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Sammanfattning  
Denna studie har som syfte att undersöka musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad 
mångfald i kulturskolan. Studiens forskningsfråga handlar om hur musiklärare konstruerar och 
legitimerar sin syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. För att under-
söka detta har tre fokusgruppsintervjuer genomförts på tre olika kulturskolor. Studiens teore-
tiska ramverk består av diskursteori och den data som genererats ur fokusgruppintervjuerna har 
bearbetats och analyserats med hjälp av diskursanalytiska redskap. I resultatet presenteras sex 
diskurser utifrån lärarnas konstruktioner om synsätt på arbete för inkludering och ökad mång-
fald i kulturskolan. Dessa handlar om att arbetet för inkludering och ökad mångfald ses som 
givet, som motsägelsefullt, som socialt utvecklande, som extern verksamhet, som svårt och som 
gemensamt ansvar. Resultatet presenterar även föräldrar och skola som två kontextuella påver-
kansfaktorer som på olika sätt påverkar diskurserna. I diskussionen behandlas två mer övergri-
pande motstridiga diskurser om arbete för inkludering och ökad mångfald som självklart re-
spektive icke självklart, i relation till tidigare presenterad litteratur. 
 
Nyckelord: inkludering, mångfald, musikundervisning, kulturskola, diskursteori, fokusgrupp-
intervju  
 
Abstract  
The purpose of this study is to examine music teachers’ views on the work for inclusion and 
increased diversity in Swedish Community School of Music. The study’s research question 
concern how music teachers’ construct and legitimate their views on the work for inclusion 
and increased diversity in Swedish Community School of Music. To examine this three focus 
group interviews were held at three different schools. The theoretical framework of the study 
is discourse theory and the data generated from the focus group interviews has been processed 
and analyzed with discourse analytical tools. In the result the six discourses found are pre-
sented based on the teachers’ constructions about the work for inclusion and increased diver-
sity in Swedish Community School of Music. These discourses is about how the work for in-
clusion and increased diversity is seen as given, as contradictive, as social developing, as ex-
ternal activity, as difficult and as mutual responsibility. The result also shows parents and 
school as two contextual factors which affects the discourses in different ways. In the discus-
sion two more general contrarious discourses, about the work for inclusion and increased di-
versity as obvious and non-obvious, are discussed in relation to previous presented literature. 
 
Keywords: inclusion, diversity, music education, Swedish Community School of Music, dis-
course theory, focus group interview 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet.   

1.1 Valt intresseområde 
I Sverige ska alla barn ha samma rättigheter och möjligheter till både utbildning och fritid. Men 
hur ser det ut i verkligheten? Som musiklärarstudent har jag i mötet med kulturskolan många 
gånger lagt märke till att de barn som är representerade i verksamheten tycks komma från en 
begränsad del av samhället. Eleverna verkar tillhöra familjer som har det relativt väl ställt eko-
nomiskt, de verkar vara av svensk härkomst och deras föräldrar verkar i regel ha haft utbildning 
och arbete. Får verkligen alla barn samma chans att ta del av kulturen och den utbildning som 
landets kulturskolor erbjuder? Det verkar inte så.   
  
Jag utbildar mig till musiklärare i violin och sång med förhoppning om att arbeta i kulturskolan. 
Eftersom jag ser mitt rättviseengagemang som en del av mina grundläggande värderingar som 
lärare anser jag att det är viktigt att alla barn i Sverige får chans att komma i kontakt med 
kulturskolan oavsett bakgrund och uppväxtmiljö. Genom FN:s konvention om barnets rättig-
heter (Regeringskansliet, 2018) har alla barn rätt till kultur och att producera kultur, och som 
följd anser jag att kulturskolan har ett viktigt uppdrag i att nå en bredare målgrupp och omfatta 
hela samhället. Kanske är det många gånger till och med viktigare för ett barn från exempelvis 
en socialt utsatt miljö att få komma i kontakt med kulturskolan, än vad det är för ett barn som 
kommer från en mer välbeställd familj. Jag har både genom mina egna erfarenheter som elev 
och i mötet med andra elever i kulturskolan sett vad musik och kultur kan betyda, dels för den 
musikaliska resan men också i utvecklingen som människa. Därför sätter jag stort värde i att 
som lärare nå den mångfald av barn som vårt samhälle besitter, inte bara en välbeställd klick i 
samhället. Musik och kultur är också något som jag är övertygad om förenar oss människor och 
jag är tror att kulturskolan kan vara en mötesplats där barn från olika delar av samhället kan 
mötas och lära känna varandra.    
 
Under mina utbildningsår har jag reflekterat och funderat en hel del över frågor kring mångfald, 
inkludering, mångfaldsarbete, tillgänglighet, elevrekrytering, målgrupper och liknande be-
grepp. I mötet med yrkesverksamma lärare i kulturskolan har jag upplevt att engagemang och 
kunskap kring detta har varierat. Jag har mött många lärare som brinner för att inkludera olika 
typer av elever, men jag har även mött lärare som inte tycks reflektera nämnvärt kring dessa 
frågor i sin undervisning. Därför är det intressant att närmare ta reda på hur musiklärare talar 
och resonerar om kulturskolans uppdrag att nå hela samhället. Kulturskolan är en frivillig skol-
form och därför är frågan om vilka elever som deltar mer komplex än den obligatoriska skolan, 
vilket gör den intressant att studera. Jag vill med denna studie undersöka hur musiklärare ser 
på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan.   

1.2 Problemområde  
Kulturskolan ska enligt Kulturskolerådet (2019a) vara en skola för alla till ett pris som är över-
komligt. Sedan skolformens start har det allmänna målet varit att ge alla unga oberoende av 
ekonomisk, kulturell eller social bakgrund möjlighet att utvecklas inom instrument eller sång. 
Ändock har jag i mötet med olika kulturskolor erfarit att kulturskolan endast når en begränsad 
del av samhället. Debatten kring kulturskolans snedrekrytering har även växt senaste åren, till 
stor del till följd av Statens offentliga utredning av kulturskolan (SOU 2016:69). Färsk forsk-
ning (Jeppsson & Lindgren, 2018) visar även att en typisk elev i kulturskolan är en svenskfödd 
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flicka med välutbildade föräldrar som har ett högt kulturellt kapital. Min uppfattning är att kul-
turskolan står inför en stor utmaning att skapa förutsättningar för att nå en bredare grupp av 
barn och unga, något som gör mig intresserad av att undersöka hur musiklärare ser på arbete 
för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. Min förhoppning är att denna studie ska leda 
till vidare reflektion och en vidgad syn på inkludering och mångfaldsarbete i kulturskolan och 
på så sätt bidra till att öka medvetenheten inom det valda problemområdet. Jag önskar också att 
studien kan ge nya insikter, lärdomar och konkreta verktyg för hur arbete för inkludering och 
ökad mångfald kan implementeras i kulturskolans verksamhet och även i annan musikunder-
visning.   

1.3 Arbetets disposition 
Studiens inledningskapitel innehåller en inledande text följt av studiens problemområde och 
disposition. I kapitel två beskrivs för studien relevant litteratur och tidigare forskning följt av 
problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Det tredje kapitlet presenterar relevanta teo-
retiska utgångspunkter för det valda ämnesområdet. Studiens metodologiska utgångspunkter 
samt val av metod och analys beskrivs i kapitel fyra följt av etiska överväganden och studiens 
giltighet och tillförlitlighet. Studiens resultat presenteras i kapitel fem. Det sjätte kapitlet bely-
ser studiens resultat i relation till tidigare presenterad litteratur. Slutligen diskuteras metodval, 
arbetes betydelse och framtida forskning.  
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, begrepp, litteratur och 
tidigare forskning med relevans för det valda området samt studiens problemformulering, syfte 
och forskningsfrågor. I detta kapitel används begreppet kulturskola som liktydigt med musik- 
eller kulturskola.  

2.1 Perspektiv på området 
Följande avsnitt presenterar en översikt av litteratur inom området. Inledningsvis presenteras  
definitioner av begreppen mångfald och inkludering. Efter detta beskrivs barn och ungas rätt 
till kultur följt av en redogörelse för den svenska kulturskolans framväxt och nutid med fokus 
på inkludering och mångfald. 

2.1.1 Definitioner av begreppet mångfald 
Enligt Svenska Akademins Ordbok (2018) innebär mångfald ett stort och varierat antal eller en 
mängd av enheter. Lundberg, Malm och Ronström (2000) beskriver att mångfald innebär en 
enhet av avgränsade, åtskiljbara objekt. Mångfald i termen kulturell mångfald har varit central 
i svensk politik sedan 1970-talet kopplat till samhällets tillgängliga meningsskapande artrike-
dom, kulturella byggstenar, i form av exempelvis föremål, former, stilar, idéer och åsikter. Från 
tankarna om en artrikedom började kulturell mångfald, tillsammans med begreppet mångkultur, 
användas för att beskriva en mångfald av olika kulturer. Författarna lyfter särskilt att kulturell 
mångfald inte bara innebär etnisk mångfald utan kan omfatta alla slags grupper baserade på 
exempelvis intressen, stilar, kön, ålder eller klass. Lorentz (2010) menar att mångfald ofta de-
finieras utifrån kulturella skillnader i värderingar, övertygelser och inlärda beteenden och kopp-
lar följande attribut till mångfaldsbegreppet: nationalitet, etnicitet, kön, ålder, fysisk karaktär, 
sexuell orientering, ekonomisk status, utbildning, yrke, religion, organisatoriskt medlemskap. 
Vidare nämner Lorentz att alla andra grupperingar som genererar identifierbara mönster även 
innefattas i mångfaldsbegreppet. 

2.1.2 Mångfald i skolans kontext 
I skolans kontext lyfts begreppet likabehandling ofta tillsammans med mångfald och det beto-
nas att arbete med att främja likabehandling inte innebär att alla ska vara lika. Istället läggs vikt 
på att det är olikheten som ska behandlas lika och att olikheter och skillnader ska bejakas i 
samklang med likabehandling (Lorentz, 2010). Mitchell (2017) vidgar definitionen av mång-
fald ytterligare kopplat till skolan och lyfter behov av särskilt stöd som en del i mångfaldsbe-
greppet. Författaren formulerar två förslag till övergripande mål när det gäller hur utbildnings-
väsendet och samhället bör hantera mångfald. Det första målet handlar om att respektera och 
stärka olika människors mänskliga rättigheter, medan det andra målet handlar om att utveckla 
ett inkluderande samhälle och en global gemenskap. Westvall och Carson (2014) tar upp mu-
sikämnets plats och roll i ett samhälle där människor från olika kulturer lever tillsammans. De 
ifrågasätter huruvida musikpedagogiken följer med i samhällets förändringsarbete med integ-
rations- och mångfaldsfrågor och menar att musikundervisning lätt får ett normativt anslag i 
val av repertoar och metoder. En utökad reflektion kring hur den kulturella mångfald som finns 
i Sverige idag integrerar med och påverkar institutioner och människors vardag eftersöks. En-
ligt författarna handlar detta om frågor kring deltagande och inkludering och inte bara om en 
representation av olikheter. Det påpekas även att musikundervisning kan behöva förändras för 
att reflektera mångfalden. Saether och Hofvander (2010) menar att musiken har en förmåga och 
en potential att verka som en enande kulturell kraft, vilket gör att musiklärare får en både in-
tressant och utsatt position i utbildningssammanhang kopplat till arbete för mångfald. De menar 
att en musiklärare behöver följa med sin omvärld för att motverka att hegemoniska ideologier 
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reproduceras. Vidare menar Saether och Hofvander att det även krävs att musiklärare intar en 
ständigt ifrågasättande roll till sin egen undervisning.        

2.1.3 Definitioner av begreppet inkludering 
Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) kan inkludering beskrivas som ”en på-
gående demokratisk process som visar på alla människors rättigheter, lika värde och som stän-
digt söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald och olikheter”. Enligt Emanuelsson (2008) 
innebär inkludering utvecklingsprocesser som handlar om allas rätt till helt och fullt deltagande 
i den gemensamma utbildningen. Begreppet började enligt Nilholm och Göransson (2013) få 
allmänt fäste under 1980-talet i flera olika länder. Forskare och praktiker som arbetade med 
specialpedagogiska frågor var missnöjda med de begrepp som då var vedertagna och som kom 
att representera ett synsätt där elever med svårigheter skulle anpassas till en skola som inte var 
anpassad efter dessa elever. Begreppet inkludering skulle istället lägga fokus på hur skolan 
skulle kunna formas för att passa alla elever. Ambitionen var att flytta fokus från att elever som 
ses som avvikande ska anpassa sig till skolan till att skolan ska anpassa sig till det faktum att 
elever är olika, där olikheter ses som en tillgång och inte som ett problem. Begreppet inklude-
ring rymmer idag, enligt Nilholm och Göransson, olika uppfattningar och en spännvidd av åsik-
ter som innefattar allt från att helt lösa upp skillnader mellan pedagogik och specialpedagogik 
till de som menar att en fungerande skola förutsätter ett fungerande specialpedagogiskt system.      

2.1.4 Barn och ungas rätt till kultur 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, syftar en-
ligt Barnombudsmannen (2019) till att ge alla barn rätt att behandlas med respekt och att få 
komma till tals. Barnkonvention antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och idag har nästan 
alla länder ratificerat den, vilket innebär att de har bundit sig till att förverkliga konventionen. 
Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 och år 2020 ska den bli svensk lag. FN:s kon-
vention om barnets rättigheter (SÖ 1990:20) består av 54 artiklar som slår fast barns rättigheter 
och flera av dessa behandlar barns kulturella rättigheter. Barn ska exempelvis ha rätt att fritt 
delta i det kulturella och konstnärliga livet och alla konventionsstaterna har skyldighet att upp-
muntra kulturell och konstnärlig verksamhet som är lämplig för barn och som kommer alla barn 
till del. Enligt Kulturrådet (2019a) innefattar även Sveriges nationella kulturpolitiska mål att 
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. Även Sveriges Kommuner och Lands-
ting (2019) poängterar barns rätt till kultur och lyfter kulturskolan som en betydelsefull aktör 
för att säkra dessa rättigheter.  

2.1.5 Kulturskolans framväxt 
Redan i slutet av 1800-talet menar Persson (2001) att det hördes åsikter om att musik och kultur 
skulle vara till för hela befolkningen. Det uttrycktes en vilja att få ut konst till folket och att 
bedriva ett folkbildningsarbete för att odla skönhetssinnet. Samtidens tankar om demokrati kom 
även att innefatta önskan om en kulturell jämlikhet med en vilja om att nå ut med en folklig 
konstuppfostran. Detta bildningsarbete hade till stor del sin plats i olika musikcirklar och kyrk-
liga kontexter, men under 1940-talet började möjligheter för instrumentalundervisning inom 
skolans ramar att diskuteras. Radions intåg i samhället samt olika organisationers bildnings- 
och upplysningsverksamheter hade då medfört ett ökat intresse för musik. År 1944 inrättade 
Katrineholm landets första musikledare med uppgift att höja kommunens musikliv och ge för-
utsättningar för god och bildande sång och musik. Den frivilliga musikundervisningen hade 
organisatoriskt börjat anta fastare ramar. Enligt Kulturskolerådet (2019a) startade den svenska 
kommunala musikskolan i liten omfattning på 1940-taltet, men det var under 1960-talet som 
den fick en kraftig tillväxt. I texten Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikut-
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bildningsarbetet (SOU:1962:51) framkommer uppfattningar om att den frivilliga musikunder-
visningen ska vara till för alla barn och ungdomar som har en vilja eller en fallenhet att spela 
eller sjunga. Det betonas att musikskoleverksamheten är ett viktigt komplement till den obliga-
toriska skolan och de estetiska ämnena legitimeras av skolberedningen genom vikten av att 
utveckla elevernas känsloliv. Även Kulturskolerådet (2019a) beskriver att det fanns en ambition 
om en musikskola för alla barn och ungdomar, där ekonomisk, kulturell eller social bakgrund 
inte skulle påverka deltagandet. Genom detta nåddes även musikundervisningen av tanken om 
att människor, genom utbildningsinsatser, skulle kunna påverka sina egna livsvillkor och sam-
hällsförhållanden. Det fanns också en framträdande önskan om att ge ungdomar en positiv fri-
tid. Enligt Kulturskolerådet började musikskolan under slutet av 1980-talet breddas till att om-
fatta även annan estetisk verksamhet och benämningen kulturskola har i allt större utsträckning 
kommit att ersätta benämningen musikskola.  

2.1.6 Kulturskolan idag 
Den kommunala kulturskolan finns idag i nästan alla Sveriges kommuner (Kulturrådet, 2018a). 
Skolformen är kommunal och styrs av kommunala beslut samt bedrivs med kommunala resur-
ser, vilket gör att faktorer som exempelvis utbud och avgifter ser olika ut runt om i landet (Kul-
turskolerådet 2019a). Lärarförbundet (2016) menar att kulturskolan behöver börja ses som en 
väsentlig och integrerad del av utbildningssystemet och att alla kommuner bör ha en skyldighet 
att erbjuda kulturskoleverksamhet. Enligt regeringens proposition (2017/18:164) finns det 
ingen formell definition av vad en kulturskola är. Kulturskolornas gemensamma förening, Kul-
turskolerådet (2019b), beskriver emellertid att visionen för kulturskolan är att alla barn ska ha 
likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i en verksamhet som präglas av hög 
kvalitet och tillgänglighet. Ett bättre stöd från statligt håll har länge efterfrågats från olika in-
stanser och på ett nationellt plan har kulturskolande senaste åren genomgått, och genomgår 
fortfarande, olika förändringar. År 2016 presenterade regeringen en utredning (SOU 2016:69) 
med syftet att ta fram en nationell strategi för den kommunala kulturskolan. I utredningen kart-
läggs verksamhetens historik och nutid och hinder för barn och ungas deltagande beskrivs. Hin-
der som adresseras rör utmaningar som exempelvis kulturskolans svårighet att locka barn och 
unga med olika socioekonomisk bakgrund eller med utländsk bakgrund till verksamheten, be-
hålla barn och unga i verksamheten när de bli äldre samt utmaningen i att erbjuda undervisning 
och lokaler anpassade för elever med funktionsnedsättning. Som en del i den nationella strategi 
som presenteras i utredningen föreslås att ett nationellt Kulturskolecentrum ska inrättas. År 
2018 fick myndigheten Kulturrådet, vars uppgift är att förverkliga nationell kulturpolitik, i upp-
gift att inrätta ett sådant Kulturskolecentrum (Kulturrådet 2019b). Det nyinrättade Kultursko-
lecentret ska fungera som ett nationellt resurscentrum som samordnar och stödjer den kommu-
nala kulturskolan (Kulturrådet 2018b). Under 2018 var Kulturskolecentret under uppbyggnad 
och en av de högst prioriterade uppgifterna var att kartlägga utvecklingsbehov hos landets kul-
turskolor. I Kulturskoleutredningen (SOU:2016:69) lämnades även förslag på hur tillgång till 
utbildade lärare i kulturskolan kan säkras. Kulturrådet (2019b) beskriver att detta har resulterat 
i satsningen Kulturskoleklivet, med nya utbildningar inför hösten 2019, för att underlätta re-
kryteringen av utbildad personal till kulturskolorna runt om i landet. Kulturrådet (2019b) lyfter 
fram det kulturskolebidrag som sedan 2016 har funnits för att bidra till låga elevavgifter, göra 
kulturskolan mer jämlik och förbättra barn och ungdomars möjlighet att delta i verksamheten. 
Att dela ut kulturskolebidraget fanns med i Kulturskolecentrets uppgifter, men i den budget 
som röstades igenom i riksdagen under hösten 2018 var kulturskolebidraget omfattandes 100 
miljoner kronor inte med. Enligt Kulturrådet har regeringen dock under våren 2019 föreslagit 
en återinföring av kulturskolebidraget. Sammanfattningsvis befinner sig kulturskolan mitt i ett 
nationellt förändringsarbete där nya strategier och tillvägagångssätt införs, men där satsningar 
och prioriteringar påverkas av det politiska läget.    
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2.2 Tidigare forskning 
Följande avsnitt presenterar en forskningsöversikt med relevant forskning för valt ämnesom-
råde. Rubriken Kulturskolans elevrepresentation behandlar forskning som visar på en snedre-
krytering i kulturskolan. Under rubriken Musiklärares attityder kring arbete för inkludering 
och ökad mångfald presenteras forskning som visar på musiklärares olika attityder till och upp-
levelser av arbete som kan kopplas till termerna inkludering och mångfald. Rubriken Föräld-
rars roll och betydelse för barns deltagande lyfter forskning som visar att föräldrars engage-
mang, kunskap och förutsättningar har en betydande roll för barns deltagande i musikundervis-
ning. Under rubriken Arbete för inkludering och ökad mångfald presenteras forskning som be-
skriver utfallet av arbete för inkludering och ökad mångfald. Detta kapitel innehåller såväl 
svensk som internationell forskning inom området, men med en betoning på en svensk kontext.  

2.2.1 Kulturskolans elevrepresentation 
Flera studier visar på att det finns en snedrekrytering i den svenska kulturskolan. Jeppsson och 
Lindgrens (2018) studie har som syfte att undersöka den sociala stratifieringen av den svenska 
kulturskolan samt barns erfarenheter av den svenska kulturskolan. Social stratifiering innebär 
uppdelningen av ett samhälle i olika skikt eller samhällets uppdelning i samhällsklasser (NE, 
2019). Jeppsson och Lindgren (2018) ställer frågan om huruvida barns tendens att delta i kul-
turskolan varierar beroende på kön, födelseland, föräldrars utbildningsnivå och familjens enga-
gemang gällande kultur, med fokus på musik mer än övriga delar av kulturskolan. De frågar sig 
även vilka uppfattningar barn har av kulturskolan i Sverige. Studien är en kvantitativ studie där 
elever i sjätte klass fick svara på en nationell enkät administrerad av Statistiska centralbyrån. 
Resultatet visar att barns bakgrund spelar stor roll både gällande vilka barn som börjar i kultur-
skolan och vilka barn som stannar kvar i skolformen. En typisk elev i kulturskolan är en svensk-
född tjej med välutbildade föräldrar. Barn vars föräldrar sjunger eller spelar ett instrument är 
även mer benägna att söka sig till kulturskolan och föräldrarnas stöd bidrar till elevernas uthål-
lighet. Drygt 16 procent av de barn som besvarat enkäten säger att de inte känner till att kultur-
skolan finns.  
 
Även Brändström och Wikström (1995) kommer fram till liknande resultat. De undersöker i 
sin avhandling vilka som tar del av musikundervisningen i den kommunala musikskolan och i 
musiklärarutbildningen i Piteå samt hur dessa studerandegrupper uppfattar och använder dessa 
två utbildningsformer. Ett delsyfte är att undersöka vilka barn och ungdomar som går i den 
kommunala musikskolan i Piteå under en viss period. De forskningsfrågor som ställs gällande 
delsyfte ett behandlar hur könsfördelningen gestaltar sig och hur vanligt det är att studera vid 
kommunala musikskolan i olika socioekonomiska grupper, inom olika åldersgrupper och på 
olika gymnasielinjer. Ett annat delsyfte handlar om hur 12–13-åringar med olika social bak-
grund upplever och använder musik och kommunal musikskola. Forskningsfrågan kopplad till 
detta delsyfte behandlar vilka medvetna och omedvetna val av musikalisk aktivitet som fattas 
av ungdomarna och vilka potentiella skillnader som finns mellan flickor och pojkar, mellan 
socioekonomiska grupper samt mellan de som bor inne i stadens centrum och på landsbygden. 
Studien är en tvärsnittsstudie och resultatet visar att en betydligt större andel flickor än pojkar 
deltar i musikskolans verksamhet samt att det finns en kraftig överrepresentation av barn till 
högre tjänstemän och akademiker. Brändström och Wikström menar att det tycks finnas ett 
samband mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och barnens deltagande i musikskolan. Vi-
dare menar författarna att det är vanligare att barn till föräldrar med låg utbildning deltar i mu-
sikskolans verksamhet under mellanstadiet än i senare åldrar, även om de är underrepresente-
rade också i mellanstadieåldern. Gällande gymnasielinjer finns en överrepresentation i musik-
skolan av elever från de teoretiska programmen jämfört med de praktiska.    
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Hofvander Trulsson (2004) kommer i sin magisteruppsats fram till liknande resultat som ovan. 
Studien syftar till att med kulturskolan som referens beskriva barn och ungdomar i Malmö ur 
ett integrations- och könsperspektiv. De forskningsfrågor som ställs tar bland annat upp hur 
Malmös befolkningsstruktur återspeglas i den aktuella kulturskolans rekrytering av elever och 
hur dessa data överensstämmer med de måldokument som finns. Frågeställningarna belyses 
genom att ett antal demografiska uppgifter rörande 11-åringarna i Malmö sätts i kontrast till 
samma åldersgrupp inom kulturskolan. Resultatet visar bland annat att Malmös 11-åringar be-
står av 60 procent svenska barn och 40 procent barn med utländsk härkomst. Fördelningen 
mellan svenska 11-åringar och 11-åringar med utländsk härkomst i kulturskolan i Malmö är 
istället 84 procent mot 16 procent. Kopplat till stadsdel är andelen 11-åringar inte heller över-
ensstämmande med hur representationen ser ut i kulturskolan. Exempelvis ligger stadsdelen 
Rosengård på tredje plats kopplat till antalet 11-åringar i Malmö, men gällande 11-åringar som 
finns representerade i kulturskolan hamnar stadsdelen nästan längst ned på listan. I Rosengård 
är det kulturella kapitalet lågt och Hofvander Trulsson menar även att det kulturella kapitalet 
sannolikt är av en annan sort än det kulturskolan representerar med sin tonvikt på västerländsk 
musik och till största del svenska lärarkår. Vidare menar Hofvander Trulsson att det data-
material som presenteras i studien inte stämmer överens med kulturskolans målsättningar som 
innefattar att spegla Malmös mångkulturella befolkning. Resultatet visar även att könsfördel-
ningen i kulturskolan inte representerar könsfördelningen i Malmö. Andelen flickor i åldern 11 
år är större än vad som skulle kunna förväntas utifrån Malmö som helhet.    
   
En internationell studie visar på liknande tendenser rörande vilka barn som deltar i frivillig 
musikundervisning. McPherson, Osborne, Barrett, Davidson och Faulkner (2015) har i sin stu-
die studerat om elever som deltar i musikundervisning har mer motivation att studera akade-
miska ämnen i skolan samt om aspekter som kön och socioekonomisk status påverkar motivat-
ionen att lära sig musik i skolan. Över 2000 australienska barn och ungdomar svarade på en 
enkät om musikundervisning, lärande, genus och socioekonomisk status och resultatet visar 
bland annat att närmare 80 procent av de elever som studerade musik kom från de övre socio-
ekonomiska skikten jämfört med de drygt 20 procent som hade låg socioekonomisk ställning. 
Samtidigt visar resultatet att elever med lägre socioekonomisk status var mer intresserade av 
att lära sig ett instrument än vad elever med högre socioekonomisk status var. Genom alla års-
kurser ansåg flickor att musik var viktigare och mer användbart än vad pojkar ansåg. Det upp-
levda värdet av musikundervisning visade sig minska med åldern för elever med hög socioeko-
nomisk status, vilket tros höra ihop med att elever från mer välbeställda hem potentiellt fattar 
beslut om sin framtida karriär tidigare än vad elever med lägre socioekonomisk status gör. För-
fattarna menar att studiens resultat understryker att insatser för att förbättra och upprätthålla 
kvaliteten på musikutbildning bör prioriteras gentemot barn i områden med lägre socioekono-
misk status. Vidare poängteras att fortsatt forskning kring motivationsfaktorer och musik be-
hövs för att hjälpa musiklärare att förstå hur de kan skapa lärmiljöer som främjar engagemang 
och uppvärderar musik som ett skolämne.  

2.2.2 Musiklärares attityder kring arbetet för inkludering och ökad 
mångfald 
I detta avsnitt presenteras tre studier som behandlar musiklärares olika attityder till och upple-
velser av arbete som kan kopplas till termerna inkludering och mångfald. Holmberg (2010) 
syftar i sin studie till att studera hur lärare vid kulturskolan, i gruppsamtal, talar kring sin egen 
verksamhet. Syftet är även att utforska, beskriva och analysera hur kulturskolans undervisning 
manifesterar sig i dessa samtal. Holmberg frågar sig hur lärare vid kulturskolan framställer 
verksamheten, eleverna och sig själva. Studien är en kvalitativ studie där lärare från sex olika 
kulturskolor intervjuades i grupper. Resultatet beskriver en konflikt mellan ideologin om en 
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kulturskola för alla och höga avgifter. Enligt lärarnas resonemang inverkar storleken på avgif-
ten på elevtillströmningen där låga avgifter gynnar ambitionen att nå alla barn, vilket gör att 
elever kan delta oavsett socioekonomisk bakgrund. Dock framkommer i studien att avgifterna 
på senare tid blivit ett problem. De höga avgifterna beskrivs skapa svårigheter för kulturskolan 
att nå upp till sitt mål: “I en sådan situation fungerar avgiften som ett filter där endast de elever 
som begåvats med föräldrar med tillräckligt ekonomiskt utrymme har chans att ta sig igenom” 
(Holmberg, 2010, s. 173). Holmberg beskriver även ett konfliktfält som handlar om olika mål-
sättningar gällande verksamheten som ska äga rum i kulturskolan. En slutsats dras om att da-
gens kulturskola är i behov av en tydligare styrning med uttalade nationella mål för kultursko-
lans verksamhet. Förr hade gemensamma traditioner en styrande faktor över innehållet och ele-
verna anpassade sig till detta, vilket gjorde att det inte fanns behov av en tydlig styrning. I 
framtiden menar Holmberg dock att avsaknaden av styrdokument leder till ett övergivande av 
lärarnas kulturideal till förmån för elevernas behov av gemenskap och omedelbar glädje i sina 
aktiviteter. Kulturskolan beskrivs förvandlas till ett nöjescentrum för ungdomar där det kan 
ifrågasättas om aktiviteterna ens bör ledas av musiklärare. Dock menar Holmberg att det fortsatt 
finns en risk att grupper som av tradition inte söker sig till kulturskolan även i fortsättningen 
skulle vara underrepresenterade. Vid en tydlig målformulering behöver därför konsekvenser 
som gäller minskande elevantal och klass- och socioekonomiska frågor tas i beaktande.   
 
I sin avhandling har Kuuse (2018) som syfte att identifiera, beskriva och problematisera kon-
struktioner av social rättvisa i de två svenska musikundervisningskontexterna grundskolan och 
kulturskolan. Kuuse frågar sig bland annat hur kulturskolans musikundervisning förstås som en 
demokratisk och inkluderande praktik mot bakgrund av frågor om legitimering och musikalisk 
agens. Avhandlingen har en etnografisk design och presenterar fyra empiriska studier där kör- 
och orkesterskolan El Sistemas musikundervisning med sociala mål är utgångspunkt. Den em-
piriska datan består av markandsföringsmaterial som filmer och skriftliga dokument, anteck-
ningar från fältstudier, ljudupptagningar från en termins fältarbete i en musikgrupp i åldern 7–
9 år samt ljudinspelade fokusgruppintervjuer med musiklärare. Avhandlingens respektive 
delstudier i form av fyra forskningsartiklar sammanfattas i resultatet. I den tredje delstudien be-
skrivs en forskningsstudie där fokusgruppsintervjuer har genomförts med lärare som arbetar 
med El Sistemainspirerad musikundervisning i svensk grundskola och kulturskola. Studiens 
syfte är att undersöka hur verksamma musiklärare artikulerar mening kring sin egen undervis-
ningspraktik och forskningsfrågorna tar upp hur lärare konstruerar och legitimerar sitt arbete 
som musiklärare samt vilka olika kompetenser och positioner som synliggörs i konstruktion-
erna. Resultatet visar att lärare upplever det sociala musiklärararbetet som positivt, viktigt och 
glädjefyllt. Samtidigt visar resultatet att lärare känner frustration kring otillräcklighet, ansvar, 
brist på tid, samordning, ledarskap och organisation. Det framkommer även en ambivalens 
kring musikläraruppdraget där social rättvisa å ena sidan framställs som självklart i en profess-
ionell musiklärares uppdrag och å andra sidan som något komplext och krävande som görs ut-
anför musikundervisningspraktiken. Kuuse menar att när den inkluderande strukturen inte 
räcker till uppfattas det sociala uppdraget istället som delvis frikopplat det musikaliska lärandet 
och som något som kräver andra kompetenser än en musiklärares. Att skapa mening och pro-
fessionsförståelse om musikundervisning med ett socialt uppdrag verkar mycket svårt och stu-
dien argumenterar för behovet av empirisk forskning samt kritiska reflektioner över musikun-
dervisningens varande som ett musikaliskt, men även ett socialt och demokratiskt utvecklande 
forum.   
  
I den fjärde artikeln beskriver Kuuse (2018) en studie vars syfte är att undersöka musiklärares 
rollframträdande kring musikundervisning för barn och unga i relation till förståelsen av under-
visningens sociala och demokratiska aspekter. Frågor ställs om vilka olika rollgestalter som 
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presenteras och förhandlas samt vilken förståelse av musikundervisning, demokrati och social 
rättvisa som synliggörs. Två fokusgruppsintervjuer har gjorts med svenska musiklärare och i 
analysen beskrivs en rollbesättning som består av konstnären, fostraren, tjänstemannen och re-
bellen. Dessa roller och dess betydelser visar på en ambivalens kring uppfattningar om demo-
krati och social rättvisa i relation till musikundervisningsuppdraget. Det framkommer även ett 
tydligt motstånd mot en extern styrning av musikämnets innehåll och studien ställer sig frå-
gande till om krav på sociala och demokratiska mål riskerar att trivialisera den musikaliska 
kompetensen och konstnärliga drivkraften hos musiklärare. Det uttrycks även en kluvenhet 
kring de höga krav som ställs på musikläraryrket där yrkesrollen ska innehålla både konstnär-
liga, sociala och pedagogiska aspekter som också upplevs delvis motsatta varandra. I både 
delstudie tre och fyra ifrågasätter lärarna ett splittrat och svårtolkat uppdrag och ett otydligt 
institutionellt ledarskap, stora undervisningsgrupper samt brist på undervisnings- och plane-
ringstid. Kopplat till delstudiernas sammantagna resultat påpekar Kuuse att resultatet visar på 
en stark vilja och ett stort engagemang att bidra till samhällsförändring, vilket framkommer 
vara en viktig anledning till att flera musiklärare i delstudierna har valt att söka sig till El Sis-
temas undervisningsformer. En önskan om att stödja individens utveckling och att motverka 
hinder för lärande samt att kompensera för elevers olika förutsättningar kommuniceras. Det är 
när det musikaliska lärandet upplevs som hotat som de sociala och demokratiska målen upplevs 
som störande, förvirrande, oprofessionella och tidskrävande. Sociala mål uppfattas konkurrera 
med musikaliska mål och hela meningsskapandet kring musikundervisningens syfte, innehåll 
och struktur sätts på spel. Satsningar på likvärdighet, inkludering och sociala musikprojekt upp-
levs då stå i vägen för musikalisk utveckling. Kuuse menar att denna ambivalens kan tolkas 
som ett uttryck för lärarnas bristande kontroll av sin yrkesroll. Vidare menar Kuuse att det finns 
ett behov att stärka lärares förhandlingsmöjligheter, reflektionsförmåga och handlingskompe-
tens för att kunna iscensätta demokrati och social rättvisa både i, med och genom musikaliska 
handlingar.   
 
Rohan (2011) diskuterar i sin studie kring lärares föreställningar om inkludering. Rohan frågar 
sig bland annat vilka hinder som kan identifieras för en mer kulturell ansvarsfull och inklude-
rande musikundervisning. För att ta reda på detta genomfördes en kollektiv fallstudie i ett antal 
kulturellt varierande skolor på Nya Zeeland. Resultatet visar att musiklärarna i studien huvud-
sakligen var positivt inställda till en kulturell mångfald och att de dessutom ansåg att väster-
ländsk musik eller musikalitet inte ska privilegieras. De flesta studenter uttryckte också ett in-
tresse för en mer inkluderande och kulturellt varierad musikundervisning. Skolans organisering 
med bedömningskrav, undervisningstraditioner inkluderat ensembleformer och repertoar, kon-
sertscheman, festivaler och tävling samt konservativa lärarutbildningstraditioner med brist på 
resurser och professionell utveckling identifierades som tydliga hinder för en inkluderande 
undervisning. Rohan menar att musikundervisning i ett samhälle med stor kulturell variation 
står inför stora utmaningar där musikpedagoger behöver verka för ett mer kritiskt förhållnings-
sätt som tydligt och genomgripande tar sig an kulturell inkludering.  

2.2.3 Föräldrars roll och betydelse för barns deltagande i musikun-
dervisning 
Det finns flera studier som tar upp föräldrars betydelse för barns deltagande i musikundervis-
ning. Jeppsson och Lindgrens (2018) studie, som presenterats närmare i tidigare avsnitt, visar 
att två av tre barn som har en förälder som är musikutövande fortsätter ta del av kulturskolans 
verksamhet efter årskurs sex, medan förhållandet är det motsatta gällande barn som inte har 
någon musikutövande förälder. Detta resultat tolkas som att föräldrastöd är något som är av 
betydande vikt för barns mer långsiktiga deltagande i kulturskolan. Barett och Bond (2015), 
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vars studie beskrivs närmare nedan, beskriver att det positiva utfallet av musikundervisnings-
projekt i socioekonomiskt utsatta områden kan utvecklas och fördjupas ytterligare om skolan 
har ett aktivt samarbete med elevernas föräldrar. Det kan handla om att bjuda in till musikupp-
trädanden eller involvera föräldrarna i aktiviteter och målbilder. Föräldraengagemanget i form 
av stöttning kan även vara av stor vikt för att eleverna ska lyckas i sina musikaliska strävan-
den. Även McPherson och Davidsson (2002) undersöker barns musikstuderande kopplat till 
föräldrar, i det här fallet mödrar. De har sin forskningsstudie analyserat intervjuer med 157 
nybörjarinstrumentalister i åldern 7–9 år och deras mödrar samt även gjort videoanalyser, med 
syfte att bland annat studera samspelet mellan kvantitet och innehåll i barnens övning och mo-
derns deltagande i barnens aktivitet. Resultatet visar att mödrarnas stöd varierade beroende på 
deras egna musikaliska erfarenheter. Vid ytterligheterna fanns mödrar som hade liten uppfatt-
ning och kunskap om hur de skulle stötta sina barns övande och därför tillät barnen att ha en 
låg nivå på övningen, medan det å andra sidan fanns mödrar som hade mer krävande standard 
och därför förväntade sig en viss rutin och strategi för övandet. Resultatet visar att 80 procent 
av barnen i studien blev påminda av sina mödrar att göra sin spelläxa under första månaden. 
Efter de första nio månaderna av spelande var det 48 procent av mödrarna som fortfarande 
påminde och motiverade sina barn att öva. De mödrar som beskrev en oro innan lektionsstart 
hade även barn som i större utsträckning visade sig ha orealistiska förväntningar på sin egen 
insats och utveckling. Det var även vanligare att dessa barn slutade spela. Övningen skedde ofta 
i barnens sovrum eller i familjens vardagsrum, vanligtvis efter skolan eller precis innan barnen 
gick och lade sig och i 65 procent av de studerade fallen befann sig mödrarna i närheten när 
barnen spelade hemma. Studiens videoanalys av mödrarnas roll i övandet visar att under själva 
övningspassen gick 81 procent av tiden åt till att lyssna, 12 procent till att hjälpa till att guida 
och leda barnen vidare till nästa del av läxan, 6 procent till aktiv undervisning och slutligen 1 
procent till att störa barnens övning. 
 
Hofvander Trulssons (2010) avhandling har som syfte att ur ett föräldraperspektiv lyfta fram 
beskrivningar av musikens betydelse i familjer som lever och verkar i ett nytt hemland. Tolv 
föräldrar med utländsk bakgrund och med barn som spelar ett instrument intervjuades. I resul-
tatet framkommer hur nära kopplad musiken är till ursprungslandet för föräldrarna. Musik be-
skrivs som meningsskapande i livssituationen i Sverige och som en viktig del för återskapandet 
av hemlandskulturen, vilket de intervjuade föräldrarna vill inbjuda sina barn att uppskatta. Mu-
sik beskrivs också som ett viktigt redskap för integration och något som kan överbrygga kul-
turskillnader och möjliggöra möten mellan människor. I resultatet beskrivs två huvudsakliga 
diskurser där föräldrarna antingen helt försöker anpassa sig till majoritetssamhällets normer 
eller istället försöker tillfredsställa den egna minoritetsgruppens förväntningar inifrån. Hofvan-
der Trulsson menar att båda dessa inställningar kommer på kollisionskurs med den musikun-
dervisning som är dominerande i svenska skolor. Flera föräldrar dedicerar sin egen fritid och 
även i ett visst fall yrkeslivet till barnens musiklärande och de lyfter fram föräldrarnas roll för 
barnens studier. Föräldrarna anser att deras engagemang avspeglar sig i barnens motivation och 
anser föräldrarna att verksamheten fungerar dåligt, blir inte barnen engagerade. Föräldrarna 
menar också att musiken har bildningspotential och att det ger ett stort kulturellt kapital som 
enligt föräldrarna kan hjälpa barnen att lyckas i det nya hemlandet Sverige, trots bakgrunden 
som invandrare. Under intervjun fick föräldrarna även svara på frågan vad de tror kan vara 
anledningen till att det är så få barn och ungdomar med utländsk bakgrund i Sveriges kulturs-
kolor. Svaren problematiserar kursavgifter, gruppstorlek, lektionstid, lärarkontinuitet, framtids-
utsikter och status i branschen. Det framkommer att det kan finnas en ovana att gå och ta mu-
siklektioner eftersom den möjligheten inte finns i föräldrarnas hemländer. Att många familjer 
kommer från länder som länge varit svårt utsatta för krig och därför saknar ett levande kulturliv 
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lyfts även upp som en anledning. Dock menar vissa föräldrar också att även om ekonomi, in-
tresse och vana finns så väljs kulturskolan bort på grund av den upplevt låga nivån på verksam-
heten. Flera föräldrar anser att det finns ett kvantitetstänkande som tagit över verksamheten, 
vilket syns i stora grupper och korta lektioner. Föräldrarnas åsikter uttrycker att kulturella skill-
nader skapar olika förutsättningar för barns möjligheter till utbildning och friluftsaktiviteter. 
Det lyfts upp att kulturskolan symboliserar en bildningstradition som till stor del bygger på 
klassisk konstmusik och således kan uppfattas som en institution som riktar sig till svenskar 
och européer. Hofvander Trulsson beskriver också hur det i mötet med de olika föräldrarna har 
blivit tydligt hur viktig funktion bilen har för att kunna möta barnens behov av fritidsaktiviteter. 
Kulturskolan möter i många fall inte barnen i lokalsamhället utan centraliseras till några få delar 
i staden och i vissa små kommuner tvingas föräldrarna resa till större kommuner för att få del 
av ett mer högkvalitativt utbud, vilket ställer krav på föräldrarnas mobilitet och på flexibla ar-
betstider. Några föräldrar uttrycker att det är skillnad på pojkar och flickor och vad de kan göra 
i skolan och på sin fritid. En konflikt beskrivs mellan att acceptera majoritetssamhällets normer 
och föreskrifter och att följa minoritetsgruppens normer och traditioner från ursprungslandet.  

2.2.4 Arbete för inkludering och ökad mångfald 
Följande studier beskriver arbete för inkludering och ökad mångfald i musikundervisning. Bar-
rett och Bond (2015) har i sin studie undersökt utfallet av en organiserad musikundervisning, 
kallad ACMF-programmet, i fyra socioekonomiskt utsatta områden kopplat till musikalisk ut-
veckling och övrig akademisk och social utveckling. Resultatet bygger på intervjuer med ele-
ver, personal, lärare och föräldrar i de fyra olika skolorna. Analysen av resultatet visar att ele-
verna som deltar i musikundervisningen inte bara utvecklas musikaliskt utan också bygger 
kompetens av akademisk och social karaktär, som exempelvis samarbete inkluderat förmågan 
att ta en ledarroll och även släppa fram andra samt sociala och kommunikativa färdigheter. Det 
visade sig att eleverna var stolta över sin ökade musikaliska kompetens, vilket också uttrycktes 
spilla över på andra ämnen, kopplat till ett allmänt ökat självförtroende och socialt självförtro-
ende. Författarna menar därmed att en organiserad musikundervisning kan medverka till både 
musikalisk, akademisk och social utveckling och vara en katalysator för positiv ungdomsut-
veckling. I en sådan kontext skapas sociala band och en känsla av gemenskap. Detta förutsatt 
att eleverna tillåts tro på sig själva och får uppleva att de kan.  
 
Hampshire och Matthijsse (2010) ställer sig mer kritiska och menar att det finns en övertro på 
de sociala effekterna av musikundervisning. I studien har ett statligt finansierat musikpro-
jekt, Sing Up, för barn och unga i England studerats. Projektets övergripande politiska syfte var 
att motverka sociala, kulturella och ekonomiska problem och utifrån observationer, inter-
vjuer, fokusgrupper och en enkätundersökning har tre olika elevgrupper jämförts med fokus på 
socialt och emotionellt välbefinnande. Resultatet visar att musikprojektet för en liten och rela-
tivt priviligierad grupp elever var en väg till ett förbättrat känslomässigt och socialt välbefin-
nande, vilket skapade möjligheter för att utveckla ett socialt kapital, få nya vänner och bygga 
självförtroende. Detta fördelades dock ojämnt och för vissa barn hade projektet istället stora 
risker för välbefinnandet. Författarna menar att musikprojektet har potential att påverka och 
förändra situationen för barn med många olika typer av bakgrunder, men att resultatet visar att 
det finns brister i den pedagogiska designen av projektet. Undervisningen i projektet var exem-
pelvis starkt influerad av traditionell musikundervisning och en traditionell repertoar och del-
tagarna utgjordes av en redan sen tidigare priviligierad grupp. Författarna hävdar att musikpro-
jekt med syfte att bidra till social förändring alltid måste ta hänsyn till strukturella, ekonomiska 
och kulturella hinder och att det krävs hänsynstagande till det lokala kulturella kapitalet för att 
en bredare målgrupp av barn ska kunna nås. De poängterar även att det inte finns några snabba 
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och enkla lösningar när det gäller fattigdom och social exkludering samt att socialt kapital alltid 
verkar i samklang med ekonomiskt och kulturellt kapital.  
 
Burnard, Dillon, Rusinek och Saether (2008) har i en jämförande forskningsstudie undersökt 
musiklärares perspektiv på inkludering i Sverige, Spanien, Storbritannien och Australien. I 
varje land genomfördes fallstudier på skolor i områden med stor representation av sociala pro-
blem, låg socioekonomisk status, socialt missgynnande och med ett stort antal elever från et-
niska minoritetsgrupper. Studiens syfte är att jämföra hur social inkludering identifieras och 
karaktäriseras i musikutbildning i olika länder samt att jämföra specifika teman kopplat till vad 
lärare säger och gör gällande utformning och hantering av social inkludering. Studien definierar 
inkludering som allas rätt att delta på lika villkor oberoende av ekonomiska resurser, klass, 
etnicitet, religion, kön eller kulturellt och språkligt ursprung. Resultatet visar att det är i den 
pedagogiska situationen som inkludering framför allt blir till och att det mest betydelsefulla för 
en inkluderande pedagogik handlar om musiklärares förmåga att designa lärandesituationer 
som anknyter till elevernas inneboende motivation och agens.  Dessa lärarkvaliteter främjade 
produktiviteten, meningsfullheten och musikupplevelsen och skapade en relation av respekt 
och humanitet mellan elev och lärare, något som benämns som en inkluderande relation. Denna 
förståelse av mänsklighet och de inneboende egenskaperna hos denna typ av musikalisk akti-
vitet beskrivs som studiens viktigaste insikter.   

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor   
Med hänvisning till kontrasten mellan ovanstående presenterad forskning och kulturskolans 
mål att vara en skola för alla barn är jag intresserad av att, genom termer av inkludering och 
mångfald, utforska området vidare. Studien ämnar därför undersöka hur musiklärare i kulturs-
kolan, i fokusgrupper, samtalar om och därmed konstruerar och legitimerar sin syn på inklude-
ring och mångfaldsarbete. Förhoppningen är att studiens resultat, för mig och andra intresse-
rade, ska leda till vidare reflektion och en vidgad syn på inkludering och mångfaldsarbete i 
kulturskolan och på så sätt bidra till att öka medvetenheten inom det valda problemområdet. 
Studiens syfte är att undersöka musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i 
kulturskolan. Följande frågeställning har formulerats för detta arbete:  
 
 

1. Hur konstruerar och legitimerar musiklärare sin syn på arbete för inkludering och ökad 
mångfald i kulturskolan? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Först beskrivs interpretativ-
ismen och konstruktionismen som är studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv. 
Därefter följer en redogörelse av studiens teoretiska ram, ett diskursanalytiskt perspektiv.   

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Kunskapsteoretiska frågeställningar inriktar sig på vad som anses som kunskap inom ett äm-
nesområde (Bryman, 2018). Den kunskapsteoretiska syn som föreliggande studie stämmer in 
under är interpretativismen, en riktning som enligt Bryman uppfattar att människor och deras 
institutioner, samhällsvetenskapens studieobjekt, i grunden skiljer sig från naturvetenskapens 
studieobjekt. Fokus läggs på förståelse och tolkning av människors beteende snarare än på för-
klaringar, som är det huvudsakliga inom en positivistisk syn på samhällsvetenskap. Denna 
forskningsdesign syftar till att undersöka och förstå hur musiklärare konstruerar sin syn på ar-
bete för inkludering och mångfaldsarbete i kulturskolan. Bryman beskriver vidare att forskaren 
intar en tolkande inställning och försöker tolka andras tolkningar av verkligheten, för att sen 
sätta detta i relation till litteratur och övrig forskning. I denna forskningsstudie kommer resul-
tatet vara en tolkning som forskaren har gjort av lärarnas tolkningar, alltså deras syn på arbete 
för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan.    
 
Frågor som rör ontologi handlar i stort om vad som finns i världen och huruvida det som finns 
ska uppfattas som objektiva enheter eller som konstruktioner som bygger på uppfattningar och 
handlingar (Bryman, 2018). Föreliggande studie är konstruktionistisk. Enligt Bryman ifråga-
sätter denna ståndpunkt förekomsten av på förhand givna enheter och att sociala aktörer upp-
fattar dem som en yttre verklighet som inte går att påverka eller styra. Utifrån ett konstruktion-
istiskt synsätt är sociala företeelser och kategorier något som skapas via socialt samspel och 
som är i ett tillstånd av ständig förändring. Tankar om att allt som existerar är socialt konstruerat 
finns representerat i socialkonstruktionismen. Burr (2015) menar att det inte finns någon samlad 
enhetlig beskrivning av socialkonstruktionismen, men har ändock listat några viktiga antagan-
den som kan ses vara allmängiltiga för perspektivet. Socialkonstruktionsimen ställer sig kritisk 
till för givet tagen kunskap och ifrågasätter för givet tagna sätt att förstå världen och oss själva 
på. Istället är den verklighet som ses av människan alltid påverkad av vårt sätt att se på världen 
och av vårt sätt att dela in världen i kategorier. De sätt att se på världen och de kategoriseringar 
vi gör är i sin tur påverkade av vår historiska och kulturella bakgrund. Burr menar också att 
kunskap och vetskap konstrueras mellan människor i det sociala samspelet. Genom de dagliga 
interaktionerna mellan människor konstrueras vår version av kunskap. Slutligen tar Burr upp 
att det finns ett samband mellan kunskap och social handling där våra konstruktioner av världen 
avgör sociala handlingars legitimitet. Kopplat till föreliggande forskningsdesign skulle synen 
på kategorier som inkludering och mångfaldsarbete kunna uppfattas som en social konstruktion 
där dess mening och innebörd konstrueras i det sociala samspelet i intervjusituationen. Bryman 
(2018) tar även upp att denna inställning innefattar ett intresse för det språk som används för 
att beskriva kategorierna på. Detta kopplas till diskursanalysen som föreliggande forskningsde-
sign har som teoretisk utgångspunkt.  

3.2 Ett diskursteoretiskt perspektiv som utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras diskursanalys som studiens teoretiska ram. Eftersom föreliggande 
studie önskar undersöka hur musiklärare konstruerar sin syn på ett valt område utgör diskursa-
nalys med specifikt fokus på diskursteori ett passande teoretiskt ramverk eftersom detta ser 
världen och den sociala tillvaron som socialt konstruerade och därmed också föränderliga. 
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3.2.1 Diskursanalys 
Diskursanalysens angreppssätt bygger på en språkfilosofi som hävdar att människans tillträde 
till verkligheten går genom språket. Det är genom språket som vi skapar representationer av 
verkligheten och dessa representationer bidrar i sin tur till skapandet av verkligheten (Winther 
Jørgensen & Philips, 2000). Bryman (2018) menar att språket är viktigt för samhällsforskare 
och att kunskaper om hur ord och uttryck används ofta anses avgörande för att skapa en bild av 
den sociala verklighet som studeras. Diskursanalys är ett sätt att analysera bland annat prat, 
samtalande och det verbala samspelet i exempelvis en intervju. Vikt läggs vid hur olika vers-
ioner av verkligheten konstrueras och konstitueras med hjälp av språket. Det kan handla om att 
söka efter retoriska detaljer, exempelvis hur olika argument konstrueras. Det kan också handla 
om att fokusera på detaljer som pauser och betoningar i förhållande till vad den som talar för-
söker uppnå. Det kan även handla om att sammanställa en lista med olika nyckelord och fraser. 
Winther Jørgensen och Philips (2000) menar att analysen handlar om att undersöka vilka möns-
ter det finns i vad som sagts eller skrivits och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva 
framställningar av verkligheten får.  Bryman (2018) lyfter att diskursanalysen fokuserar på hur 
”olika versioner av världen, samhället, händelser och inre psykologisk verklighet produceras i 
diskurser” (s.640). Enligt Bryman är diskursanalysen anti-realistisk vilket innebär att den för-
nekar att verkligheten är en yttre företeelse som forskare kan ge en slutgiltig beskrivning och 
förklaring av. Istället är det genom diskurser som olika versioner av den sociala verkligheten 
konstitueras och diskurser innefattar enligt Bryman mycket mer än bara språket som sådant. 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är en diskurs ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s. 7). Författarna beskriver även att genom att det 
sker en förändring i diskursen förändras och reproduceras också den sociala verkligheten. In-
tresset i föreliggande studie ligger i att undersöka synsätt och konstruktioner av ett specifikt 
ämne hos musiklärare, vilket gör diskursanalysen relevant. Det är alltså musiklärarnas version 
av världen kopplat till fenomenen inkludering och mångfald som ämnar studeras. Winther Jør-
gensen och Philips beskriver diskursanalysen som ett helt paket där teori, metod och analysme-
tod är sammanlänkade. Detta paket innehåller filosofiska premisser beträffande språkets roll i 
en social konstruktion av världen, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer för hur 
ett forskningsområde ska angripas samt specifika tekniker för språkanalys.  

3.2.2 Diskursteori 
Winther Jørgensen och Philips (2000) lyfter tre angreppssätt inom det diskursanalytiska fältet. 
Dessa är kritisk diskursanalys, diskurspsykologi och diskursteori, varav den sistnämnda utgör 
föreliggande studies teoretiska ramverk. Enligt Winther Jørgensen och Philips bygger diskurs-
teorin på de politiska teoretikerna Laclau och Mouffes texter. Angreppssättet fokuserar på en 
strävan att fixera betydelser inom ett visst område och syftar till att förstå det sociala som en 
diskursiv konstruktion. Sociala fenomen ses aldrig som färdiga eller totala, vilket gör att det 
pågår en ständig social strid om definitioner av samhälle och identitet. Eftersom föreliggande 
studie ämnar undersöka musiklärares syn på det sociala fenomenet arbete för inkludering och 
ökad mångfald utgör diskursteorin, med dess förståelse av den sociala världen som konstruerad 
och föränderlig, ett lämpligt teoretiskt ramverk. Inom diskursteorin poängteras att en diskurs 
konstruerar den sociala världens betydelse. Denna betydelse kan aldrig låsas fast och ingen 
diskurs är en sluten enhet utan omformas ständigt i kontakt med andra diskurser i en diskursiv 
kamp (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Diskursen innefattar inte bara språket utan syftar 
även till en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, där i stort sett alla sociala 
fenomen kan analyseras med diskursanalytiska redskap. Författarna liknar språkets olika tecken 
vid knutarna i ett fiskenät. Likt knutarna som sitter på bestämda sätt i nätet får tecknen betydelse 
genom att skilja sig från varandra på bestämda sätt. Enligt diskursteorin strävar vi hela tiden 
efter att försöka spänna ut detta fisknät så att alla tecken står i ett fast förhållande till varandra. 
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Winther Jørgensen och Philips beskriver att detta försök till slut är omöjligt eftersom varje 
teckens betydelse är kontingent: ”den är möjlig men inte nödvändig, och det är just dessa stän-
diga försök som aldrig helt lyckas som ger ingång till analysen” (2000, s. 32). Det är diskursa-
nalysens syfte att kartlägga dessa processer av kämpande om hur tecknen ska fastställas. En 
diskurs är i sammanhanget en fixering av betydelse inom en bestämd domän. Diskursen kan 
beskrivas som en reducering av möjligheter eftersom den genom en fastställning av tecken 
också utesluter andra möjliga betydelser som tecken kan ha och andra möjliga sätt som de kan 
relatera till varandra på.  
 
Winther Jørgensen och Phillips lyfter olika angreppssätt i ett diskursanalytiskt fokus. Vissa 
angreppssätt, som exempelvis diskurspsykologi, fokuserar på människors konkreta vardagliga 
situationer. Diskursteori däremot lägger istället fokus på de större linjerna i ett försök att kart-
lägga större samhälleliga struktureringar av diskurser som cirkulerar i samhället kring ett be-
stämt socialt område. Fenomenen inkludering och mångfald som är i fokus i föreliggande studie 
kan ses kopplade till större strukturer i samhället, vilket motiverar valet av diskursteori och 
skulle kunna innebära konstruktioner av något större diskurser. Författarna påpekar dock att 
även om diskursteorin fokuserar på mer abstrakta icke-personifierade diskurser skapas, bevaras 
och förändras dessa i mindre vardagliga diskurser.     
 
Winther Jørgensen och Philips lyfter att Laclau och Mouffes diskursteoretiska angreppssätt inte 
skiljer mellan diskursiva och icke-diskursiva sociala praktiker och att det på så sätt inte finns 
något samspel mellan diskurs och något annat. Istället är diskursen fullständigt konstituerande 
för världen. Föreliggande studie har dock även tagit inspiration från de tankar som Lindgren 
och Ericsson (2013) presenterar om kontextuella påverkansfaktorer. De definierar diskurser ut-
ifrån Laclau och Mouffes diskursteori, men menar att faktorer inom den kontext där diskurserna 
konstrueras i vissa avseenden kan vara konstituerande för den diskurs som etableras. På så sätt 
menar Lindgren och Ericsson att det pågår en ömsesidig påverkan där diskurserna i ett skede 
kan fungera som konstituerande, medan det i ett annat skede är det materiella som verkar kon-
stituerande. 

3.2.3 Det sociala inom diskursteori 
Diskursteori omfattar enligt Winther Jørgensen och Philips (2000) inte bara normalt betraktade 
teckensystem som språk i text och tal och visuell kommunikation utan även alla sociala feno-
men. I likhet med att diskurser försöker strukturera tecken som om alla tecken hade en fast 
ordning och betydelse i en struktur gäller samma logik för alla sociala fenomen. Vi människor 
uppför oss som om verkligheten runt omkring oss har en fast och entydig struktur, men liksom 
språkets struktur aldrig går att fastställa helt är även samhälle och identitet något som är flytande 
och föränderligt. I analysen undersöks hur vi skapar verkligheten, utgångspunkten är alltså att 
vi skapar objektivitet och att det är denna skapandeprocess som analysen ska följa. Även Burr 
(2015, s. 75) lyfter det sociala som en diskursiv konstruktion och menar att diskurser är starkt 
kopplade till människans sociala tillvaro. Det är dessa diskurser som skapar den sociala tillva-
ron och styr hur vi lever våra liv. Dessa diskursiva konstruktioner ses aldrig som helt fastställda 
och på så sätt menar Burr att kan finnas flera sanningar och versioner av verkligheten rörande 
samma fenomen, beroende på vem det är som ger sin bild av företeelsen. Detta exemplifierar 
Burr genom fenomenet rävjakt. Det kan å ena sidan pågå en diskurs om rävjakt som moraliskt 
försvarbart eftersom det finns en syn på att rävpopulationen måste kontrolleras för att förhindra 
att den blir så stor att den gör skada både för sig själv och för människan. Samtidigt kan en 
annan diskurs handla om djurs rättigheter och att det inte är moraliskt försvarbart att skjuta djur 
och att det är mot djurens rättigheter. På så sätt kan två diskurser pågå samtidigt om samma 
företeelse där varje diskurs skapar en sanning om den aktuella företeelsen. Winther Jørgensen 
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och Phillips samlar ihop premisserna för diskursteorin i en diskussion av kontingens kontra 
kontinuitet. Teorins utgångspunkt är att all artikulation, innefattandes all samhällelighet, är kon-
tingent och därmed möjlig men inte nödvändig. Att den sociala tillvaron hela tiden kan vara 
annorlunda innebär däremot inte att allt hela tiden är i förändring eller att det sociala formas 
helt fritt. Det sociala beskrivs vara delvis strukturerat på bestämda sätt, vilket gör att diskurserna 
har en tyngd eller en tröghet som vi är mer eller mindre inneslutna i. Även om det finns en 
utgångspunkt om att allt är kontingent kan vi inte tänka utöver givna strukturer – betydelser är 
aldrig helt fasta, men heller aldrig helt ofixerade, vilket innebär en kontinuitet i det sociala. 

3.2.4 Makt inom diskursteori 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter begreppet makt kopplat diskursteorin. Dessa tan-
kar grundar sig i idéhistorikern och filosofen Foucaults maktbegrepp (NE, 2019). Enligt 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskrivs begreppet makt inte som något som någon kan 
vara i besittning av och som kan utövas över andra. Makt definieras istället som den kraft och 
de processer som över huvud taget frambringar det sociala. I Foucaults teori om makt beskrivs 
den, enligt Winther Jørgensen och Philips, som starkt kopplad till kunskap där makt och kun-
skap ses förutsätta varandra. Makten understryker kontingensen i vår sociala omvärld och fram-
bringar den kunskap vi har, våra identiteter och de relationer vi har till varandra som individer 
eller som grupp. Alla dessa fenomen är kontingenta i och med att de alla vid en given punkt är 
på ett bestämt sätt på samma sätt som de men kunde ha varit och kan vara annorlunda. Vi är 
beroende av att leva i en bestämd social ordning som alltid är konstituerad makt. Winther Jør-
gensen och Phillips beskriver en kamp om betydelsebildning och menar att denna diskursiva 
kamp är ett viktigt fokus vid diskursteoretisk analys. Ingen diskurs kan etableras helt utan be-
finner sig ständigt i konflikt med andra diskurser som definierar verkligheten på andra sätt. 
Varje enskild diskurs strävar efter att uppnå hegemoni, vilket enligt författarna innebär att den 
aktuella diskursen på sitt sätt fastställer språkets betydelse. 
   
 
 
 



 22 

4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt val av metod och ana-
lys. Här redogörs också för urval av informanter, studiens genomförande samt dess trovärdighet 
och giltighet.   

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras forskningsstudiens val av kvalitativ forskningsansats, fokusgruppin-
tervjun som forskningsmetod samt diskursanalysen som analysmetod.   

4.1.1 Val av forskningsansats 
Föreliggande studie har en kvalitativ forskningsansats och inte kvantitativ. Enligt Bryman 
(2018) lägger kvalitativ forskning vanligtvis vikt vid ord under insamling och analys av data 
och betonar i huvudsak ett induktivt synsätt, där tyngden läggs på generering av teorier. Den 
tar också avstånd från naturvetenskapliga normer och tillvägagångssätt. Istället läggs vikten vid 
hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Bilden av den sociala verkligheten är 
att den är i ständig förändring och kopplad till individernas skapande och konstruerande för-
måga. Föreliggande studie syftar till att belysa musiklärarares uppfattningar och tal om ett spe-
cifikt tema, inkludering och mångfaldsarbete, vilket stämmer in under en kvalitativ forsknings-
strategi. Studien kan även beskrivas som företrädesvis induktiv. Det är enligt Bryman ett an-
greppssätt mellan teori och praktik där teorin är något som blir resultatet av en forskningsinsats. 
Föreliggande forskningsdesign har inte för avsikt att pröva en teori. Kanske kan början på te-
oribildning genereras utifrån slutsatser som kan dras av det empiriska materialet, vilket då stäm-
mer mer överens med en induktiv metod. 

4.1.2 Fokusgrupper 
För att samla in data används i föreliggande studie intervjuer i form av fokusgrupper. Denna 
datainsamlingsmetod stämmer väl ihop med diskursanalysen som är studiens teoretiska ram. 
Intervju i fokusgrupper är enligt Bryman (2018) en form av gruppintervju där fokus ofta ligger 
på ett visst tema eller ämnesområde. I föreliggande studie består grupperna av musiklärare och 
temat är arbete för inkludering och ökad mångfald. Wibeck (2000) beskriver att en fokusgrupp 
innebär att en grupp människor under en begränsad tid ges ett givet ämne att diskutera. Gruppen 
leds av en samtalsledare som agerar moderator utifrån målet att gruppdeltagarna ska samtala 
fritt med varandra. Ordet fokus indikerar enligt Wibeck på att samtalet ska röra ett på förhand 
givet ämne. Vidare definierar Wibeck fokusgrupper som en forskningsteknik där det handlar 
om att samla in data genom gruppinteraktion och där ämnet bestäms av forskaren. Bryman 
(2018) beskriver hur  intervjuer i form av fokusgrupper gör det möjligt för forskaren att skapa 
en förhållandevis ostrukturerad situation för att deltagarnas åsikter och synsätt ska kunna 
komma till uttryck. Deltagarna får utrymme att lyfta fram den frågeställning som de anser vara 
av vikt inom ett område, eftersom fokusgruppledaren måste lämna över viss del av kontrollen 
till deltagarna. Tonvikten kan ligga på hur gruppens deltagare, i termer av den kunskap och 
erfarenheter dessa har anskaffat sig, skapar mening i relation till valda tema. Bryman poängterar 
att meningsskapandet sker i samspel med andra och att den process där en social företeelse 
förstås eller tolkas inte är oberoende av andra människor. Intervjuformen skapar också utrymme 
för deltagarna att argumentera med varandra och ifrågasätta varandras åsikter. Genom att del-
tagarna tvingas reflektera och ibland även ändra sina uppfattningar menar Bryman att forskaren 
har möjlighet att få mer realistiska beskrivningar av vad människor verkligen tycker och tänker. 
Wibeck (2000) lyfter att fokusgrupper kan användas för att studera innehåll i form av grupp-
medlemmarnas åsikter, attityder, tankar, uppfattningar och att fokusgruppintervjun kan ge fors-
karen möjlighet att få en inblick i hur kunskap och idéer utvecklas i en viss kulturell kontext. I 
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föreliggande studie är syftet att studera musiklärares syn på arbete för inkludering och ökad 
mångfald i kulturskolan, det vill säga lärarnas åsikter, attityder, tankar och uppfattningar om 
det aktuella ämnesområdet i den kulturella kontexten kulturskolan.  

4.1.3 Analysmetod 
Precis som nämnts tidigare fungerar diskursanalysen både som teori, metod och analysmetod. 
Analysarbetet kan enligt Bryman (2018) handla om att söka efter retoriska detaljer, exempelvis 
hur olika argument konstrueras. Det kan också handla om att fokusera på detaljer, exempelvis 
pauser och betoningar i förhållande till vad den som talar försöker uppnå. Genom att samman-
ställa olika kedjor av ord med olika nyckelord kan också en eller flera versioner av något iden-
tifieras. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver hur diskurser inom diskursteori, det 
diskursanalytiska angreppssätt som är aktuellt för föreliggande studie, inte bara innefattar språ-
ket. Diskursteorin syftar även till en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion där i 
stort sett alla sociala fenomen kan analyseras med diskursanalytiska redskap. Sociala fenomen 
ses aldrig som färdiga eller totala, vilket gör att det pågår en ständig social strid om definitioner 
av samhälle och identitet. Winther Jørgensen och Phillips lyfter för diskursteorin relevanta be-
grepp. I en diskurs är nodalpunkten ett centralt tecken och detta kan beskrivas bli diskursens 
centra. Runt nodalpunkten kretsar tecken och dessa får sin betydelse genom nodalpunkten. Alla 
tecken i en diskurs kallas moment, vilket författarna liknar vid knutarna i ett nät. Momenten är 
knutarna i nätet och deras betydelse fixeras genom att de skiljer sig från varandra på bestämda 
sätt. Begreppet diskurs beskrivs som en fixering av betydelse inom en bestämd domän me-
dan det diskursiva fältet åsyftar diskursens yttre, det som den utesluter. Det diskursiva fältet 
liknas vid en reservoar av betydelsetillskrivningar som ignoreras i den specifika diskursen. Slut-
ligen är element benämningen på tecken som inte slutgiltigt fått sin betydelse i diskursen. Dis-
kursen vill göra element till moment genom att omvandla elementens mångtydighet till enty-
dighet. Diskursen är ett tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning, en tillslutning. Dock är 
tillslutningen aldrig fullständig. Vid en diskursteoretisk analys kartlägger forskaren vilka dis-
kursens knuttecken är. Genom att identifiera dessa i ett konkret material kan forskaren se hur 
diskursen är organiserad. Via så kallade ekvivalenskedjor kopplas nodalpunkten samman med 
andra meningsbärande tecken och genom detta får de inledningsvis meningslösa knuttecknen 
också mening. I föreliggande studie kan konstruktioner av synen på arbete för inkludering och 
ökad mångfald identifieras med hjälp av diskursanalysen. Genom att söka efter nodalpunkterna 
i musiklärarnas samtal och finna de tecken som ger nodalpunkterna mening, kan diskurser som 
ligger till grund för respondenternas syn på arbete för inkludering och ökad mångfald bli syn-
liga.  

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt presenteras studiens design. Det redogörs för studiens urval av respondenter, hur 
datainsamling, bearbetning och analys gått till samt för studiens etiska överväganden och dess 
giltighet och tillförlitlighet.   

4.2.1 Urval av respondenter 
Till föreliggande studie söktes lärare utifrån kriteriet att dessa skulle vara verksamma musiklä-
rare på en kulturskola. Utöver detta kriterium var det också viktigt att lärarna kunde de datum 
och de tider som intervjuerna bestämdes äga rum, eftersom de skedde i grupp. Detta bidrog till 
att mitt urval av lärare till stor del bestod av de som hade möjlighet att delta, vilket innebar att 
jag inte kunde ha fler kriterier kring urvalet. För att eventuellt få ett mer allsidigt resultat 
var min ambition dock att intervjua lärare med olika genus och som undervisade på spridda in-
strument. Sammanlagt intervjuades 11 lärare fördelat på tre fokusgrupper, en grupp på varje 
kulturskola. Jag önskade att intervjua lärare i minst fyra fokusgruppintervjuer, men på grund av 
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svårigheten att få till intervjuer, delvis beroende på studiens begränsade tidsram, genomför-
des studien med tre fokusgrupper på tre olika kulturskolor. Trots ambitionen om fler fokus-
grupper kan tre grupper antas skapa förutsättningar för att generera en viss bredd och fördjupad 
kunskap om hur lärare konstruerar sin syn på arbete för inkludering och ökad mångfald. Lä-
rarna kontaktades via mail. Jag kontaktade kulturskolor som var belägna inom ett viss geogra-
fiskt område för att jag enkelt skulle kunna ta mig till skolan och genomföra fokusgruppinter-
vjun och på så sätt göra det lättare att hitta en gemensam tid som passade alla lärare. Lärarna ar-
betar alla med instrumentalundervisning på en kulturskola. Grupperna består både av män 
och kvinnor och lärarna undervisar till viss del på olika instrument.  Sammanlagt 

4.2.2 Datainsamling 
För att samla in data till föreliggande studie genomfördes tre fokusgruppintervjuer. Intervjuerna 
ägde rum på respektive kulturskola och samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning via 
en Zoom Ljudinspelare samt med en mobiltelefons ljudupptagningsfunktion. Intervjuerna är 
40, 56 och 58 minuter långa och består av diskussioner kring synen på arbete för inkludering 
och mångfald i kulturskolan. Intervjuerna inleddes med en presentation av studiens syfte och 
inriktning, och med en kort redogörelse av varför det inledande intresset uppkommit. Därefter 
beskrevs hur intervjun skulle gå till varefter diskussionen inleddes med en bred och öppen fråga 
för att få igång samtalet. Jag som intervjuare fungerade som en moderator i lärarnas diskuss-
ioner kring det valda intresseområdet, men fick i alla grupper komma med vissa infallsvinklar 
och ställa frågor för att ändra riktning, fördjupa eller få fart på diskussionerna. För att kunna 
ställa följdfrågor och föra diskussionen vidare fokuserades under intervjuerna på vad som sa-
des. Gemensamt för alla grupper var att respondenterna till en början visade en viss tveksamhet, 
kanske på grund av inspelningssituationen och ämnet, men efter en kortare stund visades mer 
aktivitet, respondenterna öppnade sig och diskussionerna tog fart. 

4.2.3 Bearbetning och analys 
Den data som samlades in under fokusgruppintervjuerna transkriberades för att materialet 
skulle kunna analyseras. Detta gjordes genom att ljudupptagningarna spelades upp, 
med många omtag och pauser. Transkriberingarna består av lärarnas samtal där alla ord skrevs 
ned tillsammans med längre och kortare pauser, utfyllnadsord samt funderingsmarkörer, 
som exempelvis “eh”. Analysen av transkriberingen gjordes genom diskursteoretisk ana-
lys och tog sin början genom att materialet lästes igenom flera gånger för att kunna hitta mer 
övergripande teman. Genom att sedan leta efter återkommande uttryckssätt och ord, tillsam-
mans med termer och begrepp som framställdes på olika sätt och som kunde höra samman, 
plockades potentiellt relevanta ord, tecken, ur texten. Dessa tecken grupperades och staplades 
upp i ett Word-dokument tillsammans med varje funnet temas rubrik.  Fokus låg på hur lä-
rarna talade om arbete för inkludering och ökad mångfald, hur de uttryckte sig, hur de argu-
menterade för sina ställningstaganden, hur de talade med varandra och vad som kom fram i de-
ras tal. Passande citat markerades även med olika färger i det transkriberade materialet. I de 
teman som upptäckts identifierades sedan de centrala tecknen, de så kallade nodalpunkterna. 
Dessa gavs mening genom att meningsbärande tecken urskildes där vissa tecken, moment, sågs 
passa in under de olika temana. Genom analysens gång sågs vissa tecken inte längre stämma in 
tillsammans med övriga tecken och under de teman som utkristalliserats. Dessa tecken, element, 
saknade på så sätt betydelse och avlägsnades därför. De moment som identifierats kopplades 
sedan samman i olika ekvivalenskedjor tillsammans med nodalpunkterna. Genom dessa ekvi-
valenskedjor framkom de diskurser som konstruerades om musiklärares syn på arbete för in-
kludering och ökad mångfald i kulturskolan. Fokus låg på hur lärarna talade om arbete för in-
kludering och ökad mångfald, hur de uttryckte sig, hur de argumenterade för sina ställningsta-
ganden, hur de talade med varandra och vad som kom fram i deras tal. De citat som används i 
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resultatet har i vissa fall redigerats för att bli mer lättlästa och förståeliga, vilket innebär att 
upprepade ord och ljud som harklingar och suckar har tagits bort. I de fall där hela citatet 
inte var av relevans och där vissa delar därmed tagits bort, markerades detta med (…). I resul-
tatet kursiveras de ord som ingår i de ekvivalenskedjor diskurserna är uppbyggda av. För tyd-
lighetens skull har jag valt att konsekvent använda ordet lärare i resultatet.   

4.2.4 Etiska överväganden 
Föreliggande studie grundar sig på intervjuer och involverar människor, vilket innebär att det 
finns etiska överväganden att ta hänsyn till. Enligt Codex (2018) får forskning endast genom-
föras om de medverkande ger sitt samtycke till att delta i studien. För att samtycket ska vara 
giltigt behöver deltagarna få information om forskningen och det kan också tas tillbaka när som 
helst med omedelbar verkan. Informationen innefattar syftet med och den övergripande planen 
för forskningen, vilka metoder som används, följder och eventuella risker som forskningen kan 
medföra, vem som är huvudman för forskningen, att deltagandet i forskningen är frivilligt och 
att personen i fråga när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska som 
regel ges både skriftligt och muntligt. De respondenter som deltagit i föreliggande stu-
die har skriftligt via mail och muntligt inför fokusgruppintervjuerna fått del av informationen 
och också gett sitt samtycke skriftligen genom att skriva under en samtyckesblankett innan in-
tervjun tog sin början. Vetenskapsrådet (2017) lyfter vikten av anonymisering och avidentifie-
ring. Gällande en intervjustudie innebär detta att ingen annan än forskaren ska veta el-
ler kunna ta reda på vem som har uttryckt vad i intervjuerna. I föreliggande studie är respon-
denterna endast benämnda med sitt yrke för att anonymitetsprincipen ska uppfyllas.   

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Begreppen reliabilitet och validitet är något som enligt Bryman (2018) anpassas när det kom-
mer till kvalitativ forskning. För bedömning av en kvalitativ undersökning används istället ofta 
kriterierna tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten består av olika delkriterier. Trovärdighet 
är ett av dessa kriterier, vilket enligt Bryman handlar om att säkerställa att forskningen utförts 
i enlighet med de regler som finns och att så kallad respondentvalidering sker. I föreliggande 
studie har detta har vägts upp genom att respondenterna har fått möjlighet att ta del av resultat 
för att se om jag som forskare har uppfattat verkligheten rätt. Ett annat delkriterium är överför-
barhet och Bryman beskriver att detta kriterium inbegriper hur väl resultatet kan överföras till 
ny forskning. Inom kvalitativ forskning uppmanas forskare göra fylliga och detaljrika beskriv-
ningar och redogörelser som tydliggör bedömningen för hur pass överförbara resultaten är på 
en annan miljö. I föreliggande studie har transkriberingar av fokusgruppssamtal använts för att 
göra detaljrika beskrivningar av både urval och resultat. Pålitlighet är ytterligare en aspekt som 
enligt Bryman behandlar om det är möjligt att få samma resultat vid ett annat tillfälle. För att 
uppnå pålitlighet ska forskaren anta ett granskande synsätt, vilket innebär en fullständig och 
tillgänglig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen. Detta har i föreliggande studie 
gjorts genom att en redogörelse för forskningsprocessens alla delar har gjorts skriftligt. En slut-
lig delkategori är möjligheten att styrka och konfirmera, vilken Bryman beskriver handlar om 
att försöka säkerställa att forskaren har agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga vär-
deringar eller teoretisk inriktning påverka utförande och slutsatser. Bryman påpekar dock att en 
fullständig objektivitet i samhällelig forskning inte är möjlig att uppnå. Winther Jørgensen och 
Philips (2000) menar också att en forskare inom diskursanalys ofta själv är en del av den diskurs 
som analyseras. Dock har det genom hela forskningsprocessen funnits en strävan efter att inta 
en så objektiv ställning som varit möjlig.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av den analys som har gjorts av föreliggande studies fokus-
gruppintervjuer. Genom temat Arbete för inkludering och ökad mångfald behandlas lärarnas 
konstruktioner av synsätt när det gäller arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. 
I temat Kontextuella påverkansfaktorer lyfts kontextuella faktorer som på olika sätt har visat 
sig påverka lärarnas sätt att arbeta för inkludering och ökad mångfald.  

5.1 Arbete för inkludering och ökad mångfald 
Följande avsnitt behandlar lärarnas syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturs-
kolan. De diskurser som presenteras är Inkluderings- och mångfaldsarbete som givet, Inklude-
rings- och mångfaldsarbete som motsägelsefullt, Inkluderings- och mångfaldsarbete som soci-
alt utvecklande, Inkluderings- och mångfaldsarbete som extern verksamhet, Inkluderings- och 
mångfaldsarbete som svårt, Inkluderings- och mångfaldsarbete som gemensamt ansvar. Några 
av diskurserna innehåller olika synsätt gällande arbete för inkludering och ökad mångfald. 
Dessa synsätt ter sig på olika sätt men håller sig inom ramen för diskursen och konstruerar 
tillsammans den aktuella diskursen. De ord som bildar ekvivalenskedjor är kursiverade inuti 
texten. De nodalpunkter som har utkristalliserats är givet, motsägelsefullt, socialt utvecklande, 
extern verksamhet, svårt samt gemensamt ansvar.  

5.1.1 Inkluderings- och mångfaldsarbete som givet 
Konstruktionen av diskursen om inkludering och ökad mångfald som givet bygger på en syn 
på inkluderings- och mångfaldsarbete som en given del i kulturskolans uppdrag och på kultur-
skolan som en given inkluderande skolform. 

Ett givet uppdrag 
Lärarna konstruerar en syn på arbete för inkludering och ökad mångfald som en given del i 
kulturskolans uppdrag. I alla grupper formuleras en vilja att vara en tillgänglig kulturskola och 
att få ut budskapet om en kulturskola för alla. Lärarna uttrycker att det är viktigt att kultursko-
lan gör det som går för att alla ska ha en likvärdig möjlighet att välja kulturskolan. “Man måste 
ju få en chans i alla fall” (Lärare ur fokusgrupp 2) säger en lärare och en annan lärare påtalar 
att “det viktiga tycker jag är att vi presenterar möjligheterna, att alla förstår att det finns en 
möjlighet” (Lärare ur fokusgrupp 1). Det valfria i kulturskolan som skolform poängteras, men 
också kulturskolans ansvar att se till att ingen elev behöver avstå från kulturskolan på grund av 
anledningar som ekonomi eller språk. En lärare pekar på att barn har en rättighet till kultur som 
kulturskolan har ett ansvar att uppfylla. Kultur konstrueras även som ett uttrycksmedel i dis-
kussionerna och genom att inte arbeta för inkludering och ökad mångfald beskrivs detta ut-
trycksmedel tas ifrån vissa barn. Arbetet för inkludering och ökad mångfald konstrueras även 
som meningsfullt och viktigt genom lärarnas diskussioner. Den effekt som lärarna ser när ele-
ver, som förut inte varit i kontakt med kulturskolan, växer och utvecklas beskrivs av en lärare 
som “fantastiskt” och “det ger dem så otroligt mycket” (Lärare ur fokusgrupp 1).  

En given del i kulturskolan som skolform  
Det konstrueras en syn på kulturskolan som en given inkluderande skolform bland lärarna. Det 
beskrivs att lärarna har stor möjlighet att anpassa undervisningen och rätta sig efter de elever 
som de möter i sitt arbete. Undervisningen sker individuellt eller i små grupper, vilket beskrivs 
möjliggöra en total individanpassning. Flera lärare beskriver hur de hela tiden ser till att an-
passa innehåll och utformning till elevernas individuella behov för att kunna möta eleven. En 
lärare pekar på kösystemet som rättvist och därmed inkluderande. Läraren beskriver hur alla 
barn står i samma kö och att det inte finns någon speciell kö för barn med exempelvis olika 
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funktionsvariationer. Alla barn får på så sätt samma förutsättningar att komma in i verksam-
heten. Undervisningen anpassas efter den aktuella elevens behov och ingen elev avvisas. Även 
en annan lärare lyfter kösystemet som inkluderande:  
  

Vi tar ju in de anmälningar vi får så, när vi jobbar tar vi in de elever som anmäler 
sig och det är väldigt olika egentligen. Det är de som sitter i rullstol eller ja har pro-
blem hemma kanske med olika saker eller är höginkomstagarbarn, ja hela spekt-
rat. (Lärare ur fokusgrupp 3)  
  

Här beskriver läraren hur de elever som anmäler sig tas emot och att dessa elever kommer med 
helt olika förutsättningar och från olika bakgrunder. Lärarna konstruerar även ämnet musik som 
inkluderande och lyfter särskilt vikten av detta kopplat till elever som inte pratar svenska eller 
elever med funktionsvariationer. Genom att använda instrument för att spela och härma skapas 
ett alternativt kommunikationsmedel som gör det möjligt att få kontakt och bedriva framgångs-
rik musikundervisning trots att lärare och elever inte talar samma språk. Musikens funktion som 
kommunikationsmedel beskrivs som musikens makt och som ett eget språk. I flera samtal kon-
strueras en syn på att kulturskolan genom sin struktur, undervisningssätt och skolform faktiskt 
når alla barn. I samtalen konstrueras kulturskolan som öppen och tillgänglig och lärarna lyfter 
olika delar i kulturskolans verksamhet och i lärarnas arbeten som på ett givet sätt är inklude-
rande. Kulturskolan beskrivs nå alla “som vill ha den kontakten” och informationen om kultur-
skolan beskrivs nå ut till alla barn i den aktuella kommunen. En lärare visar en uppfattning om 
att genom kulturskolans arbete “hålls alla dörrar öppna för de som verkligen vill” (Lärare ur 
fokusgrupp 3). 

5.1.2 Inkluderings- och mångfaldsarbete som motsägelsefullt  
Konstruktionen av diskursen om inkluderings- och mångfaldsarbete som motsägelsefullt byg-
ger på en syn där inkluderings- och mångfaldsarbete upplevs krocka med övriga uppdrag i kul-
turskolan och där uppdraget att arbeta för inkludering och ökad mångfald ses stå i konflikt med 
andra upplevda uppdrag i yrkesrollen. Lärarna uttrycker kluvenhet och ambivalens för uppdra-
gets utrymme i kulturskolan och slits mellan olika upplevda delar i lärarrollen.   

Krockar med övriga uppdrag i kulturskolan 
Samtliga lärare uttrycker åsikter om att arbete för inkludering och ökad mångfald är viktigt, 
men flertalet lärare är även kluvna inför uppdragets utrymme i kulturskolan och konstruerar en 
syn på att arbete för inkludering och ökad mångfald krockar med övriga uppdrag i kulturskolan. 
I en grupp diskuteras mottot “mer för fler” som funnits på den aktuella kulturskolan:  
  

Lärare 1: Vi har haft ett motto som är “mer för fler” tills nån slutligen liksom bara 
“men varför?” Ska vi bara tänka kvantitet, vad händer med kvaliteten då? Vad hän-
der med vår spetskompetens, vad händer med våra utbildningar, vad händer hela 
vägen? Vi har ju ett ansvar, det är så lätt att tänka att vi har ett ansvar för att alla 
ska få, att alla ska få så mycket som möjligt. Men vi har ju också ett ansvar 
för amatörmusik-Sverige (…) ett fostransansvar.       
Lärare 2: Ja och vilka ska söka musikhögskolorna? Svenskar kommer inte att göra 
det om vi inte tar vårt ansvar och ger dem tid, för det är ju det som det hänger på. 
Så jag tycker också att det är väldigt mycket fokus på det här med hur vi ska nå 
fler, och jag säger inte att alla, alla ska verkligen få chansen det tycker jag verkli-
gen, men vi ska inte känna nederlag om en viss grupp inte söker till kulturskolan, 
för vi har försökt.   
(Lärare ur fokusgrupp 1)  
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Lärarna talar här om kulturskolans uppdrag i form av att tillhandahålla en spetskompetens med 
ett ansvar för att svenskar ska söka musikhögskolorna. Det konstrueras också en syn på kultur-
skolans uppdrag som ett fostransansvar och ett ansvar för “amatörmusik-Sverige”. Lärarna 
ifrågasätter vad som händer med dessa uppdrag om ett stort fokus ligger på kvantitet i verk-
samheten och genom samtalen konstrueras en syn på att uppdraget att nå fler ibland går i kol-
lision med ovan nämnda uppdrag. Lärarna i en grupp samtalar om vilka ambitioner och mål 
man som lärare har med undervisningen. I flera samtal lyfts arbete för inkludering och ökad 
mångfald som en aktuell trend. En lärare betonar att det är viktigt att inte arbetet går ut över 
den vanliga kulturskoleeleven som är en majoritet av eleverna i undervisningen. Läraren ut-
trycker att det är viktigt att inte glömma bort dessa elever i strävan efter att vinna fler elever 
och bredare målgrupper. “Det får inte gå ut över dem att vi ska ha en bredare verksamhet och 
nå en bredare målgrupp, de som redan är intresserade och vill spela” säger läraren (Lärare ur 
fokusgrupp 3). Vidare konstrueras även en syn på att värna om orkesterinstrumenten med 
ett ansvar för kulturarvet som ett av kulturskolans uppdrag. Detta uppdrag beskrivs kollidera 
med utvecklingen av viss bredare verksamhet för att locka fler målgrupper till kulturskolan. I 
ett samtal diskuteras tankar kring att locka fler barn till kulturskolan genom att utöka verksam-
heten baserat på var den största efterfrågan finns. “Då skulle vi bara ha gitarrlärare här” ut-
trycker en lärare och talar vidare om ett ansvar att ge elever annan typ av musik och andra 
instrument än de känner till och poängterar att “vi har ett ansvar att ge dem något annat” (Lärare 
ur fokusgrupp 1). En annan lärare beskriver sig som ambassadör för sitt instrument där det 
finns en stark ambition att nå ut till barn och ungdomar med det specifika instrumentet och 
instrumentgruppen. Läraren uttrycker en ambivalens kring uppdraget att nå ut med sitt speci-
fika instrument och uppdraget att nå en bredare målgrupp i kulturskolan som stort. I ett samtal 
om utfallet av de orkesterklasser som läraren arbetar med, där eleverna får spela ett instrument 
under ett år, beskriver läraren: 
 

Det är ju jättehög procent som fortsätter spela något annat instrument, men det är 
väldigt låg procent som fortsätter spela det de har spelat under året (…) för kulturs-
kolan i stort är det ju jättebra att många fortsätter att spela ett instrument, men det 
är inte riktigt den avkastningen som vi i vår instrumentgrupp vill ha. (Lärare ur fo-
kusgrupp 3) 
 

Här beskriver läraren att många av de elever som är med i orkesterklass fortsätter in i kulturs-
kolan genom att börja spela ett annat instrument. De elever som fortsätter spela samma instru-
ment som de gjort i orkesterklasserna är däremot få. Läraren tycker att det är positivt för kul-
turskolan i stort att eleverna fortsätter spela ett instrument, men beskriver å andra sidan att det 
inte är den utdelning som lärarna i instrumentgruppen önskar. 

Yrkesrollen i konflikt  
Lärarna beskriver hur uppdraget att arbeta för inkludering och ökad mångfald står i konflikt 
med andra upplevda uppdrag i yrkesrollen. Lärarna beskriver hur de i sitt arbete har fått imple-
mentera nya delar i sin yrkesroll för att kunna möta elever och därmed inkludera dem, men att 
detta medför en kluvenhet kring vad som faktiskt ingår i yrkesrollen. Att arbeta för att stärka 
individers utveckling, inkludera elever och kompensera för olika elevers förutsättningar besk-
rivs som en viktig del i yrkesrollen, samtidigt som lärarna i samtalen konstruerar en syn på att 
dessa delar går ut över rollen som instrumentallärare och det musikaliska lärandet som leder 
till en känsla av misslyckande. I samtal om mötet med elever uttrycker sig två lärare uttrycker 
sig på följande sätt:  
 

Lärare 1: Ibland vet jag inte riktigt vad min roll är som pedagog. Är det att vara en 
lyssnare eller är det att hjälpa dem att spela ett instrument? Till slut förstår man att 
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det är mycket socialt också, men som instrumentpedagog känner man sig miss-
lyckad, för man står still.  
Lärare 2: Men som du säger - är jag instrumentalpedagogen eller är jag mormor, 
mamma, faster, kompis eller vem är jag? Jag säger inte att detta inte är viktigt för 
jag tror nog att det är jätteviktigt för den eleven ifråga, men min roll som instru-
mentalpedagog den är ju inte riktigt där då. (Lärare ur fokusgrupp 3)  
  

Här beskriver lärarna en kluvenhet till vilken roll som egentligen bör ta sig uttryck i mötet med 
eleverna. Lärare 1 ifrågasätter vad som egentligen ingår i rollen som pedagog och beskriver hur 
en stor del av yrkesrollen tas upp av det sociala och rollen som lyssnare. Detta gör dock att 
läraren känner sig misslyckad i rollen som instrumentalpedagog. Genom att ställa rollen som 
instrumentalpedagog mot roller som mormor, mamma, faster och kompis konstruerar lärare 2 
en syn på olika roller i konflikt med varandra. Läraren uttrycker en ambivalens kring de 
olika rollernas utrymme, där läraren å ena sidan visar en uppfattning om att de nya rollerna kan 
vara viktiga för eleven, men att rollen som instrumentalpedagog å andra sidan inte får ta plats i 
undervisningen då. Några lärare beskriver även att det behövs något utöver det som normalt 
ingår i musiklärarrollen för att göra verklig förändring gällande arbete för inkludering och ökad 
mångfald. De personer som innehar detta extra utöver musiklärarrollen beskrivs som eldsjä-
lar där arbetet är hela personens liv. Lärarna konstaterar att ett sånt arbete innebär ett enormt 
slit och att det kräver mycket av läraren ifråga. En lärare konstaterar att “man behöver vara en 
alldeles speciell sort om man ska driva sånt” (Lärare ur fokusgrupp 1) Läraren fortsätter med 
att säga “det är inte såna här vanliga människor, vi som bara vill spela”, vilket visar att läraren 
inte ser sig själv eller sina kollegor som en sådan speciell sort.    

 

5.1.3 Inkluderings- och mångfaldsarbete som socialt utvecklande 
Konstruktionen av diskursen om inkluderings- och mångfaldsarbete som socialt utvecklande 
bygger på en syn på inkluderings- och mångfaldsarbete som ett medel för integration och som 
ett arbete som stärker individen, verkar personutvecklande och där den sociala delen i verksam-
heten ses vara av betydande vikt för att hålla kvar elever i verksamheten.  

Ett medel för integration  
Genom samtalen beskrivs arbete för inkludering och ökad mångfald på olika sätt som ett medel 
för integration, och på så sätt ett medel för inkludering, i ett samhälle som av lärarna upplevs 
vara delat och segregerat. Flera lärare lyfter kulturskolan som en aktör som tillsammans med 
andra aktörer är viktiga i ett gemensamt ansvar för inkludering och integration i samhället. Lä-
rarna nämner flera gånger vikten av samarbete mellan kulturskolan och aktörer som grundsko-
lan, kyrkan, Röda Korset och kommunen i stort för att integrera nyanlända barn och ungdomar 
i samhället. I samtalen framkommer också att lärarna ser mötet med nyanlända barn och ung-
domar som viktigt i integrationsprocessen:   
  

Lärare 1: Det är ju också viktigt att de nyanlända som kommer har träffat oss för då 
har de ytterligare några vuxna ansikten som de känner igen och vet vilka de är. Det 
är ju lättare att orientera sig i samhället då.   
Lärare: 2: Ja men de ser oss och vet vad kulturskolan är för något.  
Lärare 3: Ja och om de är här och äter i matsalen så känner de igen oss.  
Lärare 4: Ja också hejar man på en vuxen till.  
Lärare 5: Det är ju faktiskt inkludering även om de inte helt kommer in i verksam-
heten, det är kanske långsiktigt inkluderingsarbete till nästa generation.  
Lärare 1: Ja men ungdomarna blir ju sedda liksom och känner sig sedda.  
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Lärare 4: Någon mer som ser dem ja.  
(Lärare ur fokusgrupp 2)  
  

Här är lärarna överens om att de i sin yrkesroll kan vara betydelsefulla i det samhälleliga integ-
rationsarbetet genom att som vuxna människor möta och bekräfta nyanlända barn och ungdo-
mar. I diskussioner konstruerar flera lärare även musik och musicerande som viktiga verktyg i 
integrationsprocessen. Sången beskrivs exempelvis vara ett viktigt och grundläggande redskap 
för att lära barn och unga det svenska språket. I samtal om arbete i segregerade områden lyfts 
även betydelsen av de sidoeffekter som musikprojekt kan ge i integrationssyfte. Som ett exem-
pel på en sådan sidoeffekt beskriver en lärare hur barn genom ett musikprojekt för första gången 
fick åka in till stadens centrum och på så sätt blev mer hemma och orienterade staden.   

Stärker individen  
Lärarna i de tre grupperna är överens om att kulturskolans arbete kan stärka individen.  I samt-
liga grupper talas det om hur viktigt det kan vara för ett barn att vara ensam med en vuxen en 
gång i veckan. Följande citat exemplifierar detta:   

  
Lärare 1: Men det har man ju funderat på många gånger också, varför kommer den 
eleven ens hit och spelar? Den övar aldrig, men är det nån som kommer så är det 
just den personen. Det kan vara enda tiden i veckan som någon lyssnar på den här 
personen (...) man förstår till slut att det är mycket socialt också, mycket socialt 
lyssnande.   
Lärare 2: Och tar du tiden en period så kan du vinna hur mycket som helst på det en 
annan period. Jag menar jag har en kille och alltså utav tjugo minuter så pratar vi 
hockey de första tio minuterna. Ja men okej vi pratar hockey då och sen så kan vi 
spela lite grand, och så går han hem glad och kommer troget nästa vecka. Och då är 
det samma sak, men en vacker dag kanske vi kan spela fem minuter tänker jag. Nå-
gonstans är det nåt socialt det är ute efter också, troligtvis.   
Lärare 3: (…) Eleven kanske inte träffar någon vuxen person i tjugo minuter ensam 
nån annan gång.    
Lärare 2: Men en vacker dag kan ju det där vända, om man ger dem den tiden som 
de kanske saknar eller som de kanske har behövt få.  
(Lärare ur fokusgrupp 3)   
  

I citatet ovan talar deltagarna om hur viktigt kontakten med lärarna kan vara för eleverna och 
en syn på läraren som lyssnare konstrueras. Lektionerna beskrivs som socialt viktiga för elever 
genom att det då kan vara den enda gången som någon vuxen faktiskt lyssnar. En lärare nämner 
också begreppet socialt lyssnande kopplat till lärarrollen. Det sociala beskrivs även som något 
som ibland behöver prioriteras framför musicerandet, eftersom det är något som eleven sak-
nar eller behöver, och som i det långa loppet kan leda till att musicerandet kan sättas i fokus 
igen om de sociala behoven tillgodoses. En annan lärare beskriver att de enskilda lektionerna 
ibland behöver vara en terapeutisk stund och några lärare berättar om hur de har fått höra från 
tidigare elever hur kulturskolan i uppväxten var en trygghetszon och en fristad där de inte 
blev negativt bedömda. En syn på musik och kultur som personutvecklande skapas också. Flera 
lärare beskriver hur estetiska uttryck kan vara till hjälp för att eleven ska utvecklas som person. 
En lärare beskriver hur eleverna kan växa som individer genom att arbeta med ljud:  
  

Alltså i alla instrument som vi jobbar med så gör man ju ljud – jag hörs. Jag hörs 
när jag spelar piano, jag hörs när jag spelar fiol. Det finns jättemånga tysta barn, 
som tystas i det de vill säga, men i musiken, det här är ju ett, alltså jag hörs. Jag tror 
att det är så extremt viktigt på så många plan för människan. (Lärare ur fokusgrupp 
2)  



 31 

  
Läraren beskriver i citatet ovan hur barn kan få växa genom att spela ett instrument som ger 
ljud ifrån sig. Läraren beskriver hur många barn tystas i det de vill säga, men att de genom 
musik kan få göra sig hörda. Musik är på så sätt viktigt på flera plan för människan uttrycker 
läraren. En annan lärare beskriver hur scenvanan som eleverna får genom att vara med i kultur-
skolan kan verka personutvecklande. Det beskrivs hur barn växer som människor genom 
att våga stå på en scen och spela inför publik och att det kan leda till att barn törs mer i andra 
sammanhang, som att prata inför andra människor. Läraren berättar även om hur hen flera 
gånger fått bevittna hur människor växer och får nya liv genom konst och musik och att kul-
turen i relation till personutveckling har en sprängeffekt. Läraren berättar också att hen har ar-
betat med kultur tillsammans med utmattade och utbrända människor under flera år och att det 
finns en sån kraft i att arbeta med musik, bild och texter.   

Håller eleverna kvar i verksamheten 
Den sociala delen i kulturskolans arbete i form av exempelvis grupplektioner, ensembler, kon-
serter tillsammans andra och läger och resor i olika former beskrivs vara av stor vikt för att få 
elever att fortsätta i kulturskolan. Dessa delar i arbetet beskrivs vara oerhört viktigt för många 
elever och något som håller dem kvar i verksamheten. Formuleringar som då märker man att 
de lever upp och det blir ringar på vattnet tillsammans med ord som drivkraft konstruerar de 
sociala delarna som meningsskapande och något som genomsyrar hela arbetet. Lärarna beskri-
ver hur elever som av olika anledningar inte är med i dessa sociala delar har en tendens att sluta 
spela. Att skapa ett socialt sammanhang beskrivs därför som viktigt och en lärare säger föl-
jande:  
  

Om man tänker att man ska ha flera ben att stå på när man kommer hit, så är det 
sociala ett ben som håller en kvar och är man då, som i det här att man inte kommer 
på någon grupplektion så tänker jag att då förlorar man ett ben. Då kanske det bara 
är liksom två ben kvar, det är svårare än att ha fler anledningar att fortsätta. (Lärare 
ur fokusgrupp 1)  
  

Läraren beskriver elevers olika motivationsfaktorer med metaforen om att ha flera ben att stå 
på. Det sociala i verksamheten beskrivs vara ett ben som håller elever kvar i kulturskolan. När 
eleverna inte deltar i de sociala delarna av verksamheten förloras det benet och eleven får färre 
anledningar att fortsätta i kulturskolan.  

5.1.4 Inkluderings- och mångfaldsarbete som extern verksamhet 
Konstruktionen av diskursen om inkluderings- och mångfaldsarbete som extern verksamhet 
bygger på en syn på att arbete för inkludering och ökad mångfald är något som sker utanför 
ramarna för kulturskolans mer traditionella ordinarie verksamhet. Även om lärarna i viss mån 
även pratar om arbetssätt som ingår i kulturskolans ordinarie verksamhet är den genomgående 
redogörelsen att arbetet på olika sätt sker som en extern verksamhet. Flertalet av lärarna näm-
ner projekt när de talar om arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan. De beskri-
ver hur arbetet bedrivs i tidsbestämda projekt där syftet är att nå en viss elevgrupp. Ett par lärare 
beskriver ett projekt som är inriktat på ytterområden som är invandrartäta eller inte har “den 
största akademikerpopulationen”. Några andra lärare använder även begreppet riktad insats när 
de pratar om arbetet för inkludering och ökad mångfald:  
  

Vi har gått till Röda Korset och frågat typ: “Hej vad finns det för nyanlända ungdo-
mar?” och de vet ju liksom det där, så vi har fått kontakt med dem och erbjudit 
prova-på-kurser som vi har kört. Lite trummor och lite gitarr typ (…) och en annan 
riktad insats som vi har provat, vi gjorde likadant på en gymnasieskola här som har 
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språkintroduktionsprogram, för där går ju de ungdomarna i gymnasiet eller i för-
gymnasial utbildning. (Lärare ur fokusgrupp 2)   
  

Läraren beskriver här hur de aktivt har sökt upp en, för kulturskolan underrepresenterad, mål-
grupp genom att vända sig till Röda Korset och till ett språkintroduktionsprogram på gymnasiet. 
Lärarna beskriver även olika evenemang som kulturskolan anordnar för att nå ut med sin verk-
samhet till nya målgrupper. En lärare beskriver hur kulturskolan har anordnat en festival som 
ska fungera som en mötesplats där de som kommit nya till områden kan få möta de som redan 
finns på plats. Andra lärare pratar om punktinsatser när de beskriver arbete för inkludering och 
ökad mångfald, vilket följande citat exemplifierar:    
  

Men sen har vi ju gjort projekt, vi har kallat det för kvartersfest där vi är ute hela 
kulturskolan med både blås och dans och där vi vet att i det här området är det väl-
digt få som spelar (…) punktinsatsen har ju ändå varit så att i den delen av kommu-
nen där det har varit väldigt få som spelar har vi varit ute med tält och det grillas 
korv och det dansas ringdans och det spelas, bara för att påvisa, alltså göra reklam 
att kom och spela. (Lärare ur fokusgrupp 3)  

  
I citatet ovan beskrivs hur en kvartersfest har anordnats av kulturskolan i den del av kommunen 
där det är få som spelar ett instrument. Genom denna punktinsats vill lärarna göra reklam och 
visa att kulturskolan finns. Flera lärare beskriver verksamhet som aktivt riktar sig till underre-
presenterade målgrupper. Här framkommer en kedja av verksamheter som är en del av den 
ordinarie verksamheten, men som ändå sticker ut genom sin riktade karaktär och på så sätt 
bidrar till konstruktionen av diskursen om inkluderings- och mångfaldsarbete som extern verk-
samhet. I ett samtal om tillvägagångssätt för att locka fler killar och stimulera redan spelande 
killar inom en viss instrumentgrupp beskriver lärarna hur de med jämna mellanrum anord-
nar grabbarnas afton. Arrangemanget beskrivs som en kväll där endast killar får närvara och 
där dessa elever får chans att träffas eftersom “det är ju inte så många killar med, men för att 
de ska se att i hela verksamheten så har vi ju faktiskt ganska många killar sammanlagt och då 
kan de se varann och få förebilder uppåt” (Lärare ur fokusgrupp 1). I samma samtal nämns 
även killkör och killgrupp i dansen som liknande riktade arbetssätt. På en kulturskola finns mu-
sikterapi som riktar sig till elever med funktionsvariationer. En annan lärare lyfter arbetet 
med Suzukimetoden som något som lockar elever med utländsk härkomst. På så sätt får Suzuki-
verksamheten en riktande funktion som lockar en underrepresenterad målgrupp. Läraren be-
skriver att kön till hennes instrument ser väldigt homogen ut, men att “när jag ska ta in från 
Suzukikön, då är det plötsligt, ja en helt annan kompott och ofta kommer de utifrån, det är från 
en massa olika länder, men mycket mellanöstern” (Lärare ur fokusgrupp 1). På frågan om vad 
lärarna tror det beror på konstrueras en syn på musik och musikundervisning som igenkän-
ningsfaktor. Instrument som fiol och piano, vilka åsyftas i samtalen om Suzukimetoden, besk-
rivs som internationella och lärarna pekar på musikens självklara roll och tydliga status i vissa 
länder. Utmärkande för Suzukimetoden är att den öppnar upp för barn att börja spela ett instru-
ment redan i tidig ålder. Av det ganska begränsade utbudet av aktiviteter för små barn tror 
lärarna att en aktivitet som innebär att spela ett instrument är något föräldrar med utländsk 
bakgrund känner igen och därför väljer till sina barn.   

5.1.5 Inkluderings- och mångfaldsarbete som svårt 
Konstruktionen av diskursen om inkluderings- och mångfaldsarbete som svårt bygger på en syn 
på att arbete för inkludering och mångfald är något svårt. I samtalen uttrycks frustration och be-
svikelse över arbetssätt där utfallet inte blivit som tänkt eller när försöken att nå fler målgrupper 
inte fungerat alls. Motivationen och viljan beskrivs finnas där, men ändå har verksamheten inte 
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lyckats nå eller behålla de tänkta målgrupperna och sedermera lagts ned. En lärare visar uppgi-
venhet över försöken och uttrycker att hon “inte vet vad vi gjort för fel” (Lärare ur fokusgrupp 
2). Några lärare uttrycker att de inte har tillräckligt med kunskap för att möta vissa elever. Ar-
betet med elever med olika diagnoser samt arbetet med nyanlända barn och ungdomar lyfts 
fram som extra svårt. I ett samtal om arbete med nyanlända elever uttrycks tankar om att “det 
krävs väldigt mycket kunskap, det räcker inte att man är extremt intresserad av barn utan man 
måste ha nånting mer som inte vet riktigt” (Lärare ur fokusgrupp 2). En lärare uttrycker också 
att det finns en avsaknad av anpassning i kulturskolan där den traditionella verksamheten inte 
räcker till för att tilltala och inkludera alla målgrupper.   
  
Flera av lärarna lyfter att den stora svårigheten är att få till den första kontakten med underre-
presenterade målgrupper. De elever som aktivt söker sig till kulturskolan beskrivs inte vara ett 
problem att inkludera i verksamheten, men när lärarna arbetar får att nå elever som inte redan 
har kontakt med kulturskolan stöter de på problem. En lärare uttrycker att “det är ju när man 
tror att man ska ställa till rätta någonting och fixa som det inte går, men när eleverna söker oss 
då funkar det ju” (Lärare ur fokusgrupp 2). Förutfattade meningar om kulturskolan 
lyfts även som en faktor som gör det svårt att nå vissa typer av barn och ungdomar. Det beskrivs 
att det kan finnas en syn på kulturskolan som något töntigt, eller som något man inte platsar i. 
En lärare tror att “det är många som är intresserade av musik och sitter hemma och grejar, men 
tänker att kulturskolan går man med sin fiol eller sin tvärflöjt och så står man där och spelar 
massa läxor” (Lärare ur fokusgrupp 2) Läraren tror inte att alla barn och ungdomar förstår att 
kulturskolan är mer öppen än så. Andra svårigheter som nämns av lärarna är språket, för lite 
resurser samt avgiften till kulturskolan. I ett samtal om svårigheten att nå barn med utländsk 
härkomst uttrycker en lärare sig följande om avgiften till kulturskolan:  
  

Jag tror att det har med avgiften att göra, att det är många som inte har råd att gå i 
kulturskolan. För man ser ju det när vi har öppet hus, då är det ju väldigt många 
som kommer och provar instrument och tycker att det är jätteroligt och då kan man 
ju ställa sig frågan varför de inte anmäler sig till något instrument. (Lärare ur fo-
kusgrupp 3)   
  

Läraren beskriver att många barn med utländsk härkomst besöker kulturskolan när de har öppet 
hus, men att denna målgrupp inte anmäler sig till att börja spela ett instrument. Anledningen till 
detta är ekonomiska hinder där avgiften till kulturskolan blir ett problem, tror läraren. Flera 
lärare uttrycker också en idé att samhällsläget speglar av sig i kulturskolans verksamhet och 
arbete, vilket medför svårigheter. Lärarna beskriver samhället som delat och med stor segre-
gation, något som också avspeglas i kulturskolans verksamhet.   

5.1.6 Inkluderings- och mångfaldsarbete som gemensamt ansvar 
Konstruktionen av diskursen om inkluderings- och mångfaldsarbete som gemensamt ansvar 
bygger på en syn på att uppdraget att arbeta för inkludering och ökad mångfald är ett gemensamt 
ansvar för hela kulturskolan. Ansvaret beskrivs ligga på alla oss och en lärare betonar vikten 
av att det finns kvalitet från botten till toppen (Lärare ur fokusgrupp 1). En annan lärare ut-
trycker att alla måste med på samma tåg och ha siktet mot samma mål (Lärare ur fokusgrupp 
1). Lärarna understryker den viktiga roll som politikerna i toppen har, men pekar på ett an-
svar ända ned till lärarnas viktiga roll ute på fältet. Uppdraget beskrivs vara beroende av att am-
bitionen finns i alla led. En lärare lyfter en erfarenhet där de instrument som funnits att tillhan-
dahålla i ett projekt på en skola med stor andel nyanlända elever var av dålig kvalitet som lät 
dåligt och gick sönder lätt. Läraren påtalar att genom något så konkret som kvaliteten på de 
instrument som finns tillhands, visas ambitionen från ledning och högre styrande. Kulturrådets 
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pengar lyfts som en viktig del eftersom lärarna inte kan trolla med knäna utan behöver ekono-
misk stöttning för att våga starta upp ny verksamhet och nya projekt. Lärarna visar även en 
uppfattning om att för att kunna bedriva ett bra arbete för inkludering och mångfald behövs 
att kulturskolan prioriteras och inte att personalen krymper när tjänster dras in. På chefsnivå 
ligger enligt lärarna en viktig del i att skapa förutsättningar och ge möjliga kanaler att nå en så 
bred målgrupp som möjligt och det uttrycks att det är viktigt att få support från ledningen i 
arbetet. Samtidigt som lärarna betonar ett ansvar som ligger på ledningsnivå lyfter de även sitt 
eget betydande ansvar:  
  

Ja men det är klart att det är chefens, att det ligger ett ansvar där, men om vi som 
arbetslag inte är öppna för att ta emot mångfald, jag menar då spelar det ju ingen 
roll att chefen vill (…) jag menar, det är ju inte bara chefens ansvar utan vi måste ju 
vara öppna. (Lärare ur fokusgrupp 2)   
  

Läraren visar en uppfattning om att ett ansvar för arbetet för inkludering och ökad mångfald 
ligger på chefen, men påtalar också att ansvaret ligger på lärarna. Är inte lärarna öppna för att 
ta emot mångfald spelar det ingen roll hur ambitionen ser ut högre upp i leden, uttrycker läraren. 
En annan lärare pekar på att ansvaret tydligt även ligger på lärarna eftersom “det är ju vi som 
gör jobbet, vi som uppsöker, vi som kommer med idéerna och det är klart att idéerna kan komma 
uppifrån, men det är vi som måste genomför dem och nå ut”. (Lärare ur fokusgrupp 3). 
  

5.2 Kontextuella påverkansfaktorer  
I lärarnas konstruktioner om arbete för inkludering och ökad mångfald framkommer faktorer 
som på olika sätt påverkar lärarnas sätt att arbeta på och därmed också de diskurser som har 
producerats. De påverkansfaktorer som presenteras lyfter fram föräldrar och skolan som viktiga 
aktörer i arbetet för inkludering och ökad mångfald.   

5.2.1 Föräldrar som viktig aktör 
I avsnittet nedan presenteras en syn på att föräldrars roll och betydelse på olika sätt påver-
kar barns deltagande i kulturskolan och därmed också lärarnas arbete för inkludering och ökad 
mångfald. Lärarna konstruerar föräldrarnas intresse för musik och kultur som viktigt för barns 
deltagande i kulturskolan. Flera lärare upplever att ambitionen tydligt finns hos barnen, men att 
en fortsatt kontakt stannar upp på grund av föräldrarnas ointresse för kulturskolan. I arbetet i 
grundskolan beskrivs att barn är lätta att nå och att de tycker att det är jättespännande, fantas-
tiskt och jätteroligt. Dessa barn tar med sig informationen om att fortsätta i kulturskolan hem 
till sina föräldrar, men ändå kommer barnen inte till kulturskolans verksamhet. En lärare be-
skriver att föräldrarna ifråga “vet precis, de har fått information genom skolan, får information 
genom oss, ibland får de dessutom ett vykort hem och ändå är steget så stort att komma hit att 
de inte dyker upp” (Lärare ur fokusgrupp 1). I ett samtal beskriver flera lärare även erfarenheter 
från möten med barn vars föräldrar visar ett stort ointresse för kulturskolan och barnens vilja 
att spela ett instrument. Två lärare berättar sina erfarenheter:   
  

Lärare 1: Som nu med tvåorna som har blockflöjtsklass, jag satt och åt lunch med 
en flicka som sa att “jag har en blockflöjt hemma”. “Men vad bra då kan du ju 
spela”, sa jag. “Nej jag får inte det för mamma tycker att det låter för mycket”. 
Alltså föräldrarna är inte intresserade, jag blir ju jätteledsen och tycker att det är 
jättejobbigt (…) ja det är ju det med vissa föräldrar, man blir ju mörkrädd liksom. 
Ungen spelar i skolan och tycker att det är jättekul och har en blockflöjt hemma. 
Och så ”mamma får jag prova?” “Nej det låter för mycket”. Nej men det är ju jätte-
tragiskt alltså.   
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Lärare 2: Ja men det var ju som med den pappan som kom med pojken som skulle 
börja spela gitarr. Och när pojken kom var det bara fyra strängar på gitarren och så 
sa pojken att “ja den är ju lite trasig” och då tittade pappan på gitarren och sa “det 
är fyra strängar det räcker gött det”. Då är ju liksom inställningen till kulturskolan 
återigen ganska låg.  
(Lärare ur fokusgrupp 2)   

  
Lärare 1 beskriver här ett möte med en flicka som inte får spela ett instrument för sin mamma 
eftersom det låter för mycket. Läraren pekar på ett ointresse från föräldrar som gör läraren led-
sen och upprörd. Lärare 2 beskriver hur en pappa tycker att en gitarr som saknar en sträng räcker 
gott till sonen som vill spela gitarr, vilket enligt läraren visar på en låg inställning till kulturs-
kolan. Att kulturskolan inte är en lagstadgad verksamhet och att det inte går att tvinga någon att 
komma till kulturskolan gör enligt lärarna att det läggs särskilt stor vikt vid föräldrarnas intresse 
och ambition:   
  

Det är upp till folk att anmäla sig själva och då blir det ju lätt så att om föräldrarna 
har gått i kulturskolan själva och vet att det är bra så vill de väl att deras barn ska 
göra det, jämfört med om man inte har någon anknytning till den aktiviteten lik-
som. (Lärare ur fokusgrupp 2)  
  

Läraren påtalar att föräldrar som själva har gått i kulturskolan och anser att verksamheten är bra 
har större benägenhet att anmäla sina barn till kulturskolan än de föräldrar som inte har anknyt-
ning till kulturskolan. En annan lärare håller med om detta och tror att föräldrar som själva gått 
i kulturskolan driver sina barn att spela ett instrument på ett annat sätt än vad föräldrar som 
inte har någon koppling till kulturskolan gör. “Vi kanske borde rikta oss mot föräldrarna på 
något vis, inte bara rekrytera elever” (Lärare ur fokusgrupp 2) föreslår en lärare och en diskuss-
ion fortsätter om att lägga mer krut på föräldrarna och involvera föräldrarna mer i verksam-
heten. Föräldrars intresse för musik beskrivs även påverka vilka elever som fortsätter att spela 
ett instrument. En lärare uttrycker att “de barn som vi får tag i som inte är den vanliga kultur-
skoleeleven, de är svårare att få att stanna kvar, eller hålla, när föräldrarna inte visar upp något 
intresse (Lärare ur fokusgrupp 3). Föräldrars intresse beskrivs även inverka på elevers inställ-
ning till övning. En lärare beskriver upplevelsen av hur barn vars föräldrar “inte kan någonting 
och inte engagerar sig” har svårt att anpassa sig till övning och att de behöver “göra nånting 
hemma” (Lärare ur fokusgrupp 1). Hemmiljö och föräldrars ekonomiska förutsättningar besk-
rivs påverka förutsättningarna för barn att inkluderas i kulturskolans verksamhet. En lärare be-
rättar om hur några elever endast kommer på den enskilda lektionen och helt hoppar över veck-
ans grupplektion eftersom föräldrarna inte har tillgång till bil och kan skjutsa dem till och från 
kulturskolan. Det leder till att eleverna kommer efter musikaliskt, men också att de hamnar 
utanför socialt, vilket läraren tror kan leda till att eleverna slutar. En annan lärare beskriver 
en kulturkrock som försvårar kontakten med kulturskolan, där barn från vissa kulturer inte får 
åka någonstans på eftermiddagarna eller där föräldrarna inte låter sina döttrar vara ensam med 
en man eller vara ute när det har blivit mörkt. Lärarna i en grupp konstruerar en syn på en 
sorts hemkultur där kulturskolan inte har en naturlig plats och därför inte lockar barn och ung-
domar. Lärarna lyfter att det finns en stark epatraktorkultur i kommunen och att dessa ungdo-
mar lyser med sin frånvaro i kulturskolans verksamhet. En lärare påpekar att det såklart måste 
finnas musikintresserade ungdomar inom den grupperingen också men att “det inte tillhör den 
kulturen de har hemma”. Samma typ av fenomen beskrivs finnas bland idrottsintresserade fa-
miljer, där kulturskolan inte är en naturlig del av identifikationen som finns inom familjen.  
 
Även språket upplevs vara ett problem kopplat till kontakten med föräldrar. Information som 
skickas ut till familjer i kommunen beskrivs ha svårt att nå föräldrar när de inte kan språket. 
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Följande citat exemplifierar detta:  
  

Språk är svårt, ibland är det bara barnen som kan språket först och så kommer det 
någon skriftlig information hem, nu ska vi ju få den översatt från och med i år så att 
fler nås av den, om ett barn kommer hem med något på ett annat språk och man 
inte har en aning om vad det är, då gäller det ju att barnet översätter det ju, så jag 
tror att språket är ett hinder. (Lärare ur fokusgrupp 2)   
  

Här lyfter läraren språkproblematiken i kontakten med föräldrar som inte kan svenska. Språket 
beskrivs bli ett hinder när information om kulturskolan skickas hem som barnen behöver över-
sätta för att föräldrarna ska förstå. Dock påpekar läraren att informationsbladen som skickas 
hem ska komma att översättas till fler språk i framtiden. Lärare ur två av grupperna beskriver 
en förändrad samhällsbild där föräldrarnas intresse och ambition spela stor roll för att motivera 
sina barn att fortsätta gå i kulturskolan. Lärarna beskriver hur samhället har förändrats till 
ett snabbt samhälle där allt ska vara nytt och där människor inte kan göra en sak i taget. En 
trend beskrivs där allt ska gå så lätt och där barn hela tiden testar nya saker. ”Man testar på lite 
sånt och lite sånt och lite sånt så man kanske inte stannar kvar i verksamheten på samma 
sätt” säger en lärare (Lärare ur fokusgrupp 1). Lärarna beskriver att barn idag saknar uthållig-
het, vilket kan göra det svårt att motivera elever till att stanna i verksamheten. En lärare pekar 
på vikten av föräldrarnas stöd för att eleverna ska fortsätta spela:  
  

Ibland måste man ha föräldrarnas stöd också för att få eleven att kämpa på, för vi 
kan inte göra så mycket. Vi träffar dem max tjugo minuter i veckan och det är svårt 
att uppnå en musikalisk vision på den lilla tiden. Så det är många faktorer som 
måste hjälpas åt, men det tycker jag att man kämpar mot, att allt ska gå så lätt och 
är det inte lätt är det inte roligt. (Lärare ur fokusgrupp 3)  
  

Läraren visar en uppfattning om att eftersom de som lärare endast träffar eleverna en kort stund 
i veckan behövs föräldrarnas stöd för att eleverna ska fortsätta spela. Läraren beskriver att det 
finns en inställning om att det ska gå lätt för att vara roligt, vilket gör att föräldrarnas hjälp 
behövs för att få eleven att kämpa på.    

5.2.2 Skolan som viktig aktör 
I detta avsnitt presenteras en syn på konstruktionen av skolan som en viktig aktör i arbetet för 
inkludering och ökad mångfald. I alla grupper beskrivs att stor del av arbetet för inkludering 
och ökad mångfald sker i samarbete med skolan och lärare ur två olika grupper argumenterar 
för att även skolan har ett ansvar för detta. Lärarna uttrycker att det behöver finnas en vilja från 
hela skolväsendet för att arbetet för inkludering och ökad mångfald ska kunna bedrivas på bästa 
möjliga sätt. En nödvändig samverkan mellan kulturskola, skolans rektor och klasslärare besk-
rivs eftersom skolan ses som den lättaste vägen att nå en bred målgrupp på. En lärare beskriver 
att “finns det en vilja från rektorn på den skolan och från läraren i den klassen, då kan vi ju göra 
fantastiska grejer, då går det att göra jätte, jättemycket bra projekt” (Lärare ur fokusgrupp 1). 
Skolan beskrivs som ett första sätt att fånga eleverna på och några lärare uttrycker en önskan 
om att barn- och ungdomsförvaltningen skulle brinna för att kulturskolan skulle integreras mer 
i grundskolan. “Då skulle vi ha en helt annan möjlighet att kunna göra jättemycket mer ute i 
skolorna, eftersom jag tror att skolorna är sättet vi når dem på” uttrycker en lärare (Lärare ur 
fokusgrupp 1). Olika former av orkesterklasser där kulturskolan undervisar inom skolans ramar 
lyfts upp. Genom ett sånt arbete möts alla elever i en viss årskurs av instrumentalundervis-
ning vare sig de vill eller inte. Genom att undervisa inom ramarna för den obligatoriska skolan 
får alla elever prova på att spela och en lärare beskriver hur många elever ändrar inställning, 
från att ha varit negativt inställda till att i slutet av projektet tillhöra de elever som tycker att det 
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är roligast. Olika former av projekt riktade mot underrepresenterade målgrupper lyfts även i 
samtalen om samarbetet med kulturskolan. En lärare berättar om ett positivt samarbete mellan 
kulturskolan och ett gymnasium med språkintroduktionsprogram där ledningen är positiva. Lä-
raren beskriver hur skolans ledning tagit emot kulturskolan med öppna armar, vilket enligt lä-
raren är vad som krävs för att arbetet ska fungera.   
  
Flertalet lärare pekar på det viktiga i att som lärare i kulturskolan kunna åka ut i kommunen för 
att möta eleverna. Att möjligheten finns att undervisa dagtid på kommunens skolor beskrivs 
som en form av inkludering för de barn som inte har möjlighet att åka någonstans av olika 
anledningar. En lärare berättar att föräldrar har sagt att förutsättningen för att deras barn ska 
kunna spela ett instrument är att läraren åker ut till närmaste skola för undervisning. Att allt fler 
skolor inte tillåter musiklärarna att undervisa på dagtid och låna eleverna från den ordinarie 
undervisningen beskrivs göra att tillgängligheten till kulturskolan minskar, vilket blir ett stort 
problem för många elever. Ord som tidshysteri och kamp om tid och minuter i samtalen om 
skolan konstruerar en syn på en skola i förändring där allt mer fokus ligger på att nationella 
prov och det mätbara och där kunskaper i musik värderas lägre. En lärare uttrycker även en idé 
om att det är viktigt att som lärare i kulturskolan synas i kommunens grundskolor: 
  

Tyvärr så börjar det bli mer och mer problem med att åka ut och undervisa i vissa 
kommuner. Det är ju ett stort arbete för oss att slåss för, att det här är viktigt. Ser de 
aldrig mig ute på skolorna utan jag gömmer mig här om dagarna så, ja det är ju 
ingen som vet vem jag är då. Kommer jag ut då kan ju även de som inte spelar se 
mig gå där. De vet att “han jobbar på kulturskolan” och “han spelar nog blås tror 
jag” och det är en vinst med det. (Lärare ur fokusgrupp 3)          

  
I citatet beskriver läraren att det blir svårare och svårare för musiklärare i vissa kommuner att 
åka och undervisa på olika skolor, vilket är något läraren anser är värt att kämpa för. Genom att 
eleverna ser musiklärare ute på skolorna skapas en igenkänning som gynnar kulturskolan, ut-
trycker läraren. Lärarna konstruerar en syn på att kulturskolan tillsammans med skolan har ett 
gemensamt ansvar för barn och ungas bästa, där barns rätt till kultur lyfts. På frågan om hur det 
ideala läget skulle se ut i samarbetet med skolan för inkludering och ökad mångfald beskriver 
en lärare ett system där kulturskolan vävs in i skoldagen:  
  

Det var på en kurs som nån föreslog att vi skulle ha, eller önska att barnen hade 
mer håltimmar under dagtid så att de kunde spela och kunde ha någon idrott eller 
någon ledd fritidsverksamhet, det blir lite fluff för dem. Det blir ju längre skolda-
gar, men barnen är ju ändå på fritids och föräldrarna jobbar så egentligen skulle det 
inte skada kanske. Ja, när barnen är som tröttast och behöver göra något annat, nån 
behöver spela fotboll och nån behöver gå till kulturskolan. De är liksom kvar inom 
ramen, men då måste det vara bra lokaler. Men det är ingen dum tanke, att det finns 
fluff. (Lärare ur fokusgrupp 2)   
  

Läraren beskriver hur kulturskolan skulle kunna integreras mer i skolans verksamhet och finnas 
tillgängliga under skoldagen under håltimmar, något läraren kallar för fluff.   

5.3 Sammanfattning och slutsatser 
De teman som presenteras i resultatet är Arbete för inkludering och ökad mångfald och Kon-
textuella påverkansfaktorer. Utifrån lärarnas konstruktioner om synen på arbete för inkludering 
och ökad mångfald presenteras sex diskurser. Arbete för inkludering och ökad mångfald kon-
strueras som både givet och motsägelsefullt. Det konstrueras även som socialt utvecklande, som 
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extern verksamhet, som svårt och som gemensamt ansvar. De två kontextuella påverkansfak-
torer som presenteras lyfter fram föräldrar och skolan som viktiga aktörer. Dessa faktorer på-
verkar lärarnas syn på arbete för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan och därmed 
också de diskurser som har producerats.      
 
I resultatet framkommer motstridiga diskurser som pågår samtidigt bland lärarna. Flera kon-
trasterande synsätt inom ett ämne konstrueras stundtals inom samma samtal. De största mot-
stridiga diskurser som blir synliga är arbete för inkludering och ökad mångfald som givet och 
arbete för inkludering och ökad mångfald som motsägelsefullt. I diskurserna framkommer hur 
lärarna konstruerar en syn på arbete för inkludering och ökad mångfald som viktigt och som en 
given del i kulturskolans uppdrag där kulturskolan beskrivs vara inkluderande som skolform. 
Samtidigt ifrågasätts vikten av arbete för inkludering och mångfald i vissa sammanhang, där en 
kluvenhet framkommer inför uppdragets utrymme i relation till övriga uppdrag inom kulturs-
kolan. Arbetet beskrivs även stå i konflikt med andra upplevda delar i lärarnas yrkesroll. Ur 
dessa motstridiga diskurser framkommer en tendens till två mer övergripande diskurser där 
arbetet dels konstrueras som självklart och dels konstrueras som icke självklart.   
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6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. Därefter förs en 
diskussion över studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yr-
kesområdet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten. 

6.1 Resultatdiskussion 
Genom de diskurser som visas i studiens resultat har tendensen till två större kontrasterande 
diskurser framkommit. Den ena diskursen konstruerar arbete för inkludering och ökad mång-
fald som självklart medan den andra konstruerar arbete för inkludering och ökad mångfald som 
icke självklart. I detta avsnitt behandlas dessa motstridiga diskurser i förhållande till tidigare 
presenterad litteratur.  

6.1.1 Det självklara 
Det finns i resultatet uppfattningar om att inkluderings- och mångfaldsarbete är givet, viktigt 
och meningsfullt och där tendenser till en diskurs om arbetet för inkludering och ökad mångfald 
som självklart framkommer. Den mest framträdande diskursen som pekar på arbetet som själv-
klart är diskursen om arbete för inkludering och ökad mångfald som givet. Här framkommer 
starkt representerade åsikter om att kulturskolan ska vara en tillgänglig skola för alla. Dessa 
synsätt stämmer väl ihop med Kulturskolerådets (2019b) vision om att alla barn ska ha likvärdig 
möjlighet att utvecklas genom kulturutövande i en verksamhet som präglas av hög kvalitet och 
tillgänglighet. Lärarna strävar efter att arbeta för att nå ut till hela samhället med en ambition 
att alla barn ska ha samma chans att välja kulturskolan. Det pekas även på barns rättighet till 
kultur som kulturskolan har ett ansvar att realisera, vilket behandlas i flera artiklar i FN:s kon-
vention om barnets rättigheter (Statens kulturråd & Barnombudsmannen, 2006). Att lärarna 
anser att kulturskolan har ett ansvar för att realisera barns rätt till kultur kan understrykas av 
Sveriges Kommuner och Landsting (2019) där kulturskolan beskrivs vara en betydelsefull del 
av barns och ungas kulturutövande mot bakgrund av barns kulturella rättigheter.  
 
Även lärarnas syn på kulturskolan som inkluderande skolform pekar på en syn på arbete för 
inkludering och ökad mångfald som självklart. Redan genom skolformens utformning beskrivs 
kulturskolan vara inkluderande. I resultatet lyfts kulturskolans kösystem som inkluderande ef-
tersom alla barn och ungdomar står i kö på samma villkor oberoende av bakgrund eller eventu-
ella funktionsvariationer. Det går här att dra paralleller till Emanuelssons (2018) resonemang 
om att inkludering handlar om allas rätt till helt och fullt deltagande i den gemensamma utbild-
ningen. Att kulturskolans verksamhet finns tillgänglig på samma villkor för alla barn genom ett 
kösystem där ingen avvisas, kan ses som ett första steg för helt och fullt deltagande i den ge-
mensamma utbildningen.  
 
Vidare visar resultatet att verksamhetens utformning gör det möjligt för lärarna att anpassa 
undervisningen efter de elever som de möter i sitt arbete. Genom att undervisningen sker indi-
viduellt eller i små grupper kan lärarna anpassa innehåll och utformning till elevernas indivi-
duella behov och det talas om möjligheten till total individanpassning. Detta resultat kan kopp-
las till Nilholm och Göranssons (2013) beskrivning av att begreppet inkludering lägger fokus 
på hur skolan kan formas för att passa eleven istället för tankar om att eleven ska anpassas till 
skolan. Kulturskolan beskrivs i resultatet ha goda möjligheter att som skola anpassas efter ele-
verna och inte tvärtom. Lorentz (2010) menar att likabehandling inte innebär att alla ska vara 
lika utan lägger istället vikt vid att det är olikheten som bör behandlas lika. Även detta kan 
kopplas till tidigare nämnda resultat där undervisningen beskrivs kunna anpassas efter elever-
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nas olikheter. Det kan även dras paralleller mellan kulturskolans inkluderande kontext och Bur-
nard, Dillon, Rusinek och Saethers (2008) studie där det framkommer att det är i den pedago-
giska situationen som inkludering framför allt blir till. Det mest betydelsefulla för en inklude-
rande pedagogik handlar om musiklärarens förmåga att designa motiverande och berikande lä-
randesituationer som skapar en inkluderande relation. Genom lärarnas syn på att kulturskolan 
möjliggör individanpassad undervisning finns troligtvis de rätta förutsättningarna för att skapa 
en inkluderande relation med eleverna. 
 
I resultatet framgår att lärarna ser på arbete för inkludering och ökad mångfald som socialt 
utvecklande. Lärarna beskriver inkluderings- och mångfaldsarbetet som ett medel för integrat-
ion och menar att kulturskolan som aktör, tillsammans med andra aktörer, är viktiga i ett ge-
mensamt ansvar för inkludering och integration i samhället. Arbete för inkludering och ökad 
mångfald legitimeras på så sätt genom att kulturskolan beskrivs ha ett större och mer samhäl-
leligt ansvar, vilket kan ses bidra till synen på inkluderings- och mångfaldsarbete som själv-
klart. I resultatet framkommer även tankar om musikens makt som en del i det mer samhälleliga 
ansvaret. Detta genom en syn på musik och musicerande som både ett viktigt verktyg i integ-
rationsprocessen och som ett kommunikationsmedel som beskrivs vara ett eget språk. Både 
Mitchell (2017) och Saether och Hofvander (2010) beskriver ett mer samhälleligt ansvar kopp-
lat till arbete för inkludering och mångfald i skolan. I likhet med resultatet pekar Mitchell 
(2017) på skolan som del i ett gemensamt ansvar att tillsammans med det övriga samhället 
sträva efter att respektera och stärka olika människors mänskliga rättigheter och utveckla ett 
samhälle och en global gemenskap. Saether och Hofvander lyfter musikens särställning i det 
samhälleliga ansvaret för inkludering och ökad mångfald. Resultatets konstruktioner av musik 
och musicerande som ett kommunikationsmedel där musikens makt lyfts fram kan ses stämma 
överens med Saether och Hofvanders tankar om musikens förmåga och potential att verka 
enande som kulturell kraft. De förmågor som tillskrivs musik och musicerande kan ses bidra 
till konstruktionen av arbete för inkludering och ökad mångfald som självklart. Att inklude-
rings- och mångfaldsarbetet konstrueras som gemensamt ansvar kan även styrka synen på ar-
betet som självklart. Lärarna pekar på ett ansvar som ligger på alla nivåer, från politikernivå till 
lärarnivå, och de framhåller vikten av att ambitionen finns i alla led. På detta sätt ses arbete för 
inkludering som något viktigt som är värt att lägga både pengar, resurser och tid på, vilket tyder 
på en syn på arbetet som självklart.  

6.1.2 Det icke självklara 
Parallellt med synsätt om att inkluderings- och mångfaldsarbete är en självklarhet kan tendenser 
till en diskurs om arbete för inkludering och ökad mångfald som icke självklart skönjas. Lärarna 
problematiserar och ifrågasätter inkluderings- och mångfaldsarbetet och diskursen om arbete 
för inkludering och ökad mångfald som motsägelsefullt utmärker sig. Resultatet visar en klu-
venhet inför uppdragets utrymme i kulturskolan, där arbetet konstrueras krocka med övriga 
uppdrag i kulturskolan. Detta resultat kan liknas vid Holmbergs (2010) studie där resultatet 
beskriver ett konfliktfält som handlar om vilka målsättningar som bör äga rum i kulturskolan. I 
likhet med lärarnas synsätt i studien framkommer i föreliggande resultat en konstruktion av en 
konflikt mellan olika uppdrag, eller målsättningar, i kulturskolan och i vilken utsträckning dessa 
bör äga rum inom verksamheten. I resultatet ställs uppdraget om inkludering och ökad mångfald 
mot uppdrag som ett fostransansvar, ett tillhandahållande av en spetskompetens, ett ansvar för 
att utbilda musiker och ett ansvar för att värna om orkesterinstrumenten. Ifrågasättandet av in-
kluderings- och mångfaldsarbetets utrymme och utformning i relation till övriga uppdrag i kul-
turskolan bidrar till en syn på arbetet som något icke självklart. 
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Lärarnas konstruktion av en yrkesroll i konflikt bidrar även till en syn på arbete för inkludering 
och ökad mångfald som något icke självklart. Den kluvenhet som förmedlas i resultatet kring 
den sociala delen i musiklärarrollen finns även representerat i Kuuses (2018) studie. I studien 
beskrivs en rollbesättning kopplat till musiklärarrollen som benämns med konstnären, fostra-
ren, tjänstemannen och rebellen. De olika rollerna inom yrkesrollen visar, i likhet med förelig-
gande resultat, på en ambivalens kring uppfattningar av musikuppdraget i relation till social 
rättvisa. I föreliggande resultat framkommer även hur lärarna beskriver att ytterligare kompe-
tenser utöver det som normalt ingår i musiklärarrollen behövs för att göra verklig förändring 
gällande arbete för inkludering och ökad mångfald. Även dessa synsätt kan kopplas till Kuuses 
studie där uppfattningar lyfts om att det sociala uppdraget ses som något som kräver andra 
kompetenser än en musiklärares och som ses delvis frikopplat det musikaliska lärandet. När det 
sociala musikläraruppdraget inte ses ingå i musiklärarrollen försvagas också legitimeringen av 
arbete för inkludering och ökad mångfald, vilket bidrar till en syn på arbetet som icke självklart.   

6.1.3 Kampen mellan diskurserna 
Den problematik som framkommer i resultatet rör de motstridiga diskurserna om arbete för 
inkludering och mångfald som självklart och som icke självklart. Arbetet för inkludering och 
mångfald konstrueras som en självklarhet både genom konstruktionen av uppdragets givenhet, 
skolformen som en självklar inkluderande verksamhet och lärarnas legitimering av arbetet ge-
nom dess effekter och värde. Samtidigt är lärarna kritiska och ifrågasätter vikten av inklude-
rings- och mångfaldsarbetet när det beskrivs krocka med övriga uppdrag i kulturskolan och 
skapa en kluvenhet kring yrkesrollens innehåll. Synen på arbetet som självklart och icke själv-
klart konstrueras sida vid sida hos lärarna och det uppstår på så sätt en kamp mellan diskurserna. 
Det anmärkningsvärda ligger i att lärarna, som givet framhåller vikten av och självklarheten i 
arbete för inkludering och ökad mångfald, istället uttrycker sig mer kritiskt och ifrågasättande 
när arbetet beskrivs krocka med övriga uppdrag och när upplevda roller i yrkesrollen inte får ta 
plats vid sidan av de sociala delarna. Problemet tycks ligga i att uppdraget om arbete för inklu-
dering och ökad mångfald samt övriga uppdrag i kulturskolan inte uppfattas kunna existera sida 
vid sida. Frågan är vad det beror på och hur den problematik som rör kampen mellan dessa 
motstridiga diskurser skulle kunna lösas upp. Winther Jørgensen och Philips (2000) beskriver 
att en diskurs konstruerar den sociala världens betydelse och att denna betydelse aldrig kan 
låsas fast eftersom en diskurs aldrig är en sluten enhet utan ständigt omformas i kontakt med 
andra diskurser i en diskursiv kamp. De utgångslägen och förutsättningar som lärarna har att 
bedriva arbete för inkludering och ökad mångfald ligger troligen till stor del till grund för de 
diskurser som konstrueras. Dessa utgångslägen och förutsättningar påverkar lärarnas inklude-
rings- och mångfaldsarbete, vilket i sin tur påverkar konstruktionerna av diskurserna. På så sätt 
kan dessa utgångslägen och förutsättningar antas vara till viss del konstituerande för de diskur-
ser som etableras. Eftersom diskurserna alltid är i ett föränderligt läge torde ändrade utgångs-
lägen och förutsättningar också förändra konstruktionerna av diskurserna och på så sätt påverka 
kampen mellan diskurserna. Som en del i diskursen om arbete för inkludering och ökad mång-
fald som icke självklart framkommer i resultatet ett ifrågasättande av att utöka verksamheten 
utifrån efterfrågan som ett grepp för ökad mångfald. Detta mot bakgrunden av att värnandet om 
orkesterinstrumenten upplevs komma i kläm. Lärarna ifrågasätter även vad som händer med 
fostransansvaret och tillhandahållandet av en spetskompetens när fokus ligger på kvantitet, det 
vill säga få in så många elever som möjligt i verksamheten. Detta resultat skulle kunna kopplas 
ihop med de slutsatser Holmberg (2010) drar i sin studie där ett konfliktfält, liknande det som 
framkommer i föreliggande resultat, ses som en produkt av en avsaknad av styrdokument och 
nationella mål för kulturskolans verksamhet. Denna avsaknad kan enligt Holmberg leda till ett 
övergivande av lärarnas kulturideal till förmån för elevernas behov av gemenskap och omedel-
bara glädje i sina aktiviteter. Det finns idag ingen nationell formulering av vad en kulturskola 
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är (Prop. 2017/18:164). Den ifrågasättande ställning som lärarna tar i resultatet skulle kunna 
tyda på ett värnande av de kulturideal som Holmberg (2010) lyfter. Om lärarna upplever att de 
behöver ge upp dessa ideal kan inkluderings- och mångfaldsarbetet ses som en konkurrent och 
icke självklart, trots att uppdraget och inkluderings- och mångfaldsarbete ses som både viktigt, 
givande och självklart. Kanske skulle tydligare styrning och uttalade nationella mål kunna kom-
pensera mellan kulturskolans uppdrag och på så sätt omforma diskursen om inkluderings- och 
mångfaldsarbete som icke självklart, vilket i sin tur skulle kunna lösa upp kampen mellan dis-
kurserna.         
 
Lärarna betonar även vikten av arbetet som gemensamt ansvar och menar att det för att lärarna 
ska kunna genomföra sitt arbete behövs stöttning i form av ekonomiskt stöd och resurser. Dessa 
förutsättningar skulle kunna påverka kampen mellan diskurserna om arbete för inkludering och 
mångfald som självklart och som icke självklart. Lärarna anser att arbete för inkludering och 
mångfald är både viktigt och ett givet uppdrag i kulturskolan. Vad händer med detta uppdrag 
om det varken finns pengar eller tid att uppfylla alla de uppdrag som formuleras i resultatet? 
Lärarna pekar till och med på att personalstyrkan krymper, vilket försvårar måluppfyllelsen 
ytterligare. Resultatet visar även på en syn på att arbete för inkludering och mångfald kräver 
mycket av lärarna och att det innebär mycket slit. Finns inte förutsättningarna att bedriva ett 
bra arbete i kulturskolan läggs troligtvis mycket ansvar på lärarna att uppfylla ett stort och svårt 
uppdrag. En följd av detta skulle kunna vara den syn som presenteras i resultatet där olika upp-
drag inom kulturskolan ställs mot varandra, eftersom det inte finns utrymme för lärarna att 
hantera dem alla. På så sätt konstitueras diskursen om inkluderings- och mångfaldsarbete som 
icke självklart genom de förutsättningar som lärarna har. I resultatet framkommer även tankar 
om att inkludering och ökad mångfald ses som en trend och att det behöver finnas ett värnande 
om de vanliga kulturskoleeleverna som är en majoritet i undervisningen. Att det finns en syn 
på att arbetet för inkludering och ökad mångfald inte får gå ut över den vanliga kulturskoleele-
ven pekar även det på att det inte finns utrymme för att arbeta mot båda grupper i kulturskolan. 
Det ena går istället ut över det andra och kampen om inkluderings- och mångfaldsarbete som 
självklart hindras av den upplevda konflikten mellan de olika uppdragen. Det Kuuse (2018) 
lyfter i sin studie skulle kunna kopplas till detta resonemang. Där påvisas att det är när det 
musikaliska lärandet upplevs hotat som de sociala och demokratiska målen upplevs störande, 
förvirrande, oprofessionella och tidskrävande. På så sätt uppfattas sociala mål konkurrera med 
musikaliska mål, vilket gör att satsningar på likvärdighet, inkludering och sociala musikprojekt 
upplevs stå i vägen för musikalisk utveckling. I enlighet med Kuuse skulle det kunna vara en 
upplevelse av att de musikaliska målen är hotade som leder till konkurrensen mellan musika-
liska mål och arbete för inkludering och ökad mångfald i föreliggande resultat. Arbete för in-
kludering och ökad mångfald ses som en självklar del i kulturskolan, men när andra uppdrag 
som också ses vara självklara upplevs som hotade uppstår problematik och kampen mellan 
diskurserna visas. Som ett led i detta menar Kuuse att det finns ett behov av att stärka lärare 
förhandlingsmöjligheter, reflektionsförmåga och handlingskompetens för att demokrati och 
social rättvisa ska kunna iscensättas både i, med och genom musikaliska handlingar.      
 
Det är troligtvis också av vikt att koppla det hittills förda resonemanget till de kontextuella 
påverkansfaktorer som visas i resultatet. Hur dessa påverkansfaktorer ser ut påverkar lärarnas 
inkluderings- och mångfaldsarbete, vilket i sin tur påverkar konstruktionerna av diskurserna. 
Enligt Winther Jørgensen och Philips (2000) ses sociala fenomen aldrig som färdiga eller totala, 
vilket gör att det pågår en ständig social strid om definitioner av samhälle och identitet. Det är 
alltså troligt att dessa påverkansfaktorer påverkar uppkomsten av de motstridiga diskurserna 
om arbetet för inkludering och ökad mångfald som självklart och som icke självklart. Skolan 
lyfts som en viktig aktör i arbetet för inkludering och ökad mångfald, och lärarna ser skolan 
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som det lättaste och mest lämpliga sätt att nå en bred målgrupp på. Resultatet visar på flera 
ställen hur samarbetet med skolan beskrivs som grundläggande för ett fungerande inkluderings- 
och mångfaldsarbete och det framkommer önskningar om att kulturskolan ska integreras mer i 
grundskolan. Det pekas även på en önskan om en ambition från politikerhåll att integrera kul-
turskolan i grundskolan i större utsträckning. Det skulle enligt lärarna underlätta arbetet för 
inkludering och ökad mångfald och skapa goda möjligheter för att nå en bredare grupp. Även 
Lärarförbundet (2016) menar att kulturskolan behöver börja ses som en väsentlig och integrerad 
del av utbildningssystemet. Historiskt beskrivs även hur den frivilliga musikundervisning ses 
som ett viktigt komplement till den obligatoriska skolan (SOU:1962:51). I resultatet framkom-
mer dock hur lärarna istället ser en skola i förändring där allt mer fokus ligger på nationella 
prov och det mätbara och där kunskaper i musik värderas lägre. Dessa svårigheter skulle kunna 
bidra till en syn på arbete för inkludering och ökad mångfald som icke självklart. På så sätt 
motarbetas och försvåras arbetet utifrån synen på inkluderings- och mångfaldsarbete som en 
självklar del i kulturskolan av bristen på kulturskolans integrering i och samverkan med skolan. 
Barrett och Bond (2015) visar dock i sin studie att elever i ett musikprojekt inte bara utvecklas 
musikaliskt utan även bygger kompetens av akademisk karaktär. Att kulturskolan integreras 
mer i skolan torde alltså vara positivt åt båda håll.   
 
I resultatet presenteras även föräldrar som en kontextuell påverkansfaktor. En syn på att föräld-
rars roll och betydelse på olika sätt påverkar barns deltagande i kulturskolan, och därmed också 
arbetet för inkludering och ökad mångfald, konstrueras. Föräldrars intresse och engagemang 
beskrivs vara av vikt för deltagande i kulturskolan och lärarna upplever att föräldrar som själva 
har gått i kulturskolan som unga har större benägenhet att anmäla sina barn till kulturskolan än 
de föräldrar som inte har anknytning till kulturskolan. Föräldrars intresse för musik beskrivs 
även påverka vilka elever som fortsätter spela ett instrument och de elever som inte har musik-
intresserade föräldrar beskrivs vara svårare att hålla kvar i verksamheten. Lärarnas syn på för-
äldrars betydelse uppvisar stora likheter med det resultat Jeppsson och Lindgren (2018) presen-
terar i sin studie. Där framkommer att två av tre barn som har en förälder som är musikutövande 
fortsätter ta del av kulturskolans verksamhet efter årskurs sex, medan ett motsatt förhållande 
gäller barn som inte har någon musikutövande förälder. I föreliggande studies resultat fram-
kommer även en syn på att föräldrars intresse för musik och kultur inverkar på elevers inställ-
ning till övning där elever vars föräldrar inte är förtrogna med musik upplevs ha svårt att an-
passa sig till övning. Detta är intressant i förhållande till McPherson och Davidssons (2002) 
studie som visar att mödrars stöd gällande övning i studien varierade beroende på deras egna 
musikaliska erfarenheter. Mödrar med liten uppfattning och kunskap om hur de skulle stötta 
sina barns övande tillät barnen att ha en låg nivå på övningen i jämförelse med mödrar som 
hade mer kunskap, vilket stämmer in på den syn på elevers nivå av övning som presenteras i 
föreliggande resultat. En intressant fråga att diskutera vidare handlar om möjliga tillvägagångs-
sätt för att förändra den rådande påverkan som föräldrar verkar ha på sina barn gällande delta-
gande i kulturskolan. Att arbeta för att minska föräldrars roll och betydelse för barns deltagande 
skulle kunna ge lärarna ett friare spelrum och på så sätt påverka deras syn på inkluderings- och 
mångfaldsarbete i kulturskolan och på det sättet även den kamp mellan diskurserna som fram-
kommit. I resultatet framkommer att ett möjligt arbetssätt skulle kunna vara att rikta sig mer till 
föräldrarna och engagera dessa i kulturskolans verksamhet. Tankarna om att arbeta för föräld-
rars involvering i verksamheten understryks av Barrett och Bond (2015) som i sin studie be-
skriver att musikundervisningsprojekt i socioekonomiskt utsatta områden kan utvecklas och 
fördjupas ytterligare vid ett aktivt samarbete med elevernas föräldrar. 
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6.2 Metoddiskussion 
I metodkapitlet framkommer att urvalet av respondenter till stor del bestod av de lärare som 
hade möjlighet att delta. Eftersom deltagandet i enlighet med Codex (2018) behöver vara fri-
villigt handlade urvalet även om deltagare som ville delta. En problematik kring detta kan 
handla om att de lärare som prioriterade in intervjun i sina scheman och som ville delta i studien 
är intresserade av arbete för inkludering och ökad mångfald och därför var intresserade av att 
få diskutera det valda området. Om fokusgrupperna bestod av lärare som hade ett stort intresse 
för arbete för inkludering och ökad mångfald kan detta således ha färgat resultatet att framstäl-
las positivt i många avseenden. Ett annat tillvägagångssätt för urvalet av respondenter skulle i 
det avseendet ha varit önskvärt. Det är dock ändå inte säkert att de lärare som möjligtvis har en 
mer avvisande syn på arbete för inkludering och ökad mångfald ändå hade velat delta i studien.  
 
Valet av fokusgruppsintervjuer för med sig både fördelar och nackdelar i en studie som denna. 
En stor fördel är enligt Bryman (2018) att gruppledaren kan vara jämförelsevis passiv och på 
det sättet få fram deltagarnas synsätt och uppfattningar utan att styra dem. Inom ramarna för 
fokusgruppsintervjun erbjöds också deltagarna att själva kontrollera samtalet, med utgångs-
punkt i deltagarnas föreställningar kring ämnet och vad dessa anser är relevant att ta upp, vilket 
kan ses ge materialet trovärdighet. Bryman lyfter dock även nackdelar med den frihet delta-
garna har i intervjun. Gruppledarens engagemang under intervjuns gång kan ses vara en fin 
balansgång och ledande frågor som gruppledaren ställer skulle kunna påverka skeendet i fokus-
gruppen. Inför intervjuerna hade jag förberett vissa frågor som knöt an till studiens frågeställ-
ningar och syfte, med avsikt att användas om samtalet stannade av eller rörde sig utanför äm-
nesområdet. I samtliga grupper behövde vissa frågor användas får att samtalen skulle ta fart, 
särskilt i inledningen av intervjuerna. Dessa skulle eventuellt kunna ses ha påverkat skeendet i 
fokusgruppen, dock ställdes dessa medvetet på ett öppet sätt för att inte styra deltagarna för 
mycket.   
 
Bryman (2018) lyfter att det vanligaste antalet fokusgrupper i mer omfattande studier verkar 
ligga mellan 8 och 15 grupper. Dock lyfter Bryman att tid och resurser påverkar beslutet om 
antal grupper, men att teoretisk mättnad är att eftersträva. Det innebär att intervjuer ska göras 
tills en kategori har mättats med data, då inga nya eller relevanta data längre framkommer. 
Föreliggande studies omfattning är relativt liten beroende på den begränsade tidsram som gavs 
till förfogande för studien. Trots att mycket material framkommit utifrån de tre fokusgruppin-
tervjuerna kan det vara möjligt att teoretisk mättnad inte har uppnåtts. Att organisera grupperna 
innebar en stor utmaning eftersom flera lärare var tvungna att vara tillgängliga samma dag och 
samma tid för att gruppintervjun skulle kunna genomföras. Bryman lyfter just organisations-
frågan och svårigheten att få människor att ställa upp i en undersökning och även komma till 
samma plats på samma tid som en av fokusgruppmetodens begränsningar. Som följd av denna 
utmaning fick jag endast ihop tre fokusgrupper och inte fyra som var den ursprungliga tanken. 
En låg vilja att delta och svårighet att hitta passande tider gjorde att det helt enkelt inte var 
möjligt att skapa fler fokusgrupper. Detta skulle kunna göra studiens allmängiltighet mindre på 
grund av deltagarantalet, men också något som på grund av studiens begränsade omfattning 
inte var möjligt att göra något åt.  
 
Eftersom intresset för studien låg i hur lärare i kulturskolan talar om, och därmed konstruerar 
sin syn på arbete för inkludering och ökad mångfald, var diskursteori en passande analysmetod. 
Detta stämde även ihop med diskursanalysen som är föreliggande studies teoretiska ram och 
med Winther Jørgensen och Philips (2000) beskrivning av att diskursanalysen fungerar både 
som teori, metod och analysmetod.   
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6.3 Arbetets betydelse 
I föreliggande arbete har jag genom fokusgruppsintervjuer utforskat musiklärares syn på arbete 
för inkludering och ökad mångfald. Att få ta del av yrkesverksamma lärares uppfattningar kring 
området har varit mycket tankeväckande och intressant. Analysen och diskussionen av lärarnas 
konstruktioner har för mig medfört en djupare förståelse kring de svårigheter och motsättningar 
som lärare står inför i arbetet för att nå och inkludera en bredare målgrupp i kulturskolan. Det 
har också gett mig vissa värdefulla konkreta redskap som jag kan ta med mig in i mitt kom-
mande yrkesliv. Sammantaget har arbetet bidragit till att jag känner större ödmjukhet inför det 
komplexa i arbetet för inkludering och ökad mångfald i kulturskolan, samtidigt som lärarnas 
berättelser har inspirerat mig att själv utforska möjliga arbetssätt i min egen undervisning.  
 
Arbetets roll som kunskapsbas är begränsat då omfattningen av studien inte är tillräckligt stor 
för att för generaliseringar och överförbarhet ska vara aktuellt. Dock är förhoppningen att stu-
dien kan leda till vidare reflektion och en vidgad syn på inkluderings- och mångfaldsarbete och 
på så sätt fungera som ett verktyg för lärarstudenter och lärare i implementering av arbete för 
inkludering och ökad mångfald i kulturskolans verksamhet och även annan musikundervisning. 

6.4 Fortsatt forskning 
Föreliggande studie har en kvalitativ forskningsansats och ger på så sätt en bild av några mu-
siklärares syn på arbete för inkludering och ökad mångfald. En utveckling av studiens storlek 
skulle kunna vara av intresse för att kunna dra mer generella slutsatser. Även en kvantitativ 
studie torde vara av vikt för att få en mer generell bild av musiklärares synsätt. Då skulle fler 
lärare kunna omfattas och olika variabler skulle kunna ställas mot varandra. Vid en sådan forsk-
ning skulle det exempelvis vara möjligt att skicka ut en enkät till musiklärare i kulturskolan i 
hela landet. För fortsatt forskning inom området skulle även en breddning till att omfatta fler 
typer av lärare inom kulturskola, i form av exempelvis danslärare och teaterlärare, vara av in-
tresse. På så sätt skulle det vara möjligt att få en mer övergripande bild av hela kulturskolan 
och det skulle även vara möjligt att identifiera skillnader och likheter i problematik hos de olika 
estetiska ämnena. Att även rikta sig mot barn och ungdomar skulle kunna vara en möjlig väg 
att gå för fortsatt forskning. Lärarna i föreliggande studie tror att det finns förutfattade meningar 
gentemot kulturskolan från vissa grupper av unga i samhället. Det skulle vara av intresse att 
undersöka barn och ungdomars syn på kulturskolan för att kunna identifiera dessa olika even-
tuella förutfattade meningar och på så sätt i förlängningen kunna jobba för att nå även dessa 
grupper. I föreliggande resultat beskrivs det sociala vara viktigt för att eleverna ska stanna i 
kulturskolans verksamhet. Vidare forskning kring hur barn och unga beskriver motivationsfak-
torer för att fortsätta gå i kulturskolan skulle kunna vara ett alternativ för fortsatt forskning.  
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