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Abstrakt 
 
Mattias Kalander (2009) Jag känner Jag känner att jag klarar mer och känner att jag vågar 
mer helt enkelt… - En studie om hur gymnasieelevers musikaliska lärande påverkas genom 
integrering av musik, dans och teater i riktning mot målen. Examensarbete Luleå, Sverige. 
Institutionen för musik och medier, Luleå Tekniska Universitet. 
  
 
Studiens syfte var att undersöka hur gymnasieelevers musikaliska lärande påverkas genom 
integrering av musik, dans och teater i riktning mot målen för några utvalda kurser. För att ta  
reda på detta genomförde jag två gruppintervjuer. Den ena med en grupp elever och den andra 
med en grupp pedagoger som deltog i ett musikalprojekt som involverade samtliga estetiska 
grenar. Som stöd i undersökningen har jag, utöver intervjuerna, använt mig av programmålen 
för gymnasieskolans estetiska program samt befintliga studier och befintlig litteratur om 
ämnesintegrerad undervisning. I studien kom jag fram till att eleverna känner sig mycket 
säkrare på sig själv efter det ämnesintegrerade arbetet med musikalen och att deras scenspråk 
har förändrats vilket bekräftas av de inblandade pedagogerna. De kunde se att eleverna 
vågade mer och började tro mer på sig själva. Införandet av dans och teater gjorde att 
sångernas svårigheter underordnades. Eleverna var överens om att de inte föredrog att arbeta 
med denna undervisningsform framför traditionell musikundervisning. De ville ha en 
blandning av båda i fortsättningen. Jag tolkar studiens resultat på så sätt att ämnesintegrering 
verkar vara ett bra komplement till den traditionella musikundervisningen men förespråkar 
inte att den bör ersätta den helt och hållet. 
 
 
 

Nyckelord: 
 

Ämnesintegrering, musikal, musikaliskt lärande, gymnasieelever, estetiska programmet, 
musik, dans, teater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

Abstrakt ...................................................................................................................................... 4 
1. Inledning................................................................................................................................. 5 
2. Syfte ....................................................................................................................................... 6 
 
3. Bakgrund ................................................................................................................................ 6 
3.1. Styrdokument ................................................................................................................................................... 6 
3.1.1. Eget Skapande........................................................................................................................ 8 
3.1.2. Diskussioner (Lärande Samtal).................................................................................................. 8 
3.1.3. Den kulturhistoriska bredden - insikt i arbetslivets villkor............................................................... 9 
3.2.1. Lärarens roll i en konstnärlig kontext.......................................................................................................... 10 
3.2.2. Deltagaren........................................................................................................................... 10 
3.2.3. Handledaren......................................................................................................................... 11 
3.2.5. Konstnären.......................................................................................................................... 12 
 
4. Metod ................................................................................................................................... 13 
 
5. Resultat................................................................................................................................. 14 
5.1. Elever ............................................................................................................................................................. 15 
5.1.1. Musikskapande i processen.........................................................................................................................15 
5.1.2. Teater och Dans........................................................................................................................................... 15 
5.1.3. Ämnesintegrerad undervisning ................................................................................................................... 16 
5.2. Pedagogerna ................................................................................................................................................... 17 
5.2.1. Skillnader mellan traditionell- och ämnesintegrerad undervisning ............................................................. 17 
5.2.2. Teater och Dans........................................................................................................................................... 18 
5.2.3. Ämnesintegrerad Undervisning................................................................................................................... 19 
5.3. Sammanfattning av elevernas musikaliska lärande........................................................................................ 20 
 
6. Diskussion ............................................................................................................................ 21 
6.1. Metoddiskussion ............................................................................................................................................ 21 
6.2. Resultatdiskussion.......................................................................................................................................... 22 
6.3. Framtida Forskning ........................................................................................................................................ 24 
 
Referenser................................................................................................................................. 26 
 
Bilaga 1 .................................................................................................................................... 28 
Intervjufrågor Elever............................................................................................................................................. 28 
Bilaga 2 .................................................................................................................................... 29 
Intervjufrågor Pedagoger ...................................................................................................................................... 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Inledning 
 

Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om världen, att 
sammanfoga skilda delar till ett helt (Andersson 1994, sid. 3).  

 
Integrering av undervisning och kunskaper har alltid förespråkats men ännu inte gjort några 
större insteg i den Svenska skolans undervisning. Det råder osäkerhet inför vad integrering av 
ämnen kan innebära i praktiken. Det är ett område jag vill utforska mer för att se om det kan 
fungera som ett komplement till den traditionella musikundervisningen och därmed utvidga 
ämnets didaktiska ramar. Som blivande musiklärare ville jag göra ett projekt, inom ämnet, 
som även kunde integrera teater och dans: 
 

 
Figur 1. Integrering Musik, Teater, Dans (Min egen illustration) 
 
Jag började skissa på en musikal tillsammans med en svensklärare, Berith Kalander. 
Samarbetet mellan oss var uppdelat på så sätt att jag skrev musiken och sångtexterna till 
hennes teatermanus. Vi hade tidigare arbetat tillsammans med ett projekt om utanförskap som 
hette Maskrosbarn 2005. Den nya musikalen fick namnet En Röd Finne På Min Näsa. Livet 
blir helt förstört när Molly 15 år vaknar upp och till sin stora fasa har fått en stor röd finne på 
sin näsa. Saken blir inte bättre av att hon just blivit vald till skolans Lucia. I Mollys skolvärld 
finns en tydlig segregering bland eleverna. Nördarna, det tuffa gänget och idrottsgänget 
samlas i varsitt hörn i skolans uppehållsrum och ingen av grupperna vågar närma sig 
varandra. När Molly kommer till skolan med sin röda finne blir situationen värre när 
tuffingarna börjar trakassera henne och nördarna pluggar bara och inte har någon förståelse 
för hennes problematik. Det vi ville ta upp i denna musikberättelse var unga människors 
attityder gentemot varandra. Man har en föreställning om att människor är på ett visst sätt 
sedan visar det sig att bara man vågar börja prata finns det inga olikheter, utan bara olika 
intressen. Vi ville även försöka belysa hur vi vuxna bemöter unga människor. Många gånger 
tycker vi att deras problem är obetydliga och avfärdar dem. 
 
Under den tid vi började arbeta med En Röd Finne På Min Näsa blev vi tillfrågade av 
verksamhetschefen, Jerker Johansson, för Kulturskolan i Gällivare om vi kunde utveckla 
Maskrosbarn till ett projekt som kunde innefatta alla de estetiska områdena som deras 
verksamhet nu kunde erbjuda sedan de utvecklats från renodlad musikskola. Så här i 
efterhand kan det konstateras att han ringde oss vid rätt tidpunkt. Vi träffades i början av 
höstterminen 2007 och bestämde att föreställningen skulle få premiär den 18 december. 
Kulturskolan tillhandahöll en danslärare, en dramapedagog, en sångpedagog samt ett 
kompband bestående av musiklärare. Elever plockades ut från gymnasiets estetiska 
musiklinje. Utöver min roll som upphovsman var jag ansvarig för att, tillsammans med 
eleverna, spela in en skiva med musikalens samtliga låtar som sedan skulle finnas till 
försäljning på premiären. Dessutom var jag ansvarig för en hemsida där vi dokumenterade 
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förarbete och repetitioner via videoklipp, intervjuer, blogg-inlägg samt musiksnuttar från den 
kommande CD-skivan. Vi gjorde all denna PR för att skapa ett sug hos allmänheten, som nu 
kunde följa vårt arbete med musikalen fram till premiären, samt för att ge eleverna en inblick i 
hur man marknadsför sina uppsättningar och spelar in en CD-skiva. 
 
Det blev en fullsatt premiär på Blå Forell i Gällivare den 18 december. Vi fick även pengar av 
Gällivare Kommun till en liten miniturné där vi kunde spela upp musikalen på Kulturens Hus 
i Luleå samt Björknässkolan i Boden. Eftersom jag alltid varit intresserad av att arbeta med 
ämnesintegrering och gärna ville utveckla mig inom det området tog jag, under arbetet med 
musikalen, tillfället i akt att genomföra mitt examensarbete. När strålkastarna hade slocknat 
ville jag inte att elevernas tankar och reflektioner skulle stanna där hemma. Jag ville ta reda på 
vilket sätt integreringen/upplägget främjade deras musikaliska lärande i riktning mot målen. 
Examensarbetet syftar till att ge både mig själv och andra lärare en större förståelse för hur 
elevers musikaliska lärande påverkas genom att ta in rörelse och drama i inlärningen.   

 

2. Syfte 
 
Syftet med studien är att, genom tillgång till elevers och pedagogers reflektioner och 
uppfattningar, undersöka hur elevers musikaliska lärande har påverkats i ett musikalarbete 
som involverar musik, dans och teater.  
 
Frågeställningar: 
 

• Har elevernas förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer påverkats och har deras 
intresse för eget skapande påverkats? 

• Har elevernas förmåga att uppleva, reflektera och analysera olika uppfattningar av 
skapande verksamhet påverkats?  

• Har samverkan mellan de estetiska ämnena påverkat deras sätt att ta till sig andra 
kulturers uttrycksformer och värderingar? 

• Har elevernas bild av arbetslivets villkor påverkats? 
 
3. Bakgrund 
 
Jag har valt att dela in bakgrunden i två delar. I första delen kommer jag att delge vad lärande 
innebär enligt styrdokumenten för det estetiska programmet. Där kommer jag att granska 
programmålen för att se vilka faktorer som är viktiga när det gäller hur elevernas musikaliska 
lärande ska bedömas. Andra delen av bakgrunden behandlar lärarens roll i en konstnärlig 
kontext. Enligt Thörnquist (2006) delas lärarens roll upp i fyra kategorier deltagare, 
handledaren, ledaren och konstnären. Med denna teori som utgångspunkt kommer texten 
också att beskriva hur styrdokumenten och annan litteratur skildrar lärarens roll i en 
konstnärlig kontext. 
 
3.1. Styrdokument 

 
Vad innebär lärande inom det estetiska programmet? Enligt lärarkommitténs slutbetänkande 
(SOU 1999:63) utgör texten den dominerande presentationsformen i de teoretiska ämnena. 
Den praktiska och den estetiska kunskapen uttrycks däremot vanligtvis via andra medel och 
associeras med kroppslig färdighet och känslomässiga upplevelser (Regeringskansliet 2004). 
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För att komma till rätta med hur elevernas musikaliska lärande har påverkats genom 
integrering av musik, dans och teater kommer först och främst skolverkets styrdokument för 
det estetiska programmet att granskas. Det estetiska programmet består av fyra nationella 
inriktningar bild- och formgivning, musik, dans och teater. Samtliga elever som medverkade i 
ämnesintegrerade arbetet läser det estetiska programmet med inriktning musik och det är 
denna inriktning som utgör utgångspunkt för rapportens undersökning. Det allmänna syftet 
för det estetiska programmet är att ge grundläggande kunskaper inom kultur och estetik. 
Eleverna skall få möjlighet att fördjupa sig inom sitt konstnärliga fack för att kunna fortsätta 
vidare till utbildningar eller ett arbete av estetisk karaktär. Programmet ger eleverna även 
behörighet att söka högskoleutbildningar utan estetisk inriktning (Skolverket 2000). Frågan är 
hur elevernas musikaliska lärande ska bedömas. Hanken och Johansen (1998) tar upp fyra 
faktorer som är viktiga i värdering av elevernas lärande: det klangliga, det kroppsliga, det 
verbala och det grafiska. Enligt dessa faktorer är det viktigt för läraren att vara uppmärksam 
på hur elevens kunskap om formuppfattning yttrar sig i sång och spel, genom kroppsliga och 
verbala yttringar samt i skrift. Vilka faktorer är viktiga för bedömning enligt skolverket?  
 

I det estetiska programmet betonas den egna skapande verksamheten. Utbildningen 
ger förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer och av gränsöverskridande 
samarbete och ger tillfälle att pröva och utveckla den egna förmågan att uttrycka sig. 
Detta kan vara ett medel för personlig utveckling och självförverkligande och kan 
kombineras med ett allmänt estetiskt intresse. […] Utbildningen ger tillfällen till 
diskussion kring olika uppfattningar om konst, konstformer och estetiska värden. 
Därigenom övas förmågan att uppleva, reflektera kring och analysera skapande 
verksamhet i vid bemärkelse. Språket är ett viktigt redskap för att tolka och förmedla 
olika former av estetiska upplevelser. […] En bred kulturhistorisk orientering och 
vana vid att reflektera kring estetiska kulturyttringar ökar förmågan att tillägna sig 
andra kulturers uttrycksformer och värderingar. Den kulturhistoriska bredden i 
utbildningen stärks även genom nära samverkan mellan estetiska ämnen och övriga 
ämnen i programmet. […] För att ge insikt i arbetslivets villkor och därmed 
konkretisera utbildningen finns inom programmet möjlighet till 
arbetsplatsförläggning av delar av utbildningen (Skolverket 2000 s. 1). 
 

Utifrån dessa utdrag, ifrån beskrivningen av det estetiska programmets övergripande karaktär 
och uppbyggnad, finns några viktiga faktorer som jag har valt som rubriker för mina 
frågeställningar:  
 

• Eget skapande – Har elevernas förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer 
påverkats? Har deras intresse för eget skapande påverkats? 

 
• Diskussioner (Lärande Samtal) – Har elevernas förmåga att uppleva, reflektera och 

analysera olika uppfattningar av skapande verksamhet påverkats?  
 

• Den Kulturhistoriska bredden – Har samverkan mellan de estetiska ämnena 
påverkat deras sätt att ta till sig andra kulturers uttrycksformer och värderingar? 

 
• Insikt i arbetslivets villkor  – Har elevernas bild av arbetslivets villkor påverkats? 
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3.1.1. Eget Skapande 
 
Enligt Svenska akademins ordlista 2008 betyder skapa att bringa till existens ur formlöst 
tillstånd men vad innebär egen skapande verksamhet inom musik? Enligt Strandberg (2007) 
kan det innebära att reproducera eller att göra något nytt: 
 

Såväl nyskapande som reproduktion kan närma sig varandra i musikskapandet. 
Reproduktionen kan också innefatta nyskapande. Exempelvis sker det när eleverna 
försöker göra en cover av någon låt eller prövar att härma en artist. Reproduktionen 
kan fungera som ett avstamp för en form av nyskapande. Uttrycket blir beroende av 
deras färdigheter och av de korrigeringar och val de gör i arbetet samt av elevernas 
personliga möjligheter att uttrycka sig själva (Strandberg 2007, s.258). 

 
Det finns undersökningar som visar på att största delen av tiden i musikundervisningen ägnas 
till att låta eleverna reproducera andras låtar (Brunzell & Olsson 2007). Om de sedan sätter 
sin egen prägel, arrangerar om eller improviserar finns det inga konkreta uttal om i uppsatsen 
och därmed kan det tolkas som att det var element som fattades i undervisningen. Angående 
nyskapande och komposition så menar Brunzell och Olsson (2007) att det inte ägnas särskilt 
mycket tid till detta. Komponerande kan ha såväl ett funktionellt som ett lärande syfte 
eftersom eleverna förväntas utveckla kunskaper om en konstnärlig process från idé till färdig 
produkt. Även om eleverna inte är delaktiga i själva komponerandet finns det andra förutom 
Strandberg som lyfter fram att skapande inte enbart handlar om att göra egen musik. En av 
lärarna i Törnquist avhandling (2006), som handlar om lärares pedagogiska roll och 
upplevelser i arbetet med en musikalproduktion, uttrycker sig så här: 
 

[…] Att reproducera sånger/musik kanske är när vi bara tar de rakt igenom. När vi 
kan sången det är då vi kan börja jobba, det är då vi börjar skapa. Att skapa är inte 
bara att göra egen musik. Skapa kan också vara att skapa något nytt utav det som 
någon annan har gjort. Det är väl det vi gör hela tiden även när vi tror att vi gör nya 
melodier (Törnquist 2006 s. 114). 

 
3.1.2. Diskussioner (Lärande Samtal) 
 
I samtalen med eleverna ville jag ta reda på hur de reflekterar över sina tidigare erfarenheter 
och hur de lägger in sina egna värderingar och teorier, hur de arbetat med till exempel eget 
skapande. I detta möte finns det, enligt Örhling (2007), olika nivåer av dialoger som kan 
uppstå. Öhrling (2007) använder sig av Nordströms trappa för att beskriva dessa nivåer: 

 
Figur 2. Dialogtrappa 
 
 
Längst ner i trappan finns vardagssamtal, som förekommer vid till exempel fikabordet. Nästa 
steg är diskussion. Därefter kommer erfarenhetsutbyte där man delar sina erfarenheter lyssnar 
och jämför. Högst upp i trappan finns lärande samtal, där man lyfter fram både lik- och 
olikheter, använder strukturerade former, med bl a någon form av dokumentation av vad man 
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kom fram till, så att man inte börjar om nästa gång. Helst skall ett lärande samtal, i 
Nordströms modell omfatta: ”erfarenheter, värderingar och teorier” (Öhrling 2008 s. 13).  
 
Elevernas förmåga att uppleva, reflektera och analysera olika uppfattningar av konst, estetiska 
värden och skapande verksamhet behöver inte enbart ta sitt yttryck i dialoger. Törnquist 
(2006) utför eleverna såväl aktiva som passiva handlingar som visar prov på deras förmåga att 
uppleva, reflektera och analysera sitt lärande som inte kan beskrivas utan måste upplevas. 
 
3.1.3. Den kulturhistoriska bredden - insikt i arbetslivets villkor 
 
Skolverkets programmål för det estetiska programmet säger, som tidigare citerats, att den 
kulturhistoriska bredden kan stärkas genom nära samverkan mellan estetiska ämnen och 
övriga ämnen i programmet. I ett traditionellt perspektiv är skolan huvudarena för 
undervisning och lärande. Men vi vet att lärande och olika former av undervisning även äger 
rum utanför skolan, på det som kan kallas informella lärandearenor. Inte minst gäller det 
lärande av och genom musik. Det finns ny forskning som visar på att en musikfestival också 
kan fungera som en sorts informell lärandearena för dem som besöker den (Karlsen 2007). 
Karlsen menar att publiken kan lära sig att tycka om olika musikstilar eller lär sig mer om 
olika kompositörer och musikstycken. 
 

Through participating in the festival, attendees learnt about themselves, who they 
were, how they came to be this way and who they can become. Furthermore, they 
also learnt about themselves as members of a community or municipality, and their 
relation to broader, global discourses (Karlsen 2007 s. 203).  

 
För att återgå till vad som är gemensamt för de estetiska ämnena i skolans undervisning sägs 
det vara att de syftar till att ge eleverna breda teoretiska och praktiska kunskaper inom sin 
valda inriktning för att sedan kunna använda det som uttrycksmedel. I skolverkets 
ämnesbeskrivning för musik och teater är ett av de gemensamma syftena att samverka med 
andra konstarter. I dans och teater får eleverna öva sig i att använda kroppen som 
uttrycksmedel vid scenisk framställning. Dansen syftar även till att utveckla medvetenhet om 
den musikaliska förmågan. Detta exemplifieras i en fallstudie om hur hörselskadade elevers 
lärande påverkas av dans. De fick träna på att kontrollera rörelser, ta kontakt med andra, leda 
rörelser i par, visa för andra och ta initiativ. Införandet av dans hade en positiv effekt, många 
av barnen som var tillbakadragna i vanliga fall var aktivt deltagande i dansverksamheten 
(Ferm 2005). Dansens koppling till den musikpedagogiska verksamheten beskrivs så här: 
 

Det är diskutabelt om dansaktiviteterna kan sägas utgöra musikpedagogisk 
verksamhet, men eftersom utgångspunkt i denna studie är att musikens strukturer 
införlivas även genom dans, menar jag att den definitionen är relevant, liksom 
många andra (Ferm, 2005 s. 33). 

 
Det går att finna fler gemensamma nämnare mellan till exempel musik och teater genom att ta 
en titt på kurserna inom respektive estetiska program. I en jämförelse av kurserna Scenisk 
Produktion (teater) och Sceniskt Musikprojekt (musik) finner vi många gemensamma 
nämnare. Båda kurserna ska ge elever kunskap om hur en uppsättning utvecklas från idé till 
färdig föreställning. Eleverna ska bjudas en inblick i de olika yrkesrollernas betydelse för den 
färdiga produktionen och att utveckla sin analysförmåga och reflektion över det egna 
skapandet (Skolverket 2000). Genom sitt deltagande i musikalproduktionen får inte eleverna 
enbart en inblick i vad det innebär att använda musik, teater och dans som uttrycksmedel på 
scen. De får även en inblick i vad det innebär att vara scenarbetare, ljudtekniker och 
upphovsman. Vad som ger eleverna de grundläggande musikaliska kunskaperna, som ska 
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visas upp i ett sceniskt musikprojekt, är kurserna instrument/sång och ensemble. Kursen 
Instrument/Sång ger inbjuder elever att utveckla kunskap på en enskild nivå vad gäller hur de 
ska instudera och tolka ett musikaliskt stycke och ensemble ger dem kunskapen att musicera 
och samarbeta i grupp. De får omsätta allt de har lärt sig av att musicera enskilt och i grupp 
till ett framförande inför publik i Sceniskt musikprojekt (Skolverket 2000). 
 
3.2.1. Lärarens roll i en konstnärlig kontext 
 
Det ämnesintegrerade arbetet med musikalen omfattade inte bara en lärandeprocess och 
rollförändring hos eleverna. För de deltagande pedagogerna i processen vidareutvecklas den 
egna undervisningen samtidigt som de utvecklar sina roller som skapande konstnärer. 
Musikläraren, musikern och den skapande människan sammansvetsas till en enda roll. 
Eleverna är centrala som deltagare i processen som ska leda fram till ett framträdande. De är 
målgruppen för lärarnas intentioner och vad de eftersträvar med sin undervisning. Törnquist 
(2006) delar upp lärarens roller i fyra kategorier med rubrikerna deltagaren, handledaren, 
ledaren och konstnären. 
 
3.2.2. Deltagaren 
 
I en musikaluppsättning medverkar läraren på olika sätt. Oavsett om de arbetar som 
arrangörer, upphovsmän, sångpedagoger, orkestermusiker eller regissörer så är de involverade 
i processen från idé till framförande. Det som framstår som det centrala i deltagarens 
perspektiv är den personliga relationen till eleverna. Denna relation blir djupare när 
undervisningen flyttar ut från det traditionella klassrummet. Processen är också en möjlighet 
för lärarna att lära känna varandra bättre när de har en gemensam plattform att stå på. 
 
Precis som i bedömningen av elevernas lärande kan inte lärarnas intentioner enbart begränsas 
till vad de uttrycker verbalt. Genom att uppleva kollegerna ”in action” blir deras handlingar 
viktiga för att förstå vad de vill på ett socialt, idémässigt och professionellt plan. Den 
fördjupade relationen mellan elever och lärare är även enligt Hanken och Johansen (1998) en 
viktig faktor för den musikpedagogiska verksamheten: 
 

Det er ulike meninger om elevens og lærerens forutsetninger skal regnes som en 
rammefaktor, eller om de skal skilles ut som en egen didaktisk kategori. Det eleven 
og læreren bringer med seg av egenskaper, kunnskaper, ferdigheter og holdninger vil 
selvsagt utgjøre viktige betingelser for den musikkpedagogiske virksomheten 
(Hanken & Johansen 1998, s. 37). 
 

Definitionen av relationen, enligt ovan, är inte fastställd men anses vara en viktig del i 
undervisningen. 
  
Många lärare kan känna sig osäkra inför vad det innebär att arbeta med ämnesintegrerad 
undervisning. Det beror på att de själva har liten eller ingen erfarenhet av att arbeta med 
denna undervisningform. Många av dem är dessutom negativt inställda till ämnesintegrering 
eftersom de anser det vara tidskrävande och flummigt (Nilsson 1997).  Det behöver inte alltid 
vara självvalt att medverka i ämnesintegrerat arbete från lärarnas sida. Det kan uppstå 
arbetssituationer där de mer eller mindre tvingas in i ett projekt vilket i sin tur kan skapa 
obehag. Om inte hela lärarkollegiet är med i projektet så kan de aktivt inblandade bli en 
exkluderad grupp. De som arbetade aktivt med musikalarbetet i Törnquists uppsats kände sig 
ibland rätt så kritiserade av resten av kollegiet för att vi la ner så mycket jobb (Törnquist 
2006 sid. 91). Avslutningsvis kan jag konstatera att lika mycket som ett ämnesintegrerat 
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arbete kan främja och stärka lärares relationsband med arbetskolleger och elever kan det 
också skapa större klyftor och missämja.  
 
3.2.3. Handledaren 
 
Handledarens roll skiljer sig från den traditionella lärarrollens uppgifter och karaktär. En 
central aspekt är interaktionen både med individen (lärar-elev-relationen) och det konstnärliga 
innehållet (lärar-elev-gestaltnings-relationen). Handledarens roll innefattar att diskutera, 
organisera, rådgiva samt styra instruerande uppgifter.  
 

…dels handlar handledarjobbet väldigt mycket om att vara diskussionsledare. För 
det är väldigt mycket diskuterande i alla fall i inledningsskedet. Handledarrollen tar 
lite olika form allt eftersom projektet fortskrider kan man säga. Dels den typen att 
vara med i diskussioner att plocka idéer och försöka få dem att själv se idéerna när 
idéerna kommer och sedan går det ju över till att mer finnas till hands…någon slags 
bollplank (Törnquist 2006, s. 95). 

 
Lärarens roll blir inte bara kunskapsförmedlarens. Enligt Nilsson och Svensson (2004) blir 
han eller hon i första hand vara igångsättaren och inspiratören som sätter igång eleverna och 
ger dem motivation till att söka kunskapen själva på det sätt som passar honom/henne 
(Nilsson & Svensson 2004 s. 15). 
 
Det handlar om att sätta eleverna i centrum och handledarens roll blir skyldaktigen att främja 
deras initiativtagande. Det finns kritik mot elevcentrerad pedagogik från flera håll. I Norge är 
Lars Dale en stark motståndare till fenomenet. Han kritiserar konstpedagogiken for å ha 
oversett den betydning kulturen har for å danne et menneske. Det er med andra ord ikke nok å 
la menneskenaturen och få utfolde seg fritt, den må dannes (Hanken & Johansen 1998, s. 
197). Vad Dale menar är att konstpedagogiken har förbisett kulturens förmåga att bilda en 
människa. Han anser inte att det är nog med att låta människan uttrycka sig fritt för den måste 
bildas. 
 
3.2.4. Ledaren 
 
Den konstnärliga ledaren, vars fokusering ligger på produkten och det sceniska, är en person 
med auktoritära karaktärsdrag som inte har några ”problem med att få respekt för jag det gör 
från eleverna” (Törnquist 2006 sid. 100). Vad som är speciellt med den konstnärliga ledaren 
är att denne även kan medverka. Bandmedlemmen eller kapellmästaren har samtidigt 
uppgiften att vara ledare. En musiker med erfarenhet blir som ledare en förebild. Läraren blir 
också viktig som medlare för att kunna styra och samordna alla viljor: 
 

Det är väldigt få elever som kan upprätthålla en sådan auktoritet så att de kan få 
denna massa av människor att göra precis som de ska i det tillfället, utan där de 
behöver vuxenhjälp. Där har vi inte haft hittills någon som har haft sådan solklar 
ledarförmåga som kan hålla i detta som en person, utan där måste vi ha någon vuxen 
med som banka näven i bordet ibland. Det är ju många viljor många personer 
(Törnquist 2006 sid.101-102). 

 
Lärarens roll som konstnärlig lärare och förebild har likheter med den äldsta traditionen inom 
musikpedagogisk verksamhet. Mästar- och lärningtraditionen som går ut på att en person som 
vill lära sig spela, sjunga eller komponera söker upp en person (mästare) som redan är väl 
förtrogen med dessa kunskaper och kan föra dem vidare till eleven (lärningen). 
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Veiledning i mesterlæreingstradisjon hviler på en forutsetning om att de finnes noen 
bestemte måter å utføre arbeidet på som er riktige. Det er imidlertid vanskelig å si 
hvordan kriteriene for hva som er <<riktig>> måte å gjøre tingene på, er oppstått. 
Noe bygger kunnskap og erfaring som er akkumulert over lang tid om hva som er 
mest rasjonelt, minst belastende for kroppen, mest velklingende, raskest osv. Men 
noe bygger også på sosisale konvensjoner, det vil si vaner og tradisjoner omkring 
utførelsen, som er blitt overført fra den ene generasjonen til den andre (Hanken & 
Johansen 1998, s. 97). 
 

Den moderna ”mästaren” är inte en person som pekar med hela handen och säger vad han 
anser vara det rätta sättet att för eleven att lära sig på. Därmed serverar mästaren inte bara 
eleven kunskap som han eller hon sedan bara tar emot. Vad som gör den moderna läraren till 
en mästare är genom dennes erfarenhet. Det uppstår en dialog med eleverna men när 
oenigheter uppstår har den moderna mästaren det sista ordet på grund av att denne, genom sin 
erfarenhet, vet bättre vad som är praktiskt genomförbart.  
 
3.2.5. Konstnären 
 
Att som lärare vara konstnär i ett pedagogiskt sammanhang framstår som ett ständigt 
kompromissande mellan de egna behoven och elevernas. Skapandets individuella natur är 
svår att förena med den kollektiva processen. Lärarna har också ett behov av att skapa men 
ofta begränsas deras roll till att sätta igång processer hos eleverna. Törnquist (2006) menar att 
den kreativa processen hos eleverna sätter också igång någonting hos lärarna. Det blir en 
ömsesidig utveckling.  
 
Den konstnärliga process som läraren vill förmedla till eleverna blir ett eget sätt att lära sig 
och blir även en konstrast till den undervisning som bygger på att få fram de rätta svaren och 
lämnar det experimenterande utanför. 
 
De skilda handlingssätten i lärarrollen som deltagare, handledare, ledare och konstnär 
överrensstämmer med de sex huvudargument som Lars Ole Bonde tog fram 1985 för en 
frigörande musikpedagogik. 
 

1) För det första ska musikpedagogiken öka självförståelsen hos eleven. 
2) För det andra ska musikpedagogiken främja elevens förmåga till eget uttryck. 
3) För det tredje ska musikpedagogiken förankra sin läroprocess hos elevens egna 

erfarenheter. 
4) För det fjärde ska musikpedagogiken främja uppfostran till öppenhet. 
5) För det femte ska musikpedagogiken skapa medvetande om sammanhangen mellan 

musikens struktur och elevens subjektiva upplevelse. 
6) För det sjätte ska musikpedagogiken syfta till att få eleverna att omsätta sina egna och 

andras erfarenheter till handling (Hanken & Johansen 1998, min översättning s. 229). 
 
Ovanstående teorier om gymnasieelevers musikaliska lärande genom integrering av musik, 
dans och teater utgör förhoppningsvis en bra grund för förståelse av min studies 
genomförande och resultat. 
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4. Metod 
 
För att komma åt kunskap om gymnasieungdomars och  musikaliska lärande genom 
ämnesintegrering, valde jag att ta del av några elevers och lärares erfarenheter av att delta i 
genomförandet av ett musikalprojekt. Två huvudsakliga metoder finns för att komma åt 
individers erfarenheter. Den ena vägen är att följa dem under en längre tid och försöka leva 
sig in i deras situation (Schutz, 1999). Den vägen verkade dock komplicerad för mig eftersom 
jag hade ansvar för at skriva musiken och att interagera med studiens deltagare i en 
överordnad position som musikalisk ledare, och på så sätt skulle ha fått problem med att byta 
roller under genomförandets gång (Kullberg 1996, Wennergren 2007). Den andra vägen är att 
intervjua deltagarna i projektet, på ett grundligt sätt som erbjuder dem att dela med sig av sina 
erfarenheter på et öppet sätt. Även här kan det vara problematiskt att jag varit i en 
maktposition under genomförandets gång, men jag återkommer i metoddiskussionen till hur 
jag försökte hantera det (Kullberg, 1996).  
 
Jag avgränsade intervjustudien till sju av de deltagande eleverna i musikalprojektet på grund 
av tillgänglighetsskäl (Patel & Davidsson 2003). Under den tid jag skrev rapporten hade några 
av gymnasieeleverna tagit studenten och flyttat från kommunen. För att avgränsa min studie 
valde jag att koncentrera mig på de sju elever, vid det estetiska gymnasieprogrammet med 
inriktning musik, som fortfarande bodde kvar. Utöver dem har också sex av de totalt åtta 
medverkande pedagogerna från det ämnesintegrerade arbetet med musikalen deltagit i 
undersökningen, även detta av tillgänglighetsskäl (Patel & Davidsson 2003). 
 
Till de medverkande pedagogerna skickades en förfrågan ut via e-mail där jag presenterade 
min undersökning. Jag bad dem att svara mig snarast vilka dagar och tider de hade möjlighet 
att genomföra en gruppintervju under vecka 48. Av de åtta tillfrågade lärarna valde två att inte 
delta i undersökningen: en av bandmedlemmarna samt teaterläraren. När jag hade fått svar 
från de sex pedagogerna som valde att delta i undersökningen bestämde vi en tid hemma hos 
mig där jag spelade in gruppintervjun på minidisc. Intervjuerna blev ungefär 50 minuter långa 
vardera. Valet av gruppintervju gjordes med grund i en tanke om att eleverna och 
pedagogerna skulle uppmuntras att dela med sig av sin erfarenheter i en situation där några 
givna teman diskuteras tillsammans. Att höra någon uttala sig om ett tema knutet till 
ämnesintegrering och musikaliskt lärande leder tanken och reflektionen vidare hos de övriga 
deltagarna (Johansen 2008, Wilsson 1997). Gruppintervjuer är enligt (Bash, 1987) en 
kvalitativ forskningsteknik som används för att samla in flera personers känslor och åsikter 
kring gemensamma upplevelser. Thorgenssen (2007) betonar också metodens fördelar, vilka 
jag menar motiverar mitt metodval:  
 
Earlier research has shown that professional conversations can become rewarding arenas for 
professional development […] Group interviews have the advantage of providing familiar 
surroundings for the participants and is a way of accessing group related dynamics 
(Thorgensson, 2007 s. 100). 
 
Gruppintervjuerna genomfördes med öppna frågor, temaområden, och hade en låg grad av 
strukturering (Patel & Davidson 2003 sid. 72).  
 
Eleverna medverkan i undersökningen var konfidentiell vilket innebär att jag känner till deras 
identitet och vet vem som svarat vad på frågorna men jag lämnar inte ut den informationen till 
någon annan. I resultatet har jag valt att benämna dem som Elev 1, Elev 2, Elev 3 osv. 
Pedagogernas medverkan var inte konfidentiell och de benämns med sitt förnamn följt av 
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deras roll i det ämnesintegrerade arbetet med musikalen och slutligen deras ordinarie lärarroll 
(exempelvis Urban Kompmusiker/Musiklärare). Kontakten med eleverna togs genom deras 
mentorer där jag presenterade för dem vad undersökningen skulle gå ut på och om de kunde 
hitta någon tid i deras schema vart jag kunde komma och genomföra mina gruppintervjuer 
med eleverna. När jag fått reda på vilka lektionstider som passade bra för mentorerna tog jag 
kontakt med eleverna via telefon där vi gjorde upp vilken av deras lektioner jag skulle komma 
besöka. Vi samlades i ett grupprum alldeles intill musiksalen på deras skola. Efter några 
uppvärmningsfrågor genomfördes gruppintervjun, som spelades in på minidisc, och allt gick 
bra förutom att en av eleverna var tvungen att gå mitt under pågående intervju p.g.a. andra 
åtaganden. Jag var inte på något sätt styrande i intervjun med eleverna. Jag läste bara upp 
frågorna, skickade runt en mikrofon och lyssnade på deras diskussioner. Eftersom jag mötte 
dem i grupp fick jag vara uppmärksam att det inte bara var några stycken som tog plats. Det 
jag upptäckte ganska snabbt var att den elev som fick mikrofonen sist inte tyckte att det fanns 
så mycket att tillägga. Jag löste problemet genom att skicka mikrofonen åt andra hållet vid 
vissa tillfällen så att det inte var samma elever som fick komma till tals först varje gång.  
 
Jag valde att göra en kvalitativ bearbetning av den insamlade informationen. I bearbetningen 
av det inspelade materialet skrev jag ut ordagrant allt som intervjupersonerna sa inklusive 
skratt och pauser.  Trost (2005) menar att i samband med kvalitativa intervjuer och analyser 
av material vill man ofta få fram olika slags mönster. Vad jag tittade på, när jag analyserade 
den insamlade informationen, var gemensamma och avvikande mönster i elevernas och 
pedagogernas uttalande gällande hur de ansåg att det musikaliska lärandet hade påverkats 
genom integrering av musik, teater och dans. Utifrån de mönster jag såg försökta jag berätta 
deras berättlse om musikaliskt lräande i samband med det ämnesintegrerade musikalporjektet, 
och beysa berättelsen med förtydligande citat (Patel & Davidson 2003 s.120). Svaren kom 
sedan i diskussionen att kopplas till teorier, styrdokument och litteratur som återfinns i 
rapportens bakgrund. Eftersom jag deltog både som forskare och pedagog i det 
ämnesintegrerade arbetet kommer jag att knyta mina ostrukturerade observationer som känd 
observatör från det ämnesintegrerade arbetet till resultatet i diskussionen (Kullberg 1996).  
 
5. Resultat 
 
I följande text kommer jag att presentera en sammanfattning av elevernas och pedagogernas 
svar på intervjufrågorna, eller deras tankar kring gruppintervjuns teman, var för sig. 
Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta, utifrån de inblandades svar på intervjufrågorna, 
hur de menar att elevernas musikaliska lärande har påverkats. Den sammanfattande analysen 
av elevernas svar visade sig naturligt att dela in i tre områden: 
  

• Musikskapande i processen – Hur eleverna har arbetat med eget skapande före, 
under och efter det ämnesintegrerade arbetet med musikalen. 

 
• Teater Och Dans – Hur samverkan mellan de estetiska ämnena har påverkat 

elevernas lärande och intresse.  
 

• Ämnesintegrerad Undervisning – Hur eleverna ser på ämnesintegrerad undervisning 
i förhållande till traditionell undervisning.  
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5.1. Elever 
 
5.1.1. Musikskapande i processen 
 
Eleverna visade sig ha delade meningar om vad skapande innebär och hur mycket de har fått 
arbeta med det på sina traditionella musiklektioner. De säger att de har fått arbeta med 
komposition men inte särskilt mycket. Det har handlat om att skapa enkla melodier på två 
takter eller att skriva en egen text till en känd låt.  En del av dem säger att de får ändra och 
arrangera väldigt fritt i låtar och sätta sin egen stämpel på dem medan andra upplever att de 
inte har fått göra det. Exempelvis Elev 2 säger att de har jobbat väldigt lite med den biten och 
Elev 5 menar att de har fått arbeta mycket med det och dessutom väldigt fritt. Några av 
eleverna går utanför de gemensamma musiklektionernas ramar och tar upp exempel från de 
individuella sånglektionerna. Elev 4, Elev 6 och Elev 7 säger att de har fått som uppgift från 
sin sånglärare att gå utanför noterna och göra sången till sin egen. Sånglektionerna har varit 
viktiga för dem och har gett dem de grundläggande kunskaperna att kunna använda sina 
musikaliska kunskaper i ett skapande arbete vilket dessutom är målet för kursen: Kursen skall 
ge fördjupade kunskaper om hur ett musikinstrument eller sångrösten kan användas i 
skapande arbete. 
 
Eleverna kände sig fria och delaktiga i skapandeprocessen under det ämnesintegrerade arbetet 
musikalen. Dramapedagogen hade, innan de fick läsa manuset, många förberedande övningar 
där de fick reflektera över sina roller och gå in på djupet i sina karaktärer. När de fick manuset 
hade de redan lärt känna sina karaktärer. De fick tillåtelse att vidta ändringar för att kunna 
anpassa vissa scener och repliker till sina rollfigurer. Eleverna fick även vara med och hjälpa 
till med danserna och trots att de inte var delaktiga i komponerandet kände de sig ändå väldigt 
fria i arbetet med sångerna. Utifrån karaktärerna de skapat i teaterövningarna kunde de lägga 
in en viss känsla i framförandet som gjorde att sångerna blev deras egna.  
 
Samtliga elever säger att de har fått ökat självförtroende, efter det ämnesintegrerade arbetet 
med musikalen, de känner att de vågar mer på scen och att de vågar ta större plats i sitt 
fortsatta arbete med eget skapande på musiklektionerna. Elev 1 känner sig mer van på scenen 
och att det blivit lättare att vara sig själv. Det har också blivit lättare, genom arbetet med 
teaterövningar, att sätta sig in i en sångs känsla. Elev 2 sammanfattar sina känslor med orden: 
” jag känner att jag klarar mer och känner att jag vågar mer helt enkelt”. Efter sin medverkan 
i ”En Röd Finne På Min Näsa” känner hon inte längre att det är en omöjlighet att göra en 
musikal. Just nu planerar de att skriva ihop en egen musikal inom Sceniskt Musikprojekt.  
 
Eleverna har fått ett större intresse för eget skapande och de känner att det är teatern som har 
öppnat nya dörrar för dem och gett dem inspiration. Några av dem har även börjat med att 
försöka skriva egna sånger hemma. Det som de främst har lärt sig om eget skapande, efter det 
ämnesintegrerade arbetet med musikalen, är omfattningen av arbetet. De förstår att det är 
svårt, men inte omöjligt, att göra en musikal på egen hand och hur viktig hjälpen från den 
stora gruppen var.  
 
5.1.2. Teater och Dans  
 
Teatern var ett nytt fenomen för eleverna, några av dem hade provat på dans tidigare. Elev 6 
har haft dans som individuellt val, innan det ämnesintegrerade arbetet med musikalen, och har 
fortsatt med det. Teatern och dansen har påverkat deras scenspråk, de känner att de vågar mer 
och har insett att det blir bättre om man rör sig på scen. Några av eleverna kände sig rädda 
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inför dansen och även om de inte är intresserade av att fortsätta inom detta område så känner 
de att de har haft nytta av det i sitt scenspråk. Dessutom har deras självförtroende ökat när 
kände att de klarade av ett moment som de varit rädd för att de inte skulle kunna bemästra. 
 

[…]Så även om jag konstaterade från början att det där med dansen det är någonting 
som kommer att gå åt pipsvängen så klarade jag av det. Så det stärkte ju mig, men 
även om jag fick självförtroendet så tror jag knappast jag kommer börja dansa. Det 
kommer nog aldrig att hända men det har ju stärkt mitt självförtroende. Och ett 
stärkt självförtroende det blir ju att jag har igen det i alla former som i sången.[…] 
Så nu kanske jag vågar bjuda upp någon vem vet? (Elev 4) 

 
Eleverna har blivit väldigt intresserade av teater, de flesta har fortsatt i teatergrupper på 
fritiden. De tror inte att de hade blivit intresserad av det om de inte hade varit med i 
musikalen. Elev 5 har varit intresserad av teater sedan tidigare men har aldrig vågat ta steget 
innan. Det ämnesintegrerade arbetet med musikalen blev ett startskott för henne och det blev i 
slutändan också en bekräftelse för henne att teater är något som hon är genuint intresserad av. 
Elev 6, som jag nämnt tidigare, har varit intresserad av dans sedan tidigare och har fortsatt 
med det. Denna elev har också blivit intresserad av teater och vill gärna fortsätta med det men 
har tyvärr inte tid. 
 
5.1.3. Ämnesintegrerad undervisning 
 
Elevernas reflektioner av den ämnesintegrerade undervisningen visar att de kände att 
relationen till lärarna var annorlunda i jämförelse med deras relation till ”lärarna i skolan”. 
Deras relation till lärarna i skolan var ganska stel, de visste ingenting om dem och kände dem 
väldigt dåligt. I det ämnesintegrerade arbetet med musikalen kände Elev 1 en större 
gemenskap med lärarna. Hon tyckte att hon lärde känna dem bättre och relationen blev på en 
mer personlig nivå. Elev 4 menade på att det var en relation som präglades av större 
jämlikhet. Man gav och tog från alla parter och hon kände inte att lärarna ”bestämde” över 
henne. Läraren fungerade som ett bollplank för deras idéer och som diskussionsledare. Det är 
den lärarroll som Thörnquist (2006) benämner som handledaren. Handledaren ska diskutera, 
organisera, rådgiva samt styra instruerande uppgifter. Elev 5 uppskattade även att lärarna 
kunde vara bestämda och säga till dem på skarpen:  
 

[…] Det var ju ändå ett väldigt bra förhållande eftersom det kanske borde vara lite 
mer så. För jag tror också att det ger mer på något sätt. Jag menar inte att man ska 
vara kompisar hela tiden och inte våga säga något för är det något som sker så måste 
ju lärarna kunna styra upp det och kunna vara mer bestämda. Så var det ju 
visserligen också. Som med Affe till exempel då sa han "nä men nu ska vi göra det 
här" och "nä nu skärper ni er" och självklart då gjorde vi ju det och det var väl det 
som jag tyckte var bra i arbetet med musikalen (Elev 5). 

 
Deltagarna i studien önskar att det fanns en liknande gemenskap med de andra lärarna som de 
har i skolan. En elev poängterar att relationen till sångläraren inte påverkades under det 
ämnesintegrerade arbetet med musikalen. 
 
När det gäller för- och nackdelar, med ämnesintegrerad undervisning, ser eleverna tiden som 
en negativ faktor. Eleverna upplevde tidspressen som jobbig men skulle ändå göra om hela 
processen eftersom de har gått igenom det och vet vad som krävs av dem. Vissa av eleverna 
tyckte också tidspressen var bra och trodde att det hade blivit långrandigt om de arbetat under 
en längre tid med musikalen. Tidsschemat kändes väldigt tight och de hade också velat börja 
arbeta med manuset lite tidigare. Visserligen upplevde de att de förberedande 
teaterövningarna var väldigt nyttiga, men de kände också att det dröjde lite väl länge innan de 
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fick börja arbeta med manuset. De hade även önskat diskutera med manusförfattaren och fått 
ta del av hennes synpunkter. De ser det som en stor fördel att de har fått prova på alla 
estetiska uttrycksformer och att de sedan fick arbeta med allting tillsammans på scen. 
 
När eleverna ombads reflektera över den traditionella musikundervisningen i jämförelse med 
den ämnesintegrerade undervisningen så föredrog de inte något av arbetssätten. De var eniga 
om att en balans av båda två behövs.  
 
5.2. Pedagogerna 
 

De intervjuade pedagogerna benämns med förnamn följt av deras roll i arbetet med ”En Röd 
Finne På Min Näsa” och slutligen deras ordinarie lärarroll. Anna och Mias roller i det 
ämnesintegrerade arbetet med musikalen skiljde sig inte från deras ordinarie roller som lärare.  
 

• Anna (Danslärare) 
• Örjan (Kompmusiker/Musiklärare) 
• Urban (Kompmusiker/Musiklärare) 
• Ove (Ljudtekniker/Musiklärare) 
• Mia (Sånglärare) 
• Berith (Manusförfattare/Svensklärare) 
 

Den sammanställande analysen av pedagogernas svar kommer att delas in i tre områden: 
  

• Skillnader mellan traditionell- och ämnesintegrerad undervisning – På vilket sätt 
skiljde det sig att arbeta med ämnesintegrerad undervisning i förhållande till deras 
traditionella undervisning. På vilket sätt påverkades relationen till eleverna och deras 
utveckling. 

 
• Teater Och Dans – Hur samverkan mellan de estetiska ämnena har påverkat 

elevernas lärande och intresse.  
 

• Ämnesintegrerad Undervisning – Hur pedagogerna ser på ämnesintegrerad 
undervisning som undervisningsform och hur den kan påverka elevernas musikaliska 
lärande i riktning mot målen. 

 

5.2.1. Skillnader mellan traditionell- och ämnesintegrerad undervisning  
 

Det som pedagogerna upplevde skilde sig från deras traditionella undervisning var att de hade 
ett mål att jobba mot som blev färdigt. Urban och Örjan menar att saker och ting har en 
förmåga att bara bli halvfärdiga annars. Eftersom det var ett så pass skarpt läge med ett 
pressat tidsschema och en premiärföreställning som slutmål fanns ingen chans för eleverna att 
slöa till i arbetet med musikalen utan de fick ta i: 
 

[…] Spelar man musik bara på lektionerna så har man inte kanske alltid något mål. 
Man repar in sina låtar med klassen sedan lirar man låtarna och sen var det klart 
liksom. Om man vill så kan man slöa till lite grann som elev där och klara sig undan. 
[…] (Örjan, kompmusiker/musiklärare). 

 
 
För Mia blev det ett annorlunda arbetssätt eftersom hon var tvungen att ta hänsyn till dansen 
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och teatern så det blev ett annat arbete med text och uttryck. Anna såg integreringen som en 
naturlig koppling eftersom dans är som teater. Hon säger även att det är de här 
sammankopplingarna av ämnena som i slutändan skapar kultur. Berith menar att arbetssättet 
inte skiljer särskilt mycket utöver hennes roll som Svensklärare. Hon anser att integreringen 
är ett bra sätt att arbeta på eftersom då sitter inte alla på var sitt håll och eleverna lär sig 
mycket mer av att jobba på det sättet. 
 
Mia och Anna känner att deras relation till eleverna inte har påverkats eftersom de alltid haft 
en väldigt nära relation med dem. Det säger att det krävs en sådan nära relation för att kunna 
sjunga och dansa tillsammans. Detta överrensstämmer med elevernas syn. Eleverna nämner 
både direkt och indirekt att relationen till Mia inte har påverkats och den elev som har haft 
Anna sedan tidigare som danslärare nämner inte heller att någon förändring skett i deras 
relation. Musiklärarna däremot säger att de blivit tightare med elever som de inte haft sedan 
tidigare, de säger också att inställningen till ämnet har förändrats eftersom eleverna blivit mer 
positiva och vågar mer. De fick en nära relation till eleverna eftersom att de spenderade så 
pass mycket tid tillsammans. Det blev mycket repetitioner och träffar utöver skoltid.  
 
 

[…] när man umgås så här hela dagarna i ända som vi gjorde så blev man mycket 
tightare och jag möter fortfarande många av de här eleverna på stan som kommer 
fram och säger ”kommer du ihåg när vi gjorde det och det” och det märks på dem att 
det tyckte det var en rolig tid i deras liv (Urban,Kompmusiker/Musiklärare). 

 
De kunskaper som eleverna utvecklat, efter att ha arbetat en längre tid med ämnesintegrerad 
undervisning, är framförallt att de lärt sig att göra ett arbete färdigt. Den sociala förmågan har 
också utvecklats. De har lärt sig att samarbeta i grupp och ta hänsyn till varandra. Mia säger 
att de fick mycket hjälp av teatern och dansen som gjorde att sångernas svårigheter 
underordnades.  
 

Ja absolut jag märkte ju direkt och lärde mig också att uttrycket och rörelsen gjorde 
att det var lättare att lära in sången det blev som en process som blev lättare faktiskt. 
Sångens svårigheter och problem underordnades faktiskt det här med agerandet och 
rörelserna och gjorde att svårigheterna blev inte så stora. Alltså jag upplevde det 
som väldigt positivt (Mia, Sånglärare). 

 
Som jag berättade har eleverna, tidigare i sina intervjuer, sagt att de känner sig mycket säkrare 
på sig själv efter det ämnesintegrerade arbetet med musikalen och att deras scenspråk har 
förändrats. Detta bekräftas av pedagogerna. De kunde se att eleverna vågade mer och började 
tro mer på sig själva.  

 
5.2.2. Teater och Dans 
 
Pedagogerna uttrycker att elevernas intresse för andra estetiska uttrycksformer har påverkats. 
Urban anser att sångeleverna har börjat förstå vad teater är och han nämner att det är flera av 
eleverna som har gått med i teatergrupper. Han menar att de här eleverna fick en ypperlig 
chans att vidga vyerna och han anser att fler ungdomar borde få samma chans. Mia märker 
också att elevernas tolkning av texter och deras uttryck har fördjupats. Som konkreta bevis på 
att deras intresse påverkats nämner hon också att några av eleverna har sökt vidare till 
musikalutbildningar. Ove säger följande: 
 

[…]de lärde sig social kompetens och sedan lärde de sig ta hänsyn också till de olika 
konstformerna dans, musik och drama. För man respekterade de olika konstformerna 



19 

och på något sätt fick de en helt annan hållning till dem än vad de har haft tidigare. 
Eftersom de har jobbat med alla tre konstformerna samtidigt (Ove, 
Ljudtekniker/Musiklärare). 

 
Anna märkte av ett visst motstånd mot dansen till en början och hon löste det psykologiskt 
genom att underminera pressen på danserna.  
 

Lite men det släpper efter ett par gånger. Det handlar liksom om att man måste få 
dem att våga släppa lös. Det är som att säga till en tant ”nu ska vi gå och dansa”, de 
tycker inte det är roligt tills de blivit uppbjuden 3-4 gånger och tror på att folk 
faktiskt vill dansa med dem. De vet inte att de kan och de tycker att det är lite 
obekvämt. Men efter ett tag så spelar det ingen roll man tänker liksom ”ah men va 
fan det funkar”. Jag löste det genom att tvinga dem! Nej men det var ju så här med 
dem som inte var intresserade de skulle helt plötsligt bort eller liksom oj de hade fått 
ont i knät och så här. Men så sa jag att ”nu är det så här att vi dansar inte för 
Gullbergbaletten utan jag vill att ni ska gå framåt och tillbaka i fyrtakt”. Så de hade 
inget att säga så det var som tvungna utan att jag tvingade dem egentligen (Anna, 
Danslärare). 

 
Pedagogerna anser att eleverna har fått en bra inblick i arbetslivets villkor. Eftersom det var 
en väldigt hektiskt period i deras liv med luciakonserter och annat så fick de lära sig att 
planera sin tid för att hinna med allting. De menar också att de har fått en bra inblick i hur 
man sätter ihop en produktion av den här storleken, oavsett om de kommer att fortsätta arbeta 
inom detta område eller inte. 
 
5.2.3. Ämnesintegrerad Undervisning 
 
Pedagogerna fokuserar i sina svar framför allt på nackdelarna. Enligt dem var det inte bra att 
vissa lektioner fick ställas in vilket drabbade andra elever som inte var med i musikalen. 
Tidspressen var också en negativ en faktor under en tidsperiod på året som redan innebar 
mycket stress och press. Eleverna sa i sina intervjuer att de skulle vilja börja arbeta tidigare 
med manus och få större samverkan med manusförfattaren om de skulle medverka i en ny 
musikalproduktion. Manusförfattaren berättar att dramapedagogen höll henne utanför arbetet 
med teatern vilket inte känts bra för hennes del.  
 

[…] Vi pratade inte samma språk, han ville ju inte alls höra på mig och jag tycker 
det är jätteviktigt nu när man gör en sån här grej. Att jag som manusförfattare skulle 
ha fått komma ner, förklara mitt manus till dem som skulle uppföra det. Tala om hur 
jag hade tänkt, varför jag hade tänkt så här men jag fick inte alls vara med […] 
(Berith, Manusförfattare/Svensklärare). 

 
Eftersom eleverna inte hade vana av att spela teater hade de varsitt headset på scenen för att 
deras talröster skulle förstärkas. Detta innebar problem för många enligt Ove. Han menar i 
efterhand att headsetsen inte var en särskilt bra idé. De gjorde på något sätt att när vissa elever 
hörde sig själva pratade de ännu tystare, de hade inte fått lära sig att verkligen prata ut. De 
förlitade sig istället på att de i princip skulle kunna viska så skulle headsetet hjälpa upp det. 
Det fanns ett samband mellan denna tekniska detalj och elevernas utvecklade självkänsla 
enligt Urban och Berith:  

 
[…] Det märktes ju oerhört väl, framför allt sista föreställningen i Luleå där vi körde 
helt utan mikrofoner till exempel som blev den klart bästa föreställningen. Det var ju 
häftigt alltså, när de vågade lita på sig själv (Urban, Kompmusiker/Musiklärare). 

 
[…]Man vågade vara utan de här headseten, man vågade höja rösten. Det var väldigt 
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mycket att man vågade för man blev säkrare (Berith, Manusförfattare/Svensklärare). 
 

Vad som främjar elevernas lärande genom ämnesintegrering i riktning mot målen är, enligt 
Anna, att de vågar agera ut och får ett roligt och stimulerande sätt att arbeta på. Det är ett bra 
sätt, enligt Ove, att få tysta och inåtbundna elever att våga ta för sig mer. Urban tror att 
undervisningen kan locka fler elever. Han menar att alla inte är bra på att sjunga hur mycket 
de än vill och alla är inte bra på att spela trummor hur mycket de än vill. Men den som inte 
kan spela trummor kanske plötsligt kan ett danssteg som ingen annan kan. Han anser att den 
ämnesintegrerade undervisningen kan, genom sina blandade uttrycksformer, vara ett bra sätt 
att lyfta fram de individuella styrkorna hos varje elev. Integreringen av rörelser och teater 
hjälper eleverna också, enligt Mia, att överkomma de tekniska svårigheterna i sångerna.  
 
Pedagogerna ser ingenting som hindrar elevernas lärande i ämnesintegrerad undervisning. 
Anna nämner möjligheten att det kan ta mycket energi från andra ämnen i skolan som kanske 
inte är delaktig i ämnesintegreringen och Mia anser att det är det bästa sättet att jobba på när 
man, som hon nämnt tidigare, tar in dramatiska uttryck och rörelse i sången.  
 
 

5.3. Sammanfattning av elevernas musikaliska lärande 

 
Figur 3. Hur Teater och Dans påverkar det Musikaliska Lärandet (Min egen illustration) 
 
Figuren ovan beskriver hur elevernas musikaliska lärande har påverkats genom integrering av 
musik, dans och teater. Det som eleverna tog med sig, när de påbörjade arbetet med teatern 
och danserna, var den kunskap de fått från instrument/sång och ensemblelektionerna. Teatern 
gav dem större säkerhet på scen, fördjupad tolkning av sångtexter och fördjupade 
förmedlandet av känslor i sånger samt scenspråk. Dansen gav dem större säkerhet på scen, 
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utökat scenspråk med mer rörelse och underlättade för sånginlärningens svårigheter. Detta 
bildade ett kretslopp som gjorde att det musikaliska lärandet inom instrument/sång och 
ensemble fördjupades. De lärde sig att instudera och tolka ett musikaliskt stycke med större 
känslomässigt uttryck och de sociala kunskaperna ökade elevernas förmågor att kunna 
musicera och samarbeta i grupp. 
 
Eleverna fick arbeta mycket med eget skapande framförallt i teatern men även i danserna 
vilket ökat deras intresse och gjort att de kunnat diskutera och ta för sig mer på 
musiklektionerna. Elevernas musikaliska lärande, inom eget skapande, har påverkats i 
överrensstämmelse med de tre första huvudargumenten i Bondes frigörande musikpedagogik 
(Hanken & Johansen 1998):  
 

1) För det första ska musikpedagogiken öka självförståelsen hos eleven. 
2) För det andra ska musikpedagogiken främja elevens förmåga till eget uttryck 
3) För det tredje ska musikpedagogiken förankra sin läroprocess hos elevens egna 

erfarenheter. 
 
De har använt sig av sina egna erfarenheter och arbetat väldigt fritt i sitt eget skapande för att 
kunna få fram ett eget uttryck vilket har ökat deras självförståelse och tillit till sina egna 
förmågor. Eleverna uttrycker i sina svar det som, enligt Öhrling (2008), kännetecknar ett 
lärande samtal: erfarenheter, värderingar och teorier. De reflekterar över sina tidigare 
erfarenheter och lägger in sina egna värderingar och teorier om hur de arbetat med eget 
skapande före, under och efter det ämnesintegrerade arbetet med musikalen. Deras svar visar 
också tydliga indikationer på att deras förståelse för olika konstnärliga uttrycksformer och 
deras intresse för eget skapande har påverkats. 
 
De fick tillfälle till att öva och utveckla den egna förmågan att uttrycka sig inom olika 
estetiska konstformer och att själv kunna bestämma hur de vill kommunicera med sina 
estetiska uttryck. Genom samverkan mellan de estetiska ämnena har eleverna tagit till sig 
andra kulturers uttrycksformer och värderingar. Därmed har den kulturhistoriska bredden, i 
deras musikaliska lärande, ökat. Elevernas musikaliska lärande, inom teater och dans, har 
påverkats i överrensstämmelse med fjärde huvudargumentet i Bondes frigörande 
musikpedagogik (Hanken & Johansen 1998):  

4) För det fjärde ska musikpedagogiken främja uppfostran till öppenhet. 
 
Eleverna har även fått en bra inblick i arbetslivets villkor. De menar att ämnesintegrering är 
en bra undervisningsform men de vill blanda det med traditionell ämnesundervisning.  
 

6. Diskussion 
 
6.1. Metoddiskussion 
 
Syftet med studiens kvalitativa gruppintervjuer var att ta del av elevernas och pedagogernas 
erfarenheter av, uppfattningar om och reflektioner kring hur deras respektive deras elevers 
musikaliska lärande har påverkats under det ämnesintegrerade arbetet med musikalen. 
Anledningarna till att jag valde denna undersökningsmetod var flera. En enkät skulle ge 
intervjuerna en högre grad av strukturering men det skulle också innebära en större utmaning 
att få eleverna motiverade till att svara på frågorna. Resultatet skulle dock bli av mer ytlig 
karaktär (Backman, 1998). En gruppintervju gjorde det möjligt att samla alla deltagare på en 
gemensam tid, vilket var en betydligt enklare uppgift än att försöka göra upp en tid med var 
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och en för enskilda intervjuer. Tanken var att gruppsituationen skulle innebära en trygghet. I 
intervjun med eleverna, de hjälpte varandra att komma ihåg saker och gav varandra styrka att 
våga säga vad de kände (Bash 1987, Thorgersen 2007). I intervjun med pedagogerna blev det 
ett meningsfullt utbyte av erfarenheter, vilket även gav studien en inblick i hur det är att delta 
som lärare i ämnesintegrerad undervisning. Det var lätt att hitta gemensamma nämnare i den 
insamlade informationen från elever och pedagoger. Vad jag ställer mig kritisk till är 
avsaknaden av större avvikande åsikter inom grupperna. Var det gruppintervjuerna som 
metod som gjorde att ingen vågade sticka ut eller hade det med min roll som upphovsman och 
ledare för projektet som påverkade deras svar? Jag är medveten om att dessa förhållanden kan 
ha påverkat studiens resultat. Dock var jag tydlig både mot mig själv och dem vad gällde mina 
intressen och mina olika roller (Wennergren 2007). Bash (1987) menar att ”i en grupp där det 
inte finns några klara mål är det personerna med högst status som försöker definiera målen för 
hela gruppen” (Basch 1987, min översättning s. 416). Det kan ha varit de elever (och även 
pedagoger”) med högst status som fått de andra att instämma med samma svar. Men samtidigt 
har båda intervjugrupperna oberoende av varandra gett likartade mönster i sina svar. Trost 
(2005) menar att det är viktigt att ”man inte heller försöker ’läsa mellan raderna’ utan att vara 
mycket försiktig så att man inte övertolkar sitt material” (Trost, 2005 s.130). Hur det än ligger 
till anser jag att det är faktorer som inte kan uteslutas i bedömningen av metodens reliabilitet.  
 
Uppsatsens metod har i huvudsak en låg grad av validitet eftersom alla inte ville eller kunde 
delta i undersökningen (Patel & Davidsson 2003). Uppsatsens metod har också en låg grad av 
reliabilitet eftersom detta arbetssätt inte är något som alla lärar- eller elevgrupper 
nödvändigtvis känner sig bekväma med. En annan grupp av lärare och elever kanske inte hade 
slutfört projektet och upplevelserna av den ämnesintegrerade undervisningen hade kunnat 
påverka elevernas musikaliska lärande på ett annorlunda sätt.  
 
6.2. Resultatdiskussion 
 
Det är väldigt intressant att se kretsloppet i elevernas lärande och hur tydligt teatern och 
dansen påverkar och utvecklar deras musikaliska lärande. Ett positivt resultat är också att 
eleverna kände sig så pass fria och kände att de fick skapa mycket trots att de inte var 
delaktiga i komponerandet av sångerna eller utformningen av teatermanuset. I försöken att 
förklara vad eget skapande inom musik är framhåller Strandberg (2007) som ett kriterium att 
det är något personligt, när någon sätter sin egen prägel på musiken (Strandberg 2007, s.258). 
Denna uppfattning delas av eleverna som menar att de fått sätta sin prägel på sångerna genom 
sina personliga tolkningar. Törnquist (2006) menar att lärarens huvudsakliga uppgift, oavsett 
hur stor roll han eller hon har i den skapande processen, är att få eleverna att känna att det är 
de som har skapat.  
 
Innan jag går in på att diskutera perspektiv på lärande mer i detalj vill jag koppla tillbaka till 
kursplanerna som är relevanta för de som deltog i studien. Kurserna jag tog upp i bakgrunden 
förväntas ge elever kunskap om hur en uppsättning utvecklas från idé till färdig föreställning. 
Utifrån studiens resultat kan jag inte annat än bedöma att det är just vad de fått möjlighet at 
införliva. Eleverna ska också bjudas en inblick i de olika yrkesrollernas betydelse för den 
färdiga produktionen, vilket de fått göra ur olika perspektiv. De har också fått möjlighet att 
utveckla sin analysförmåga och reflektion över det egna skapandet (Skolverket 2000). Min 
tanke var at de genom sitt deltagande i musikalproduktionen inte enbart skulle få en inblick i 
vad det innebär att använda musik, teater och dans som uttrycksmedel på scen. Jag tänkte mig 
att de även skulle få en inblick i vad det innebär att vara scenarbetare, ljudtekniker och 
upphovsman, och det visar sig att de verkligen fått prova på det här, och fått möjlighet at 
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reflektera över det ur olika synvinklar. Kopplingen till kurserna instrument/sång och ensemble 
ser också ut att fungera på ett bra sätt. Enligt deltagarna själva finns goda chanser at uppnå 
målen genom att delta i projektet, även om vissa färdigheter behöver tränas i mer traditionell 
undervisning. De har också fått möjlighet att musicera och samarbeta i grupp, vilket är ett 
viktigt mål i Lpf94. De fick verkligen möjlighet att omsätta vad de lärt sig av att musicera 
enskilt och i grupp till ett framförande inför publik. 
 
Teatern och danserna fick eleverna att känna sig mindre låsta i arbetet med sångerna och i 
slutändan såg de inte längre en sång enbart som något som stod nedtecknat på ett A4-papper 
med text och noter. De såg det som en berättelse som kunde gestaltas och väckas till liv. Hur 
deras musikaliska lärande kunde utvecklas berodde främst på deras stärkta självförtroende. 
Här finns kopplingar även till Ferms (2005) studie om dans med hörselskadade barn, vilket 
tyder på att även kommunikationsförmågan stärks hos de deltagande ungdomarna. Det spelar 
ingen roll om det handlar om att ha mod att sjunga ut, spela ett gitarrsolo riktigt starkt eller 
bara spela ett stillastående träd när du står på en scen. Den avgörande faktorn för en elevs 
prestation är hur mycket han eller hon tror på sig själv. Detta harmonierar väl med mål i Lpf 
94 vad gäller normer och värden. Detta är den största och viktigaste biten de har fått med sig i 
sitt fortsatta musikaliska lärande.  
 
En springande punkt är bedömning av musikaliskt lärande. Hur vet lärare och elever hur de 
ligger till i förhållande till de mål som formulerats vad gäller kunskaper att uppnå genom 
deltagande i olika kurser. För att ha möjlighet att arbeta ämnesintegrerat är det nödvändigt att 
såväl lärare och studenter har helt klart för sig vad målen är för de olika inblandade kurserna. 
Hanken & Johansen (1998) ger förslag på typer av kunskaper som kan användas för att 
formulera målen på ett tydligt sätt, och samtidigt göra klart at inga former av kunskaper 
ramlar mellan stolarna. Här finns det mycket att göra. Skolverket har nyss fått i uppdrag att 
omarbeta syfte, mål och kunskapskrav för alla kurser inom samtliga skolformer 
(Regeringskansliet 2009). Här gäller de att de som är med och formulerar de nya målen har 
insikt i vd ett ämnesintegrerat arbete kan bidra med vad gäller utveckling av musikaliska 
kunskaper. Risken är annars att de formuleras på ett sådant sätt som försvårar gemensamma 
arbetsformer över ämnesgränserna.  
 
Under resans gång upplevde jag att min relation till eleverna påverkades tydligt och det 
berodde på att vi arbetade mot ett gemensamt mål i en jämlik situation för lärande. Det var 
inte eleverna som hade sökt upp mig för att jag skulle servera dem kunskap enligt mästar- och 
lärningstraditionen som Hanken och Johansen (1998) beskriver. Min roll var mer komplex än 
en endimensionell uppdatering av en gammal lärartradition. En utmaning är at verkligen ge 
eleverna utrymme att reflektera över sin lärandeprocess (Skolverket 2000, Öhrling 2008).   
Nilsson och Svensson skrev att det som upplevdes negativt med ämnesintegrerad 
undervisning, hos lärarna i deras undersökning, var att det krävs mer planering och att det är 
väldigt tidskrävande (Nilsson & Svensson 2004, s. 23). Detta överrensstämmer med 
upplevelserna hos såväl pedagoger samt elever i denna undersökning. Vad jag reagerar på i 
resultatet är att jag inte finner särskilt mycket i pedagogernas uttalanden som kan kopplas till 
de lärarroller som Törnquist (2006) beskriver. Förutom Berith var jag ensam om att delta i det 
förberedande arbetet där sångerna och manuset skrev. Genom den förberedande processen 
samt alla de erfarenheterna som jag fick under det ämnesintegrerade arbetet med musikalen 
som deltagande observatör kunde jag känna av rollerna på följande sätt: 
 

• Deltagaren – Min relation till eleverna och de övriga lärarna fördjupades. Den 
gemensamma upplevelsen stärkte våra relationsband i riktning mot slutmålet. Det är 
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även denna roll som jag anser tydligast framträder i uttalanden hos lärarna och 
eleverna i denna rapports undersökning. 

 
• Handledaren – Som upphovsman för musikalen kom alla till mig för att försäkra sig 

om att deras egna idéer inte avvek för mycket från mina visioner. Denna roll anser jag  
framträder dels hos dansläraren när hon psykologiskt fick eleverna som hade ont i 
knäet och inte ville dansa på bättre tankar. En av eleverna säger också att 
dramapedagogen kunde fungera som diskussions ledare men kunde även säga ifrån när 
det behövdes. 

 
• Ledaren – Som kapellmästare och bandmedlem kunde jag medverka i uppförandet av 

musikalen och samtidigt vara ledare. Ledare för de övriga lärarna i bandet samt 
eleverna som sjöng. 

 
• Konstnären – Att försöka lära eleverna en sång som jag själv hade skrivit gjorde att 

jag tillslut var tvungen att påminna mig själv om att det faktiskt var jag som hade 
skrivit låten. Eleven formar den till sin egen och det inspirerade mig i mitt fortsatta 
skapande när jag kunde se en utveckling hos dem och ta del av deras tolkningar. 

 
Varför Anna, Örjan, Ove, Urban, Mia eller Berith inte kände av de här rollerna har jag inget 
definitivt svar på. Jag tror delvis att det hade med upplägget att göra, att vi organiserade det på 
ett sätt som gjorde att de inte behövde ta på sig mer än den roll de blev tilldelad. De behöver 
inte heller ha reflekterat över sin roll på ett sätt som överrensstämmer med Thörnquists (2006) 
uppdelning av lärarrollerna. Varför Berith, som var inblandad i arbetet från början, inte kände 
av de här rollerna har att göra med att dramapedagogen exkluderade henne från arbetet med 
teatern och därmed var hon inte lika mycket inblandad i produktionen som jag var. Det är 
synd att dramapedagogen inte ville bidra till denna uppsats undersökning. Avsaknaden av 
hans reflektioner gör att uppsatsen förlorar validitet, även om jag har fått in många 
reflektioner kring hur hans arbete upplevts och hur det har påverkat eleverna är hans åsikter 
ändå en pusselbit som fattas. Jag anser hur som helst att den här undersökningens resultat gav 
ett ganska entydigt svar på hur elevers musikaliska lärande påverkas genom integrering av 
teater och dans. Jag menar att studier som den här är viktiga för blivande musiklärare. Dels 
för att få en inblick i hur processen kan gå till och hur den upplevs. Men ett viktigt skäl är 
också att väcka tankar om hur lärare kan samarbeta och jobba för att erbjuda elever att uppnå 
målen i flera kurser inom det musikestetiska programmet genom deltagande i gemensamma 
aktiviteter. Sist men inte minst är det viktigt att blivande och redan yrkesverksamma lärare 
reflekterar över sina roller och vad deras val av roller får för konsekvenser för vad  de, enkilt 
och tilsammans, erbjuder sina elever för möjligheter till musikaliskt lärande. 
 
6.3. Framtida Forskning 
 
Vad det gäller framtida forskning skulle det vara intressant att göra ett liknande projekt där en 
större grupp lärare samt eleverna fick vara inblandade även i den skapande processen från 
allra första början. Hur påverkas deras musikaliska lärande när det som de framför på scen 
faktiskt är någonting som de varit med och skrivit själv? Då skulle även det musikaliska 
lärandet inom arrangering och ensembleledning kunna påverkas. Ju mer vi låter eleverna ta 
del av ämnesintegrerad undervisning desto mer kan vi utläsa vilka effekter det har på dem.  
Jag menar att ämnesintegrering är ett bra komplement till den traditionella 
musikundervisningen men förespråkar inte att den bör ersätta den helt och hållet. Det är ett 
väldigt roligt men tidskrävande arbetssätt på men jag menar att den bör ses som ett 
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komplement till den traditionella ämnesundervisningen. Denna uppsats visar att det finns för 
många uppenbara fördelar för att kunna avfärda ämnesintegrering i musikundervisningen. 
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor Elever 
 
1. Om vi tittar på er musikundervisning innan ni arbetade med musikalen. Hur fick ni 
arbeta med eget skapande och hur upplevde ni det? Fick ni komponera egen musik eller 
fick ni spela andras låtar och i så fall fick ni sätta er egen prägel genom att själv 
arrangera om och/eller improvisera? 
 
2. Hur fick ni arbeta med eget skapande under musikalen? 
 
3. Har ni efter arbetet med musikalen arbetat annorlunda med eget skapande under 
musiklektionerna? 
 
4. Har ert intresse för eget skapande påverkats efter arbetet med musikalen? Vad lärde 
ni er av att arbeta med skapande på det sätt ni gjorde under musikalen? 
 
5. Hade ni hållit på med teater eller dans tidigare och i så fall i vilken utsträckning? Hur 
har teatern och dansen påverkat er och känner ni att ni haft någon nytta av dem i ert 
musikaliska lärande samt ert övriga lärande?  
 
6. Har ert intresse för andra estetiska uttrycksformer (teater, dans) påverkats och tror 
ni att ert intresse skulle ha påverkats på detta sätt om ni inte fått arbeta med den här 
musikalen? 
 
7. Har ert förhållande till de inblandade lärarna påverkats efter arbetet med 
musikalen? Har relationen varit annorlunda gentemot lärare som inte var inblandad i 
musikalen? 
 
8. Vad anser ni att det fanns för för- och nackdelar med att arbeta på det här sättet? 
Om ni hade gjort om det idag hade ni önskat att något var annorlunda?  
 
9. Om ni jämför att arbeta på ett sånt sätt som vi gjorde i musikalen med er ordinarie 
musikundervisning föredrar ni något av arbetssätten eller tycker ni det bästa vore att ha 
en blandning av bägge i framtiden? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor Pedagoger 
 
1. På vilket sätt skiljde det sig att arbeta med ett projekt av den här storleken som integrerade 
musik, dans och teater gentemot er traditionella undervisning? Hur påverkades eran roll som 
lärare? 
 
2. Har ert förhållande till de inblandade eleverna påverkats efter arbetet med musikalen? I så 
fall på vilket sätt och varför tror ni det blev så? 
 
3. På vilket sätt tycker ni att de inblandade eleverna utvecklats efter arbetet med musikalen. 
Är det en märkbar skillnad och i så fall hur yttrar den sig? 
 
4. Anser ni att eleverna blivit mer öppen inför andra estetiska uttrycksformer efter arbetet med 
musikalen? 
 
5. Fanns det ett motstånd mot dansen som uttrycksform hos eleverna eftersom alla inte hade 
erfarenhet av det? Hur löste du det och ändrades deras inställning?  
 
6. Anser ni att eleverna fått en tydlig inblick i arbetslivets villkor efter det här arbetet? (Har de 
visat det på något sätt) 
 
7. Vad anser ni att det fanns för för- och nackdelar med att arbeta på det här sättet? Om ni 
hade gjort om det idag hade ni önskat att något var annorlunda?  
 
8. Hur anser du i din roll som lärare att en undervisning med integrering av musik, dans och 
drama kan främja elevernas (musikaliska) lärande i riktning mot målen?  
 
9. Hur anser du i din roll som lärare att en undervisning med integrering av musik, dans och 
drama kan hindra elevernas (musikaliska) lärande i riktning mot målen?  
 
 




