deltagare i föreliggande studie talar om olika aspekter av social interaktion mellan 
de människor som deltar i projektet och hur det erfar att det påverkar motivationen hos de 
som är inblandade. Här följer olika aspekter på hur deltagarna erfar denna motivation samt 
vilka de anser påverkas av den. 
 
Deltagarna i studien framhäver olika aspekter av social interaktion som positiva följder av att 
arbeta i ämnesintegrerade projekt. För elever i kulturskolan erfar Alfred att det är positivt när 
de får spela i nya miljöer. Även Hanna beskriver nya lokaler som en motivationsfaktor till 
varför hon anser det är positivt att arbeta i projekt. I det projekt hon nyligen medverkat i fick 
hon tillsammans med många elever spela i ett orkesterdike vilket hon erfar är både nyttigt och 
roligt. Hon beskriver de lärdomar hon anser eleverna får av projektet:  
 

Att lära sig gå på stick… att dom måste vara uppmärksamma på ett annat sätt och 
få uppleva andra konstformer och vad mycket musiken berikar teatern till exempel 
och tvärtom också förstås. (Hanna).  

 
Hanna beskriver hur hon ser framemot dessa rep och att hon erfar det som lärorikt och kul 
både för eleverna och för henne själv att arbeta i sådan process där samarbete är i fokus. Pro-
fessionalitet är något som även Svea tar upp när det kommer till erfarenheter av ämnesintegre-
rade projekt:  

…nu jobbar vi ihop. För när vi gör det här är vi ju kollegor. Och vi har verkligen 
repeterat som man repeterar: nu är det generalrep till exempel. Disciplinen av att 
sitta i orkester faktiskt å ibland får man vänta för det är tekniska problem, men det 
är bara att göra det. Och vi får ta om igen. Så jag måste säga att vi jobbar riktigt 
professionellt, att få känna på det när man är femton – sexton år… å i samarbete 
med vuxna och erfarna. Men när vi gör det så är vi ju likställda allihopa. Alla 
måste dra sitt strå till stacken och dom har, dom har vuxit jättemycket från första 
stund. Nu är dom otroligt disciplinerade och ändå att dom tycker att det är jätte kul 
för dom märker, å vad det blir bra… här möts vi i musiken och då är inte åldern så 
viktig när man börjar komma upp här, att vi ska göra ett jobb ihop… nu gör vi det 
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tillsammans. Så det är stora vinster med det. Och jag tror också att det är stora 
vinster att de yngre barna får se dom här äldre barnen, som har kommit såhär långt 
då. Kan man fylla på sen, för de här försvinner ju. (Svea)  

 
Projekt främjar enligt Svea att elever får arbeta på ett professionellt sätt tillsammans med lä-
rare. När de under föreställningarna visar upp sina kunskaper för yngre barn, kan de yngre 
barnen inspireras till att vilja börja spela menar Svea. Lärare interagerar därmed med eleverna 
som i sin tur interagerar med andra barn i grundskolan. Samtliga lärare i studien erfar att deras 
projekt kan främja inkludering genom att det kan inspirera barn som kommer och tittar på fö-
reställningen eller konserten. Hanna tror att de som kommer och tittar på föreställningen kan 
få en bild av hur musik används:  

 
…jag tror att många, vuxna också, dom förstår inte att musik… dom tänker inte att 
det är musik i alla tevespel, filmer och såna saker så att, där tror jag att vinsterna 
finns, de märker att det faktiskt är musik. Och skulle man ta bort all musik från 
spelen och filmerna skulle det vara ganska tråkigt. (Hanna) 

 
När människor ser på föreställningen erfar Hanna att hon, eleverna som är med i föreställ-
ningen och publiken får nya insikter om vad musiken kan användas till vilket i sig kan bli en 
motivationsfaktor. Svea erfar att det projekt hon deltagit i under våren väcker nyfikenhet hos 
medverkande och publik. Projektet medför enligt henne även ett möte mellan människor som 
särskilt kan främja inkludering för nytillkomna menar hon:  
 

…om man tänker på de nytillkomna barnen så är ju dom estetiska uttrycken kanon-
bra. För du kanske inte behöver förstå allt men du ser ju. Du ser ju vad som händer, 
och så upprepar vi… så att det blir tydligt… så jag tror, då behöver du inte kunna 
svenska hela vägen för att förstå vad vi vill berätta om. (Svea) 

 
Svea förklarar även att hon tror att alla människor kan ha nytta av denna upprepning och att 
lära sig kunskaper genom de estetiska uttrycken. Genom att titta på en ämnesintegrerad före-
ställning resonerar även Alfred om hur han erfar att det projekt han deltagit i under året kan 
främja inkludering. I projektet är alla elever i årskurs ett och två i kommunen med och sjunger 
på ett flertal låtar. Några år har det varit svårt att få med grundskolans lärare på detta då de 
inte haft resurser för att kunna vara med under konsertdagen. År 2019 har projektämnet invol-
verat skolans ämnen vilket gör att projektet är mer genomförbart. Skolämnena integreras där-
med med kulturskolans estetiska ämnen. Enligt Alfred har det i kommunen blivit tradition att 
få vara med på projektet. Inkluderingsarbetet till kulturskolan påverkas därmed av att grund-
skolan i så tidig ålder har möjlighet att se äldre elever samtidigt som de får musicera tillsam-
mans i en föreställning.  
 
Samtliga deltagare i föreliggande studie beskriver att inkluderingsarbetet på den kultur- eller 
musikskola de arbetar på till stor del handlar om konsertverksamhet. Konsertverksamheten 
går ut på att deltagarna i studien eller deras kollegor åker ut till skolor eller andra organisat-
ioner för att antingen spela med dem eller musicera för dem. Svea beskriver den utmaning 
hon upplever att musikskolan har när det gäller inkludering av människor. Hon resonerar 
kring varför hon tror på att inkludera hela familjer snarare än enbart elever: 

 
En tilltro till ett annat språk och en annan bakgrund, att det kanske är hela familjer 
vi behöver. Det förstår jag, att om man inte vet vad det är, släpper man inte iväg 
sitt barn till vad som helst. (Svea)   
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Social interaktion mellan lärare, elever och familjer anser Svea har central roll när det kom-
mer till inkluderingsarbetet till musikskolan. Mötet mellan dessa människor skulle kunna leda 
till en förståelse menar hon. Förståelse är även något Hanna resonerar kring. Som tidigare 
nämnt anser hon att ämnesintegrerade projekt kan få publiken att förstå vad musik kan använ-
das till. Ämnesintegrerade projekt kan enligt henne även användas till för att ge människor ut-
anför kulturskolan möjlighet att se andra uttrycksformer i kulturskolan.  
 
Alfred resonerar kring vad eleverna i kulturskolan anser om det projekt han brukar medverka i 
en gång per år.  

 
Egentligen skulle man ju fråga ett urval av elever. Vad betyder projektet? Vi utvär-
derar ju såklart, men det är svårt att göra bra utvärderingar där man verkligen får 
fram vad de egentligen tycker. De är ju ofta väldigt solidariska. När det är full fest 
liksom bli det bara positiva kommentarer. Men frågar du i början på april där vi sit-
ter och gnetar liksom… är det här det värsta du vet? Men du vill ju vara med där 
framme. Det skulle vara intressant att höra frågorna då, men det har vi inte gjort.  
Det är ju ett sätt att göra en samlad utvärdering, att göra punktinsatser på vägen, för 
att få svar på den frågan. (Alfred) 

 
För att få fram tillförlitliga svar på hur eleverna anser att processen i ett projekt är skulle det 
enligt Alfred vara bra med kontinuerliga utvärderingar. Han erfar nämligen det som svårt att 
förstå hur eleverna egentligen erfar projektet. Alfred resonerar vidare kring hur det som lärare 
är en utmaning att under en så lång process hålla i intresset för projektet och förklara för varje 
elev varför det är viktigt att öva: ''Det är en utmaning att ha kul under en så lång process och 
få dom att öva''. Ibland skulle han önska att det skulle gå att arbeta mer med annat under lekt-
ionstid då han upplever att projektet tar upp all tid under lektionerna.  
 
Elever som deltar i ämnesintegrerade projekt får enligt samtliga deltagare i föreliggande stu-
die lärdomar genom att interagera med varandra. Alfred och Hanna resonerar kring hur elever 
kan inspireras genom att träffa andra som gör samma sak. De får träffa nya vänner de annars 
inte hade träffat och de kan ibland även träffa på vänner de redan känner men som tar lek-
tioner i ett annat ämne vid kulturskolan. I projektet Hanna deltar och leder under år 2019 del-
tar bland annat två dragspelselever. Hanna resonerar kring att dragspelselever ofta inte har nå-
got sammanhang att spela i. När de deltar i projektet får de träffa andra elever på kulturskolan 
samtidigt som de får lära sig att spela i orkester. Genom projektet menar Hanna att dessa 
dragspelselever får nya kunskaper de annars inte hade fått om de inte hade deltagit i projektet.  

5.2.2 Social interaktion mellan lärare  
Ämnesintegrerade projekt i kultur- och musikskolan innebär ett samarbete mellan lärare. Ne-
dan följer hur deltagarna erfar och definierar den sociala interaktionen mellan lärare som upp-
står i och med projektarbeten samt hur de definierar ett bra och ett mindre bra grupparbete. 
Samtliga deltagare i föreliggande studie anser att ämnesintegrerat arbete är positivt. De har 
däremot olika infallsvinklar på när sådant arbete är positivt. Hanna erfar att ''samarbete över 
gränserna är kul''. Känslan av att ha ett mål att arbeta mot vilket hon tillsammans med input 
från kollegor hon annars inte alltid arbetar med kan nå upplever hon som mycket givande. 
Hon beskriver musikläraryrket som ett relativt ensamt arbete vilket gör att hon upplever det 
som roligt att planera tillsammans med andra när tillfälle ges. Enligt henne arbetar hon bra 
tillsammans med alla på arbetet. Grupparbete fungerar för det mesta bra anser hon då ''man 
ofta väljer att jobba med de man passar bra ihop med''. När det fungerar mindre bra är när per-
soner i gruppen tycker olika eller när det krävs snabba svar från någon som är svår att få tag 
på menar hon. Arbete i grupp är enligt henne bra men hon skulle inte vilja göra det hela tiden. 
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En positiv aspekt när det gäller ämnesintegrerade projekt anser Svea är samarbetet mellan lä-
rare. Hon erfar att det skulle roligt att arbeta ännu mer i projekt under förutsättningen att pro-
jektets riktning har ett tydligt syfte och mål. Det är enligt henne positivt med grupparbete när 
personerna i grupper ''drar åt samma håll''. Sedan beror upplevelsen även på ''ingång, vilka 
man är och vad man vill göra'' menar Svea. När grupparbetet saknar styrfart anser hon att det 
fungerar som sämst, däremot upplever hon att grupparbetet i det projekt hon medverkar i un-
der våren fungerar bra. Ibland erfar hon en viss stressnivå och hon tycker inte om ''roddnings-
arbetet'' som infinner sig i samband med föreställningar. Svea anser däremot att samarbetet 
och interaktionen mellan ämnena är mycket givande.  
 
Ämnesintegrerat arbete beskriver Alfred som något han tycker om. Både som musiker och lä-
rare har han deltagit i flertalet sådana projekt. I det projekt han deltar i under år 2019 erfar han 
en del negativa aspekter när det kommer till grupparbetet. Alfred beskriver sig själv som en 
person som ''ibland bromsar'' och ser på saker från andra synvinklar än sina kollegor. Pro-
jektet upplever han till viss del som oplanerat då hans kollegor inte har tillräckligt med tid för 
att hinna förbereda inför repetitionerna. Enligt honom blir därför repetitionerna ofta ostruktu-
rerade och han önskar att han skulle kunna få arbeta mer detaljerat med musiken än vad han 
har möjlighet till att göra. Vidare resonerar han kring hur det antagligen är projektets storlek 
som gör att det blir svårt med detaljerat arbete. Många människor ska samarbeta, mötena be-
höver alltid vara effektiva och ljudbilden när alla repeterar samtidigt upplever han som svåra 
faktorer som han ibland känner sig negativ till. Alfred anser att grupparbete är positivt när 
mötena har fokus och där det är tydligt vem som gör vad. Han uttrycker en önskan om att i 
framtiden få arbeta mer med projekt där musiken och detaljerna i musiken kan få ligga i fo-
kus.  
 
Svea erfar att hon genom det projekt hon deltagit i år 2019 inte lärt sig så mycket nytt. Under 
sin karriär har hon utfört många liknande projekt. Föreställningen i projektet handlar däremot 
om ett specifikt ämne där kunskap om ämnet ska förmedlas. Kunskaperna erfar hon att hon 
kunnat ta till sig och det är dessa kunskaper hon anser är centrala i frågan kring vad hon lärt 
sig genom att ha deltagit i ett ämnesintegrerat projekt. Förutom dessa kunskaper beskriver 
Svea kunskapen i att tillsammans med andra skapa någonting: 
 

Skapa och lösa utifrån vad man tror, att verkligen tänka sig in i att vi kan förmedla 
det här nu. Kombinerad kunskap med uttryck som vi tror på, vet är verksamma lik-
som. Och att det ena inte överskuggar det andra på nåt sätt, det är roligt att räkna ut 
hur man kan fånga barnen och hitta lösningar på nåt sätt, är kanske det roligaste… 
För helt egen del också att vi som musikskola vinner mycket på att få göra sånahär 
samarbetsprojekt tillsammans som kollegor. Där vi, vår tillsammanskompetens, 
alla får liksom använda sitt. Som att någon har arrangerat, nån skriver, nån gör si 
nån gör det. Vi mår bra som kollegium här. Och vi samarbetar mycket. (Svea)  

 
Genom att Svea befunnit sig i ett socialt sammanhang har hon kunnat ta till sig kunskap. Det 
ämnesintegrerade projektet har medfört att hon fått en trivsam arbetsmiljö där hon tillsam-
mans med hennes kollegor kunnat utnyttja och använda samtliga lärares specialkunskaper.  
 
Ämnesintegrerade projekt har även fått Alfred och Hanna att utveckla kunskaper. I gruppar-
beten är det enligt Alfred viktigt att deltagarna i gruppen finner en balans så att alla känner sig 
inkluderade samt att de får känna en känsla av att kunna vara med och påverka. Detta i sig är 
något han erfar saknas i det projekt han är med i under 2019. Alfred uttrycker en önskan om 
att projektgruppen (som han själv inte är med i) hade kunnat involvera alla lärare mer. Enligt 
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honom skickas förfrågan om teman ut i början av processen, när projektet är igång erfar Al-
fred att det är svårt att vara med och påverka. En lärdom han drar av det är att han och hans 
kollegor hela tiden får öva sig i att vara välplanerade. För att den sociala interaktionen mellan 
lärare ska fungera måste projektet vara välplanerat. Faller planeringen, blir lärare lätt stres-
sade vilket i sin tur kan leda till motstridigheter i en arbetsgrupp menar Alfred. Även Hanna 
beskriver kunskaper hon kunnat få genom att delta som lärare i ett ämnesintegrerat projekt:  

 
För oss lärare så är det allt runtomkring. Vi har ju inte producenter, vi måste fixa 
allting med affischer och allt sånt… Det ingår väl lite i våran vardag men man blir 
ju bättre för varje gång… (Hanna) 

 
Hanna beskriver en träning i att vara producent som en kunskap vilka hon får genom att delta 
i ämnesintegrerade projekt där hon interagerar med och ansvarar för många människor samti-
digt.  
 
Samtliga informanter erfar alltså att de genom att arbeta i ämnesintegrerade projekt motiveras 
till att vilja fortsätta arbeta med musik. Genom att samarbeta med andra lärare finner de inspi-
ration som motiverar dem samtidigt som de tror att eleverna lär sig mycket av att interagera 
med varandra och tillsammans med andra ämneslärare i projekt. Genom ämnesintegrerade 
projekt som mynnar ut i föreställningar får elever som inte går på musik eller kulturskolan in-
sikt i vad musik kan handla om. Genom detta tror informanterna att ämnesintegrerade projekt 
kan påverka inkluderingsarbete i musik och kulturskolan.  

5.3 Sammanfattning och slutsatser 
I resultatet presenteras några musiklärare i musik- och kulturskolans förhållningssätt till äm-
nesintegrerade projekt i två teman. I det första temat, Resurser för och motivation till kreativt 
arbete, framkommer att samtliga deltagare i studien till stor del anser att ämnesintegrerade 
projekt är bra både för lärare och elever. I sin uppväxt har samtliga deltagare fått utrymme till 
att skapa kreativt och de har tidigare arbetat med olika typer av ämnesintegrerade projekt som 
musiker eller lärare. Svea och Hanna beskriver att deras motivation till att vilja arbeta med 
ämnesintegrerade projekt har förändrats under åren då de, på grund av deras rådande familje-
situation, inte längre är lika villiga som tidiga att arbeta utanför sin arbetstid eller under hel-
ger. För att arbeta i projekt och med inkludering har resurser i form av mer procent i tjänsten 
kunnat ges antingen till de lärare som deltar i studien eller deras kollegor som har en mer cen-
tral roll i det projekt de utför under våren 2019. Samtliga lärare beskriver hur ledningens in-
ställning eller ekonomiska resurser har påverkat eller kommer påverka deras fortsatta arbeta 
till att kunna arbeta kreativt i ämnesintegrerade projekt och inkluderande arbete. I temat 
Social interaktion framkommer hur samtliga lärare i studien erfar vilka lärdomar eleverna och 
lärarna i projektet får genom att delta i ämnesintegrerade projekt. Lärdomar handlar bland an-
nat om djupare förståelse av musiken för både publik och deltagare. Genom att integrera med 
andra personer i nya sammanhang och miljöer menar samtliga deltagare i studien att både ele-
ver och lärare kan inspireras till att vilja börja med- eller fortsätta utöva musik. Vidare besk-
rivs även hur deltagarna i studien erfar samarbetet mellan lärare. Det framkommer att samt-
liga lärare i studien upplever det som givande att samarbeta med andra. Alfred upplever att 
repetitioner i det projekt han deltar i under 2019 ibland upplevs som ostrukturerade på grund 
av tidsbrist för lärarna i projektet. Han erfar ibland en känsla av att inte kunna vara delaktig i 
processen. Samtliga lärare i studien anser att grupparbete fungerar som bäst när det har styr-
fart och tydliga mål. När grupparbete upplevs fungera sämst för deltagarna i studien är när 
alla i gruppen har olika mål och riktning.  
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Slutsatser som kan dras av föreliggande studies resultat är att många upplever ämnesintegre-
rade projekt som roliga och givande. Erfarenheter av tidigare medverkan i projekt och föränd-
ringar i livsvärlden påverkar motivationen till att vilja utföra ämnesintegrerade projekt. Om 
samarbete i projekt har tydlig struktur med tydliga mål, ökar motivationen ytterligare. En an-
nan slutsats i studien handlar om att det är viktigt att uppleva en känsla av att kunna arbeta 
kreativt i projekt vilket kan uppnås med hjälp av tillgång till resurser. Det är däremot inte all-
tid ekonomiska resurser som skapar möjligheten till att kunna arbeta kreativt i ämnesintegre-
rade projekt. För att deltagare i projekt ska erfara ämnesintegrerade projekt som positiva sam-
tidigt som det påverkar inkluderingsarbete i musik- och kulturskolor krävs även en känsla av 
trygghet. Genom en trygghetskänsla får människorna i- och utanför projekt uppleva en känsla 
av mening vilket påverkar deras livsvärldar. 
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses studiens resultat i relation till tidigare presenterad forskning och litteratur.  
Därefter förs en diskussion över studiens valda metod, arbetets betydelse och värde för yrkes-
området samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  

6.1 Resultatdiskussion  
I detta avsnitt belyses studiens resultat i utifrån tidigare presenterad forskning och litteratur. De 
teman som lyfts fram berör motivation, samarbete och tydlighet, möjligheter genom trygghet 
samt medvetenhet och livsvärldar.  

6.1.1 Motivation 
I resultatet framkommer att informanternas erfarenheter av ämnesintegrerade projekt varierar. 
Motivationen till att vilja utföra projekt påverkas av positiva och negativa aspekter. Detta är i 
linje med hur Björkgren, Gullberg och Hill (2014) beskriver deltagares erfarenheter i ett 
forskningsprojekt. Projektet sågs som utmanande och energikrävande samtidigt som det 
väckte intresse. Trots en viss stressnivå påverkades alltså deltagarnas motivation då projektet 
väckte intresse. Även Jansson och Ljung (2017) skriver om elevers motivation där det fram-
kommer att de som slutar i musikskolan ofta gör det på grund av att de anser verksamheten 
som tråkig. För eleverna har de negativa erfarenheterna av verksamheten medfört att de slutar. 
I föreliggande studie erfar informanterna många positiva aspekter av ämnesintegrerade pro-
jekt vilka ökar motivationen till att fortsätta med liknande projekt. Motivation och att uppnå 
meningsfullhet i ett projekt är något som Blomberg (2013) och Thomas (2017) skriver om. 
För att uppnå meningsfullhet kan projekt ses som ett utvecklingsprojekt som på något vis ska 
kunna lösa problem. För att uppnå mening menar Jansson och Ljung (2017) att det är bra med 
kontinuerlig återkoppling. I föreliggande studies resultat framkommer att informanterna åter-
kopplar när ett projekt avslutats, sällan under tiden som projektet pågår. I föreliggande studies 
resultat framkommer ett resonemang kring intresset av att få reda på elevers och lärares erfa-
renheter under tiden ett projekt pågår istället för när projektet är avslutat. Samtidigt antyder 
resultatet att människor kan få bättre disciplin av att medverka i projekt. Jansson och Ljung 
(2017) skriver även att deltagare i projekt behöver vara kreativa då de behöver kunna före-
ställa sig målet. Disciplin framkommer som en lärdom för informanterna och deras elever i 
föreliggande studie. Även möjligheten av att få vara med i en kreativ process ses som en lär-
dom. För att få ett projekt att fungera krävs enligt Jansson och Ljung (2017) kreativa männi-
skor, samtidigt som kreativitet och disciplin anses som en lärdom av att kunna delta i projekt. 
Med denna utgångspunkt kan det tänkas svårt att återkoppla och utvärdera under tiden då ett 
projekt pågår. Om ett projekt anses som en lärdomsprocess kan det eventuellt vara svårt för 
deltagare i projekt att under ett projekts gång se vad de faktiskt håller på att lära sig.  
 
Resultatet antyder att erfarenheter av ämnesintegrerade projekt och grupparbete påverkas av 
medvetna eller omedvetna målsättningar. Samtliga deltagare anser att en tydlig styrfart och 
gemensamma målsättningar är avgörande för att grupparbete ska fungera bra. Blomberg 
(2013) skriver om svårigheten i att sätta gemensamma mål då människor tenderar att lägga fo-
kus på olika saker. När målen väl har satts är det enligt Jansson och Ljung (2017) bra att kon-
tinuerligt påminna om dessa. Återkopplingen blir alltså central även när det gäller målsätt-
ning. Thomas (2017) anser att välplanerade projekt leder till större tillgång av lärarexpertis för 
studenter. Arfwedson m.fl. (1989) menar att ämnesintegrerade projekt kan ge en helhetsbild 
av kunskap. Ett välplanerat projekt behöver utgå ifrån de didaktiska frågorna vad, hur och 
varför menar Björkgren, Gullberg och Hill (2014). Deltagarna kan genom användandet av 
dessa frågor få en tydlig helhetsbild vilket underlättar arbetet med att sätta gemensamma mål 
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menar de. Det skulle kunna vara så att om återkoppling till gemensamma mål sker, skulle det 
på sikt kunna leda till en ökad vilja att kontinuerligt vilja utöva ämnesintegrerade projekt.  

6.1.2 Samarbete och tydlighet 
Informanternas erfarenheter och resonemang kring vad elever kan lära i projekt framkommer i 
resultatet vilka bland annat handlar om att de får öva sig i att arbeta professionellt med disci-
plin. Samtidigt framkommer att informanterna ibland erfar grupparbete och ämnesintegrerat 
arbete som ostrukturerat med avsaknad av struktur. Schenck (2000) och Smarkunsky och 
Thoman (2014) skriver om hur ämnesintegrerat projektarbete kan ge deltagare en djupare 
kunskap när de arbetar i projekt än om de skulle arbeta med varje ämne var för sig. Black 
(2014) beskriver hur ämneslärare kan få minskad stress genom att samarbeta med andra. Sam-
arbete med andra människor verkar till synes vara komplext samtidigt som konsekvenserna av 
att arbeta med andra människor har positiva effekter. Disciplinförmågan, djupare kunskap om 
ämnet och minskad stress är några av de förmågor som beskrivs som positiva effekter delta-
gare i projekt kan få. Dessa förmågor som skulle kunna ses som användbara i många olika 
områden utanför musik och kulturskolan. Genom att elever deltar i ämnesintegrerade projekt 
kan de tänkas få kunskaper de kommer ha nytta av i framtiden. I resultatet nämns att elever, 
genom att delta i ämnesintegrerade projekt, får träna sig i att arbeta professionellt. En tanke 
skulle även kunna vara att elever och lärare även får andra kunskaper som inte minst handlar 
om samarbetsförmågor de kommer ha stor nytta av i framtiden. Detta i sig skulle kunna ses 
som en viktig del av kulturskolans fostransuppdrag. Genom att delta i ämnesintegrerade pro-
jekt i kulturskolan, kan det vara så att de får insikter de annars inte hade kunnat få, vilket på 
sikt kan leda till att de genom projekten fostras till mer mogna personer som kan ta ansvar 
över sin egen karriär, sina egna kreativa idéer och tankar.  
 
I resultatet av föreliggande studie resonerar informanterna om vikten av att låta musikämnet 
stå för sig självt utan att finnas till för att komplettera andra ämnen. Blomberg (2013) skriver 
att definitionen av projekt har en tendens att bli en avgränsad verksamhet. Även Black (2014) 
skriver att samarbete ofta sker parallellt istället för gemensamt. I resultatet av föreliggande 
studie framkommer att flera projekt utförs genom att arbeta parallellt för att i slutet av pro-
jektet arbeta tillsammans. Användandet att varandras kunskaper framkommer som positiva 
aspekter av ämnesintegrerat arbete där uttrycket tillsammanskompetens nämns. Skolverket 
(2009) skriver att skolan ska vara tillgänglig för alla samtidigt som Skolverket (2015) skriver 
att pedagoger måste utgå ifrån den unika individens särskilda förutsättningar och särskilda be-
hov. Vidare beskriver de hur god framförhållning och tydliga målsättningar kan främja inklu-
dering där ett tvålärarsystem kan underlätta arbetet. I ämnesintegrerade projekt samarbetar 
flera lärare med olika kompetenser. Skolverket anser att inkluderingsarbete kan underlättas av 
tvålärarsystem. Informanterna i föreliggande studie upplever tillsammanskompetensen som 
positiv samtidigt som projekten ibland kan upplevas som ostrukturerade utan styrfart. Det 
skulle kunna vara så att människor i projekt kan få en djupare förståelse av kunskap och där-
med en större helhetssyn genom att arbeta i ämnesintegrerade projekt. En annan möjlighet är 
att projektet blir en avgränsad verksamhet som motiverar deltagarna i stunden genom samar-
betet mellan människor. Genom ett användande av tillsammanskompetensen skulle inklude-
ringsarbetet kunna underlättas samtidigt som kunskaperna fördjupas. Genom ett samarbete 
med tydliga mål skulle människors olika infallsvinklar kunna leda till ett mer detaljerat arbete. 
I resultatet framkommer däremot resonemang kring att grupparbete och samarbete inte passar 
alla. Blomberg (2013) skriver att ändringar av rutiner och arbetssätt på en skola kan ta tid 
samtidigt som de kan dyka upp oväntade hinder. Jansson och Ljung (2017) beskriver hur var-
dagen blir annorlunda under tiden ett projekt utförs. Skolverket (2015) skriver att skolan ska 
vara tillgänglig för alla och för att främja ett inkluderingsarbete krävs tydlig struktur och en 
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policy. Om grupparbeten enligt informanterna i föreliggande studie inte passar alla kan det 
anses som svårt att inkludera fler personer till musik- och kulturskolan om projekt som ut-
gångspunkt förväntas att ändra vardagliga rutiner som för många kan upplevas som osäkra. 
För att inkludera genom ämnesintegrerade projekt skulle det således kunna behöva läggas ner 
tid på tydlighet och struktur.  

6.1.3 Möjligheter genom trygghet 
Om vi återigen går tillbaka till det Jansson och Ljung (2017) skriver om vikten av att vara 
kreativ i ett projekt, skulle det krävas kreativa människor som kan föreställa sig hur ett projekt 
kommer bli för att kunna skapa struktur och tydlighet. I resultatet framkommer att informan-
terna i sin uppväxt haft möjlighet att vara kreativ. För att få denna möjlighet till kreativt ar-
bete erfar de sin uppväxt som fri där de fick spela många instrument samtidigt och skapa 
mycket själva. De fick alltså träna sig i att vara kreativa vilket kan ha lett till att de tränat upp 
en förmåga i att kunna skapa struktur och tydlighet i arbeten med projekt.  
 
I resultatelen framkommer även att inkluderingsarbete och möjligheten till ämnesintegrerat 
arbete vid kultur- och musikskolor påverkas av ekonomiska resurser. Möjligheterna till sådant 
arbete påverkas däremot inte enbart av ekonomiska resurser. Arfwedson m.fl. (1989) och 
Smarkunsky och Thoman (2014) beskriver tidsbristen som ett hinder i inkluderingsarbete. 
Även Kjellström (2005) resonerar kring resurser och hur projektledare ofta drabbas av om-
prioriteringar av resurser. Informanterna i föreliggande studie erfar en uppväxt där dörrar stått 
öppna för dem att kunna arbeta kreativt.  
 
Jansson och Ljung (2017) beskriver hur vi människor påverkas av våra grundläggande behov. 
När dessa är uppfyllda presterar vi bättre. Skolverket (2009) skriver att skolan ska vara till för 
alla och att alla ska känna en trygghet i skolan.  Jansson och Ljung (2017) beskriver projekt-
arbete som något nytt där människor behöver ta sig utanför sin egen ''comfort zone''. När män-
niskor arbetar i projekt samarbetar vi ofta med andra människor än vad vi annars är vana vid 
att arbeta. En osäkerhet kring roller i grupparbetet kan då uppstå menar dem vilket i sig kan 
påverka våra grundläggande fysiska och psykiska behov. I projektarbeten kan deltagare även 
få en känsla av samhörighet vilket de menar blir en motivationsfaktor. För att undvika en 
känsla av otrygghet när vi arbetar med ämnesintegrerade projekt skulle det kunna vara så att 
vi behöver fokusera på våra grundläggande behov. I resultatet framkommer att ekonomiska 
resurser har betydelse för möjligheten till att arbeta med ämnesintegrerade projekt och inklu-
dering. Det framkommer att den mest framstående resursbristen handlar om tid. Om resurser i 
form av tid tillsattes för att arbeta mer kontinuerligt i ämnesintegrerade projekt för inklude-
ring skulle det kunna vara så att mer tid kunde tillsättas till att även uppfylla deltagarnas 
grundläggande behov. I resultatet framkommer att informanterna upplever en viss stressnivå 
samt att det kan vara svårt att få med allas viljor i ett grupparbete. Om mer tid avsattes för 
projekt, skulle tid kunna avsättas för att se till att varje deltagare får känna sig sedd och be-
hövd. De får då uppleva en känsla av trygghet vilket kan leda till att de presterar bättre.  

6.1.4 Medvetenhet om livsvärldar  
Resultatet antyder att motivationen till att vilja avsätta tid för projekt förändras över tid. Infor-
manternas familjesituationer förändras vilket medför en förändring i motivation kring tidsa-
spekten av projektarbete. Enligt Carlsson (2005) är allt i en människas livsvärld beroende av 
det förflutna, framtiden, den mänskliga och den fysiska, ideologiska samt den moraliska situ-
ationen. Varje person lever enligt Bengtsson (2005) utifrån sin egen livsvärld där vi upplever, 
reflekterar över och avgränsar världen till det vi själva ser som meningsfullt. Informanterna i 
föreliggande studies livsvärldar förändras samtidigt som de ska samarbeta tillsammans med 



 34 

andra i grupparbete. Det skulle kunna vara så att grupparbete fungerar bra när de som samar-
betar kan tänka sig in i de andra deltagarnas livsvärldar. Utifrån deras egen livsvärld har de 
tankar kring vad de anser vara meningsfullt. Om de andra deltagarna befinner sig i ungefär 
samma del av livet, skulle det kunna vara så att deras livsvärldar liknar varandra vilket i sig 
kan medföra samarbetet mellan deltagarna lätt. Befinner sig deltagare i ett grupparbete i olika 
delar av livet, kan det betyda att de utifrån deras livsvärldar har olika tankar om vad som är 
meningsfullt. Detta i sig skulle kunna leda till meningsskiljaktigheter i ett grupparbete. Infor-
manterna i föreliggande studie erfar för det mesta att samarbetet i de projekt de utför under 
våren 2019 fungerar bra. Det kan tänkas att deltagarna i dessa projekt antingen har förmågan 
att tänka sig in i andras livsvärldar eller att deltagarna i gruppen befinner sig på ungefär 
samma plan i livet vilket medför att deras livsvärldar liknar varandra. För att legitimera mu-
sikämnet och ämnesintegrerade projekt för att främja inkludering skulle det utifrån tanken om 
livsvärldar, krävas att deltagare besitter en förmåga att kunna tänka sig in i andra personers 
livsvärldar. I resultatet till föreliggande studie framkommer att det krävs mer än ekonomiska 
resurser för att kunna legitimera musikämnet och att värdesättningen av kultur skiljer sig åt 
från kommun till kommun. Politiker som tidigare erfarit ämnesintegrerade projekt och som 
fått ta del av musik på ett sätt som tilltalat dem, kan utifrån deras livsvärld uppleva att musik 
medför mening. Finns känslan av mening kring musikämnet inte i politikernas livsvärld, kan 
det tänkas att det blir svårare att legitimera musikämnet vilket kan medföra att de kultur- och 
musikskolan får minskat stöd av ekonomiska resurser. Utifrån detta resonemang blir det såle-
des viktigt för lärare i kultur- och musikskolan att kunna försöka se vilken livsvärld politi-
kerna erfar och genom detta försöka finna en ingång som gör att de kan få upp ögonen för 
musik och kultur.  
 
I föreliggande studies resultat framkommer resonemang kring vikten av att inkludera även fa-
miljemedlemmar till elever. Jansson och Ljung (2017) skriver att majoriteten av föräldrar till 
elever i kulturskolan är välutbildade med svensk bakgrund. Arnman m.fl. (1983) skriver om 
hur de som befinner sig utanför svensk medelklass ibland har en annan syn på kultur än de 
som arbetar i kulturskolan har. Arfwedson m.fl. (1989) skriver om vikten av att utnyttja relig-
ion för att minska klyftorna i och utanför skolan. Återgår vi till resonemanget om trygghet 
skulle det kunna tänkas vara så att vi kan uppnå trygghet för elever i ämnesintegrerade projekt 
om vi inkluderar familjemedlemmar. Upplever föräldrar till elever en trygghet i att lämna iväg 
sitt barn, kan eleverna och deras familjemedlemmars grundläggande behov uppfyllas. Famil-
jemedlemmarna får då utifrån deras livsvärldar erfara en trygghet som kan medföra menings-
fullhet hos dem.  
 
För lärare kan ämnesintegrerade projekt upplevas vara utanför en trygghetszon om de utifrån 
tidigare erfarenheter upplevt projekt som ostrukturerade. Genom grundläggande trygghet 
kanske lärarna får uppleva att de befinner sig innanför denna trygghetszon vilket precis som 
för familjemedlemmarna skulle kunna leda till att en meningsfullhet uppstår i lärarnas livs-
världar. I resultatet framkommer att informanterna erfar att föreställningar i projekt kan inspi-
rera elever i och utanför kultur- och musikskolan. Blir familjemedlemmar till framtida poten-
tiella elever inbjudna att se på ämnesintegrerade föreställningar, skulle det kunna vara så att 
de blir inspirerade och får en djupare förståelse av vad kulturskolan är. Genom ett arbete med 
inkludering av familjemedlemmar skulle det utifrån dessa tankar kunna leda till att ämnesinte-
grerade projekt främjar inkludering av elever till kultur- och musikskolan.  
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6.2 Metoddiskussion  
I föreliggande studie har semistrukturerade intervjuer använts i syfte att ta reda på musiklärares 
erfarenheter av ämnesintegrerat arbete i musik- och kulturskolan. Semistrukturerade intervjuer kän-
netecknas av att en intervjuguide används (Bryman 2011). Genom användandet av semistrukture-
rade intervjuer utformade utifrån en intervjuguide har det varit möjligt för musiklärarna i förelig-
gande studie att tala relativt fritt om deras erfarenheter. Frågorna i intervjuguiden hjälpte till att rikta 
mitt och informanternas medvetande mot ämnesintegrering och inkludering. Enligt Bryman (2011) 
kan en nackdel med semistrukturerade intervjuer vara att det finns risk för att forma informanterna 
genom att exempelvis ställa ledande frågor. I föreliggande studie är det mycket möjligt att jag som 
forskare kan ha påverkat informanterna genom utformningen av intervjuguiden. I vilket grad detta 
har skett är däremot svårt att avgöra. Informanterna talade fritt kring svaren vilket ibland ledde till 
att jag som forskare och intervjuare fick fråga mer om det specifika ämnet frågan handlade om. Som 
forskare hade jag dock detta i åtanke för att inte leda alltför ledande frågor.  
 
En annan nackdel med semistrukturerade intervjuer menar Bryman (2011) är att mindre relevant 
information kan komma ut från en semistrukturerad intervju då informanten tillåts tala mer fritt 
kring ämnet. I föreliggande studie har jag vänt denna nackdel till en fördel då mycket information 
samlats in genom informanternas fria ord. Enligt Bryman är en av fördelarna med semistrukturerade 
intervjuer att informanterna kan känna sig mer trygga då det är mindre likt ett förhör än när exem-
pelvis strukturerade intervjuer används. Ett alternativ till användandet av semistrukturerade inter-
vjuer i föreliggande studie hade varit strukturerade intervjuer. Informanterna hade då kunnat tala 
om samma saker beträffande studiens frågeställningar vilket hade kunnat vara en fördel. I förelig-
gande studie uppkom däremot intressanta aspekter och tankar mellan de frågor som ställdes i inter-
vjun vilket har tagits i beaktning vid analysen av resultatet. Dessa tankar ses som relevanta för stu-
dien vilka kanske inte hade varit möjliga att få syn på vid användandet av strukturerade intervjuer. 
Istället för intervjuer med en person i taget hade fokusgruppsamtal kunnat användas för att ta reda 
på föreliggande studies syfte. Studien är skriven utifrån ett fenomenologiskt perspektiv i syfte att få 
inblick i informanternas livsvärld. Fokusgrupper valdes bort av den anledningen att diskussionen 
mellan informanter i ett fokusgruppsamtal eventuellt inte hade blivit lika djup som vid intervjuer 
med en person i taget. Genom djupgående samtal ansågs det lättare att kunna ta del av erfarenheter 
utifrån varje deltagares livsvärld. Musiklärarna i studien kanske inte hade vågat tala lika fritt kring 
deras erfarenheter vid samtalet med flera personer vilket ansågs som viktigt i föreliggande studie. 
Fokusgruppssamtal valdes även bort på grund av logiska svårigheter såsom lokal och tid som skulle 
passa flertalet musiklärare.  
 
Fenomenologisk forskning utgår alltid ifrån människors erfarenheter samt hur de handlar utifrån de 
erfarenheter de har. Forskningen försöker därmed se saker och ting utifrån människans egna per-
spektiv (Bryman, 2018). Föreliggande studie syftar till att ta reda på musiklärares erfarenheter av 
ämnesintegrerade projekt. En fenomenologisk ansats valdes för att se informanternas egna upple-
velser och erfarande av dessa projekt vilket har möjliggjort en fördjupad förståelse för hur ämnes-
integrerade projekt kan erfaras. Studien har som utgångspunkt i informanternas livsvärld. Genom 
livsvärldsperspektivet kan den kvalitativa komplexiteten fångas då världen studeras i sin fulla kon-
kretion (Bengtsson, 2005). Livsvärldsperspektivet har gett en djupare inblick i informanternas livs-
värld vilket anses som viktigt i studien.  
 
I en studie av livsvärldar är det enligt Bengtsson viktigt att få med både enskilda detaljer och det 
som medpresenteras i en individs erfarenhets- eller handlingssammanhang. Varje person lever uti-
från sin egen livsvärld där vi upplever, reflekterar och avgränsar världen till det vi själva ser som 
meningsfullt menar han. Braun och Clark (2006) skriver om personlig påverkan av ett resultat vid 
användandet av tematisk analys och menar att det finns en risk att förutfattade meningar om vad 
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som kan tänkas synliggöras uppkommer i analysen. I föreliggande studie kan min egen livsvärld 
som forskare ha påverkats av det jag läst och tagit reda på under studiens gång vilket kan ha påverkat 
resultatet och analysen av resultatet. Som forskare har jag under studiens process ständigt försökt 
rikta bort fokus från mina upplevelser och erfarande av världen.  

6.3 Arbetets betydelse  
I föreliggande studie har jag genom intervjuer med musiklärare i musik- och kulturskolan ut-
forskat erfarenheter av ämnesintegrerade projekt. Genom studien har jag fått inblick i hur lärare 
arbetar med ämnesintegrerade projekt samt hur de erfar projekten vilket har varit mycket inspi-
rerande och tankeväckande i mitt arbete som musiklärare. Analysen och diskussionen av infor-
manternas erfarenheter har givit mig insikter om vilka faktorer som kan krävas för att erfara 
ämnesintegrerade projekt som något positivt. Vetskapen om uppläggen av projekten har gett 
mig verktyg som i framtiden kommer göra det lättare för mig att kunna delta i och leda ämne-
sintegrerade projekt. Genom en undersökning av ämnesintegrerade projekt i samband med in-
kludering har jag fått en inblick i hur resurser påverkar lärares arbete i kulturskolan samtidigt 
som jag insett att det krävs mer än resurser för att få en verksamhet att fungera och utvecklas.  
 
Förhoppningsvis har ämneslärare på alla nivåer möjlighet att ta del av de resonemang som pre-
senteras i föreliggande arbete. Min förhoppning är att fler än jag kommer kunna inspireras till 
att vilja arbeta ämnesintegrerat på ett sätt som kan främja inkludering i kulturskolan. Genom 
studien hoppas jag på vidare reflektioner inom ämnet som kan inspirera till utveckling för ele-
ver, lärare och musiker.  

6.4 Fortsatt forskning  
Eftersom föreliggande studie utgår ifrån semistrukturerade intervjuer där informanterna inter-
vjuas separat ger den utrymme för ärliga och personliga svar. Ingen av informanterna arbetar 
på samma skola som en annan och ingår inte heller i ett och samma projekt. För att få en större 
förståelse för erfarenheter av ämnesintegrerade projekt skulle en studie av lärare som arbetar 
med ett och samma projekt vara av intresse. En förståelse för om erfarenheter förändras bero-
ende på vilket ansvar deltagarna i studien har skulle då vara möjlig. Studien skulle kunna utföras 
i fokusgrupper för att få en diskussion mellan deltagare eller enskilt för att få en personlig bild 
av erfarenheter. 
 
Informanterna i föreliggande studie är musiklärare. För att få en djupare förståelse av hur äm-
nesintegrerade projekt påverkar elever skulle intervjuer med elever i olika åldrar vara av in-
tresse. I föreliggande projekts resultat framkommer ett resonemang kring återkoppling. En stu-
die där intervjuer utförs precis innan ett projekt startar, under projektets gång och när ett projekt 
är avslutat skulle vara av intresse för att se hur erfarenheter förändras hos elever under en pro-
cess. 
 
Föreliggande studie är en fenomenologisk studie där kvalitativa intervjuer används som metod. 
Ämnesintegrerat arbete skulle kunna undersökas utifrån andra perspektiv och med andra meto-
der. Observationer av möten mellan deltagare i projektets utveckling skulle vara av intresse då 
det skulle kunna synliggöra beteendemönster i förhållande till erfarenheter. Parallellt med ob-
servationerna skulle intervjuer kunna ske för att få inblick i hur informanterna tänker samtidigt 
som forskaren kan observera hur de agerar i olika situationer där samarbete med andra sker. 
Genom en kombination av dessa metoder skulle det gå att få en djupare förståelse i hur samar-
bete med andra påverkas över tid i en projektprocess.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Information om forskningsstudie  

Erfarenheter av ämnesintegrerat arbete  

Jag heter Nina Granat och går sista året på musiklärarlinjen med huvudinstrument cello på 
Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Just nu skriver jag mitt examensarbete på avancerad nivå 
och jag kontaktar dig med en förhoppning att hitta personer som vill delta i min studie.  

Syftet med forskningen är att få insikt i vilka erfarenheter musiklärare i kulturskolan har av att 
utföra ämnesintegrerade projekt tillsammans med andra ämneslärare samt ta reda på i vilken 
mån de tror att sådant projekt kan främja inkludering i kulturskolan. För att studera detta kom-
mer jag intervjua några musiklärare vid olika musik- och kulturskolor i Sverige.  

Din medverkan innebär en intervju med ljudupptagning, vilken varar ca 30–60 min och ge-
nomförs vid ett tillfälle under vårterminen. Intervjun kommer endast användas för det aktuella 
examensarbetet och ljudupptagningen förvaras så att ingen obehörig kan komma åt den. Del-
tagandet är självklart frivilligt och du kan om så önskas avbryta ditt deltagande i studien när 
du vill. Du garanteras att bli avidentifierad i studien.  

Om du väljer att delta i studien vill jag att du som informant ger ditt samtycke till att bli inter-
vjuad, samt att du ger tillåtelse till att avidentifierade uttalanden får redovisas i arbetet.  

Om du har några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till nedanstående telefon-
nummer eller mailadress.  

Med vänliga hälsningar  

Nina Granat 
Musikstuderande 
Musikhögkolan Ingesund 
Karlstad universitet  
671 91 Arvika 
Mobil: XXXX 
Mailadress: XXXX 
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Bilaga 2 Samtycke till medverkan i forskningsstudie  
 
Genom din namnteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad samt att avidentifierade 
uttalanden från intervjun får presenteras i det självständiga arbetet. Vidare medger Du att Du 
har fått information om studien, att Du har haft möjlighet att ställa frågor och att Du har fått 
eventuella frågor besvarade. 
 
 
 
Jag samtycker till att delta i studien  JA 
 
 
 
Namn:___________________________________________________ 
 
 
Lärare på (skola):__________________________________________ 
 
 
Ålder:______________________ 
 
 
Antal år som verksam lärare:_______________________ 
 
 
Datum, ort och namnunderskrift: 
 
________________________________________________________  
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

● Hur länge har du varit verksam musiklärare? 
 

● Hur länge har du arbetat på denna musik/ kulturskola? 
 

● Vad undervisar du i? 
 

● Vilken utbildning har du? 
 

● I vilken stad och land är du uppvuxen?  
 
Projektet: 

● Kan du berätta om det pågående projektet/ det projekt du nyligen utförde? 
 

- Vad det handlar om? 
- Medverkande 
- Vilka samarbetar/ samarbetade du med? 
- Vilken roll har du i projektet? 
- Hur lade ni upp arbetet rent schematekniskt? 

 
• Vilka erfarenheter och lärdomar har du fått av att medverka i detta projekt?/ Vilka er-

farenheter och lärdomar har du fått eller tror du att du kommer få av att medverka i 
projektet? 

 
• Vilka nya kunskaper har eleverna kunnat nå genom att ha medverkat i projektet?/ 

Vilka nya kunskaper kommer eleverna få genom att medverka i det pågående pro-
jektet?  
 

● Vilket moment i projektet upplever du som roligast/ mest givande för dig? 
 

● Vilket moment i projektet upplever du som tråkigast/ minst givande för dig? 
 

 
 
Allmänt om ämnesintegrerade projekt och motivation: 

• Om du tänker tillbaka på din egen skolgång, vad har motiverat dig till att fortsätta 
spela? 
 

● Har du under din egen skolgång deltagit i ämnesintegrerade projekt?  
Om ja:  

- Minns du vad du tyckte om att delta i sådana projekt?  
- Hur påverkades din motivation till att spela av att delta i sådana projekt?  

Om nej: 
- upplevde du en saknad av att inte få samarbeta med andra ämnen? 
- Tror du att din motivation till att spela hade förstärkts av att delta i ämnesintegrerade 

projekt?  
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• Om någon i ditt arbetslag föreslår att ni ska arbeta ämnesintegrerat, vilka känslor upp-
står inom dig då?  

 
● Hur van är du att arbeta ämnesintegrerat med följande personer på en skala 1 - 10 där 

1 är mycket ovan och 10 är att du gör det kontinuerligt.  
- Instrumentallärare?  
- Danslärare? 
- Teaterpedagoger? 
- Bildpedagoger? 
- Musiklärare i grundskolan eller gymnasieskolan? 
- Andra organisationer eller personer i kommunen? 
- Andra kulturyttringar?  

 
● Skulle du vilja arbeta mer med sådana projekt?  
- Varför/ varför inte? 

 
● Har du något drömprojekt? 
 
Grupparbete: 
● Vad anser du om grupparbete? 
- Positivt? 
- Negativt? 

 
● När fungerar ett grupparbete som bäst? 

 
● När fungerar ett grupparbete som sämst? 

 
 

● Hur upplever du gruppdynamiken med de du arbetar med i pågående/ nyligen avslutat 
projekt?  

 
 
Inkludering: 

● Hur viktigt är inkludering av elever som inte har möjlighet eller ännu inte har hittat  
till kulturskolan för dig?  

 
● Arbetar du och dina kollegor något med inkludering i undervisningen?  

-Varför/ varför inte?  
-Hur?  
 

● Tror du att det pågående projektet kan främja inkludering? 
- På vilket sätt/ varför inte?  

 
● Om resurser fanns, hur skulle du genom ämnesintegrerade projekt arbeta för att främja 

inkludering?  
- vad skulle krävas för att detta skulle vara möjligt?  

 
 


