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Syfte: Detta examensarbete syftar till att undersöka och beskriva hur Allsången i Angered, 
ett samarbete mellan grundskola och kulturskola som initierades och byggdes upp av 
musikhandledare, utvecklades och överlevde från 1980 till 2019.  

Teori: Det centrala teoretiska ramverket utgörs av aktör-nätverkteori (ANT) och mer speci-
fikt Michel Callons översättningsteori. Jag betraktar arbetssättet Allsången i Angered 
som ett långlivat skolutvecklingsarbete, där projektet består och upprätthålls av ett 
nätverk av aktörer, som alla har betydelse för projektets överlevnad. 

Metod: Undersökningen är en fallstudie av Allsången i Angered från 1980 och framåt, ge-
nomförd med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och ANT. Nio informanter har in-
tervjuats, varav fem från grundskolans sida av samarbetet och fyra från kulturskolans. 

Resultat: Redovisningen av resultatet har jag delat upp i en historik över Allsången i Angered 
och en analys av hur nätverkets problematisering, intressering, värvning och mobilise-
ring sett ut. Analysen visar att nätverket som utgjorde Allsången i Angered hade sin 
styrka i en gemensam problematisering med huvudsaklig utgångspunkt i musikhand-
ledarnas metod och grundsyn. Allsångsföreställningen var en viktig aktör, som mani-
festerade och kommunicerade nätverkets värderingar och intressegemenskap. Intresse-
ringen fungerade bra för dem som attraherats av problematiseringen och den fortbild-
ning som följde med projektet, men här syns också känsligheten för nya ideologiska 
vindar när chefer och politiker med engagemang i andra nätverk tog intryck av andra 
pedagogiska idéer och ekonomiska prioriteringar. Detta blev synligt som en svaghet i 
värvningen genom att verksamheten aldrig fick en formellt säker grund och ofta över-
gavs av chefer och politiker när konkurrensen om resurser ökade. Det var svårt att få 
den tid och kontinuitet som krävdes för att få till ett samarbete ”på riktigt”. Verksam-
hetens formbarhet, som möjliggjorde för många aktörer och idéer att ta plats inom ra-
men för projektet, var en förutsättning för en lyckad intressering men försvårade värv-
ning och mobilisering. Mobiliseringen fungerade spontant väl och baserades på starka 
förbindelser och stolthet över vad man uppnått – men när svagheterna i intressering 
och värvning blev uppenbara, så räckte detta inte till. Mobiliseringen kunde inte 
hindra projektet från att läggas ner. 

 



 

Förord 
Första gången jag själv hörde talas om Allsången i Angered var när jag skulle ut på praktik inom ra-
men för lärarutbildningen hösten 2006 och fick min VFU-placering hos en rytmiklärare just i Angered. 
Mitt möte med musikhandledarna, rytmiklärarna, barnen och klasslärarna var just så omtumlande som 
en första lärarpraktik kan vara – utmanande, utvecklande och väldigt kul.  

Lusten att undersöka just arbetssättet Allsången i Angered kommer ur en genuin vilja att bättre förstå 
och därmed kunna problematisera verksamheten. Eftersom jag sedan hösten 2010 själv har varit an-
ställd som rytmiklärare i Kulturskolan Angered har jag ett värdefullt inifrånperspektiv och en stor för-
förståelse, på gott och ont. Att i och med detta uppsatsarbete få ”zooma ut” från min personliga erfa-
renhet och inta rollen som forskare har varit en mycket rolig och lärorik process. 

Jag vill rikta ett särskilt varmt tack till alla er som ställt upp på att bli intervjuade. Det har varit ett he-
dersamt uppdrag att få förvalta och tolka era berättelser och erfarenheter. Jag har också fått ovärderlig 
hjälp av min handledare Rolf Lander, som öst ur sin fatabur och generöst delat med sig av tid och kun-
skap. Stödet från Rolf har varit avgörande för att hitta min egen väg genom den pedagogiska forsk-
ningens snårskogar. Tack också till Andrej, Polly och Otto som under mina perioder av skrivande har 
gett mig mer utrymme, stöd och förståelse än någon kunnat begära, för att jag äntligen skulle kunna ro 
det här projektet i hamn. 



 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................. 1 
Bakgrund och problemområde ................................................................................................................ 2 

Musikhandledarna och Allsången ........................................................................................................ 2 
Kulturskolan i Angered ........................................................................................................................ 2 
Arbetssättet Allsången i Angered ........................................................................................................ 3 
Utredningar, styrdokument samt nationella och lokala riktlinjer ........................................................ 4 

Litteraturgenomgång ................................................................................................................................ 6 
Syfte och frågeställningar ...................................................................................................................... 10 
Teori ....................................................................................................................................................... 11 

Aktör-nätverksteori ............................................................................................................................ 11 
Om förändringsprocesser ................................................................................................................... 13 

Metodologi och metod ........................................................................................................................... 15 
Val av analysmetoder ........................................................................................................................ 17 
Studiens tillförlitlighet ....................................................................................................................... 18 
Etiska aspekter ................................................................................................................................... 18 

Resultatredovisning ............................................................................................................................... 20 
Historik om Allsången i Angered ...................................................................................................... 20 
Redovisning av den tematiska analysen ............................................................................................ 24 

Problematisering ............................................................................................................................ 25 
Intressering .................................................................................................................................... 33 
Värvning ........................................................................................................................................ 38 
Mobilisering ................................................................................................................................... 45 

Diskussion och avslutande reflektioner ................................................................................................. 52 
Slutsatser ............................................................................................................................................ 52 
Diskussion .......................................................................................................................................... 55 

Resultat i förhållande till tidigare forskning .................................................................................. 55 
Robust men ändå formbart? ........................................................................................................... 56 
Allsångsföreställningens och musikens roll .................................................................................. 57 

Diskussion av metod och teori ........................................................................................................... 58 
Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................. 58 

Referenslista .......................................................................................................................................... 60 
Bilaga 1: Intervjufrågor hösten 2019 ..................................................................................................... 62 
Bilaga 2: Kursplan för musikhandledarverksamheten 1998 .................................................................. 63 
 



 

 1 

Inledning 
I den här uppsatsen intresserar jag mig för samarbetet mellan grundskola och kulturskola i stadsdelen 
Angered i Göteborg, med särskilt fokus på arbetssättet kring den så kallade Allsången. Arbetssättet 
utvecklades av musikhandledare under 80-talet och har fortlevt i föränderlig men obruten tradition i 
nära 40 år. För att undersöka fenomenet Allsången i Angered använder jag mig av nätverksteori, som 
visat sig vara ett fruktbart sätt att studera utvecklingsprojekt på. Min avsikt är att utforska hur nätver-
ket har kunnat fortleva under så många år, trots att författningsstöd i form av lagar och statliga eller 
kommunala styrdokument till stor del saknats.  

Är det själva idén bakom arbetssättet Allsången som har varit så enkel och genial att det räckt för att 
upprätthålla verksamheten genom åren? Har det byggt på att några individer med stort engagemang 
om och om igen har lyckats övertyga andra om att verksamheten ligger i deras intresse? Är det den 
långa traditionen och framgångsberättelsen i sig som har blivit orubblig?  

Min personliga drivkraft är även att synliggöra och i någon mån dokumentera det arbete som gjorts i 
Angered under många år och undersöka det nätverk som möjliggjort Allsångens uppkomst, utveckling 
och överlevnad. Jag vill leta efter frågor som kanske ännu inte har ställts. Frågor till svar som kanske 
har tagits för givna, både på grundskolans och kulturskolans planhalva.  

I vissa perioder har samarbetet mellan kulturskola och skola varit säkrat genom politiska beslut i stads-
delen. I övrigt har dess fortlevnad byggt på att enskilda politiker och tjänstemän sett värdet i och där-
med prioriterat verksamheten. Ingen av de personer jag talat med under mitt uppsatsarbete har sett på 
kulturskolans samarbete med skolan, eller Allsången i Angered, som ett utvecklingsprojekt på mycket, 
mycket länge. Det har tvärtom uppfattats som ett väl etablerat arbetssätt, rentav en institution i stads-
delen, och en viktig del av Kulturskolan Angereds identitet. Men att ett arbetssätt har en lång tradition 
och ett högt förtroende är ingen garanti för fortlevnad i ekonomiska kristider. Våren 2019, när Ange-
reds stadsdelsförvaltning befann sig i ekonomisk kris och behövde omfördela pengar, valde tjänste-
männen att från och med hösten 2019 inte längre satsa några medel på allsångsverksamheten.  

Att i detta läge studera arbetssättet som ett mycket långlivat skolutvecklingsprojekt förefaller mig vara 
den mest intressanta ingången. Min utgångspunkt är att det har funnits ett nätverk som utgjort det jag 
kallar Allsången i Angered och det är just detta nätverk jag vill undersöka.  
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Bakgrund och problemområde 
Musikhandledarna och Allsången 
För att börja förstå Allsången i Angered som fenomen, behöver läsaren känna till musikhandledarut-
bildningen vid Härnösands folkhögskola. Den tvååriga folkhögskoleutbildningen, som startades av Jo-
nas Röjås 1976 och lades ner efter vårterminen 2016, utbildade musikhandledare för att arbeta med 
musik som en social kraft i olika typer av grupper. På folkhögskolans dåvarande webbsida beskrevs 
musikhandledarlinjen som en musikpedagogisk utbildning som ”ger förmåga att inspirera och samla 
människor i musikaliskt skapande och samspel” (Härnösands folkhögskola, 2015). Musikhandledarna 
var alltså vid 1980-talets början en ny yrkesgrupp i samhället. Verksamheten startade 1980 i Gunnared 
nordost om Göteborg och den blev inom ett par år unik i Sverige genom att man växte och bildade ett 
arbetslag. Musikhandledarna i Gunnared utvecklade inte bara ett arbetssätt – de skapade ett yrke.  

Musikhandledarna byggde upp sin verksamhet mycket utifrån den grundsyn som genomsyrade utbild-
ningen. Ett “bygge” inifrån och ut, som ringar på vattnet: från det lilla mötet med varje grupp, klass 
och deras lärare, via det större forumet med till exempel sångsamlingar, avslutningar och fortbildning-
ar för lärare på skolan, till den stora Allsången som så småningom kom att bli en mötesplats för hela 
stadsdelens lågstadiebarn och en motor i uppbyggnaden av en gemensam sångskatt. Ett centralt mål 
var att alla inblandade skulle känna att de var viktiga för helheten, att de var delaktiga medskapare – 
hela vägen från barnet i klassen på skolan till beslutsfattande politiker och tjänstemän som uppfattar 
projektet som ”delvis mitt”.  

Allsångsföreställningen kan betraktas som en manifestation av arbetssättet: ett festligt tillfälle att 
sjunga musiken som man varit med och skapat eller hittat på danser till och lekt eller gråtit till i klass-
rummet, i en professionellt inramad upplevelse tillsammans med både välkända och nya människor. 
Flera informanter berättar om hur projektet har haft förmågan att beröra människor på djupet, oavsett 
ålder. Som ett smakprov låter jag ett stycke från inledningen till boken Blommor och kärlek – mer om 
barn poesi och musik belysa detta: 

Glöm för en stund allt du brukar tänka när du hör ordet allsång. Gå sedan in i en mörklagd teater med ett 
svagt ljus på scenen. Där möts du av en orkester som spelar… funk! Det svänger hejdlöst. Du är åtta år 
och följer din fröken och dina klasskamrater och tar plats på läktaren. Du är full av förväntan där du sitter 
och viskar med en kompis medan lokalen fylls på av elever och lärare från andra skolor i stadsdelen. När 
alla är på plats blir det tyst. En ensam kvinna kommer in på scenen och klättrar under viss vånda uppför 
en hög stege. En santoor ackompanjerar hennes vingliga färd mot toppen. Du känner igen melodin och 
medan du följer kvinnans klättringsäventyr kommer du på vad sången heter. Strax sjunger du med alla 
andra: 

Och nu vill jag bestiga ett berg / Och tälta på ett berg / Jag behöver mod för att våga / Bestiga ett berg / 
Och jag behöver kikare och tält för att tälta / Och se ner när jag är på berget 

Första gången jag själv besökte Allsången i Angered var jag helt oförberedd på den höga kvaliteten på allt 
från orkester till sceniskt framförande, ljussättning m.m. Jag insåg att jag befann mig på en plats där man 
tar barnens musik på största allvar. Är det ens rättvisande att kalla detta för “barnmusik”? Känslan jag får 
är att föreställningen i högsta grad är meningsbärande också för dem som står på scenen. (Hjalmarsson, 
Johanson Kristeberg, Pettersson & Stensson, 2019, s. 7) 

Kulturskolan i Angered 
Stadsdelen Angered nordost om Göteborg domineras av miljonprogrammets bostadsområden, men här 
finns också storslagen natur och gammalt bondeland. Angered var tidigare uppdelat i stadsdelarna 
Gunnared och Lärjedalen (från det att stadsdelsnämnderna inrättades år 1990 fram till sammanslag-
ningen 2011). Musikhandledarna i Gunnared var under det första dryga decenniet anställda av skolan. 
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Inför läsåret 1991–1992 tog den kommunala musikskolan över huvudmannaskapet. Därför är det vik-
tigt för läsaren att också veta något om kulturskolans utveckling och roll i svenskt utbildningsväsende. 

På den oberoende intresseorganisationen Kulturskolerådets hemsida (u.å.) står att läsa att den kommu-
nala musikskolan växte fram när folkbildningstanken nådde musikundervisningens område. Den 
svenska kommunala musikskolan startade under 1940-talet i några kommuner och blev under 1960-
talet allmänt förekommande. Målet var att ge alla ungdomar, oberoende av ekonomisk, kulturell eller 
social bakgrund, möjlighet att utveckla ett instrument- eller sångkunnande. Utvecklingen till kulturs-
kola (som brukar definieras av att minst tre olika konstformer ska finnas i utbudet) har pågått sedan 
sent 1980-tal. I Göteborg var stadsdelen Gunnared först ut med ombildningen till kulturskola år 1995. 

Vi har ännu ingen lag som reglerar att kulturskola skall finnas i Sverige. Ändå finns den idag i de 
flesta kommuner – men då statliga regelverk saknas bedrivs verksamheten på vitt skilda sätt. Det finns 
alltså ingen gemensam definition och inga gemensamma mål och riktlinjer, men somligt förenar ändå 
de flesta verksamheter. “De flesta kulturskolor arbetar med att i någon form erbjuda en kvalitativ och 
meningsfull estetisk inriktad verksamhet och kulturutbildning på barn och ungas fria tid”, skriver Kul-
turskolerådet i en färsk publikation (2019, s. 8). Förutom att möjliggöra för unga att utveckla sina este-
tiska färdigheter ser Kulturskolerådet också att många musik- och kulturskolor har som mål att bidra 
till lokal tillväxt och utveckling, stärka det lokala kulturlivet och bidra till skolans utveckling.  

Arbetssättet Allsången i Angered 
Den som redan känner till verksamheten i Angered ställer sig troligen frågan huruvida jag avser att 
bara undersöka arbetet med allsångsföreställningen eller även verksamheten ute på skolorna? Det 
korta svaret är: båda delarna. Jag studerar det nätverk som har möjliggjort att det som började som ett 
treårigt projekt år 1980 kunde fortleva så länge som till 2019. Det arbetssätt som jag kallar ”Allsången 
i Angered” hade jag istället kunnat kalla för ”nätverket som var Allsången i Angered”. Vad jag däre-
mot inte gör anspråk på är att undersöka eller kartlägga alla de olika projekt, arbetssätt och modeller 
som prövats och utvecklats inom ramen för den större helheten, eller alla de former av skolverksamhet 
som bedrivits i Kulturskolan Angereds regi. Avgränsningen ligger naturligtvis också i materialet, i de 
berättelser som mina informanter väljer att förtälja.  

För den som inte känner till verksamheten följer här en kort beskrivning. Arbetssättet Allsången i 
Angered har sett olika ut över tid. Under de första tio åren var musikhandledarna i Gunnared anställda 
av grundskolan. Man arbetade på ett växande antal skolor med musikhandledning i nära samarbete 
med grundskolans personal utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. Från det att verksamheten 
togs över av den kommunala musikskolan 1991 (kulturskola sedan 1995) till och med hösten 2019 har 
undervisningens upplägg varierat – både över tid och från skola till skola. Speciallösningar har varit 
vanliga, men normen kan sägas ha varit att en kulturpedagog har haft lektion i helklass tillsammans 
med klassläraren en gång i veckan under cirka 12 veckor per termin.  

Ett undantag är de kulturteam som byggdes upp i Lärjedalen och som från år 2011 blev norm för års-
kurs 2 i Angered. I kulturteam undervisar två kulturpedagoger med olika ämneskompetens i dubbel-
lektion varannan vecka, med tanken att klasserna själva arbetar vidare med temat mellan tillfällena. 
Verksamheten har inte varit homogen i hela Angered, mycket på grund av att kulturpedagogerna har 
haft olika bakgrund och kompetens, men arbetet med Allsången har varit det som förenat alla. Paral-
lellt med undervisningen i klasserna har verksamheten kantats av oräkneliga projekt och evenemang 
såsom sångsamlingar och konserter på skolorna, barnkulturfestivalen Cho La Hop, Gatumusikens dag, 
upplevelsevandringar i Lärjeåns dalgång, skolgårdsspelningar, utställningar på Blå Stället och Ham-
markullens Folkets hus, musiksagoföreställningar, fortbildningsdagar och utvecklingsprojekt.  
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Utredningar, styrdokument samt nationella och lokala riktlinjer 
Så långt bakgrunden. Idag är kulturskolans samarbete med grundskolan en het fråga. Samtidigt som 
forskning och styrdokument pekar på att skolan är en viktig arena för kulturskolan finns det oklarheter 
i hur detta skall organiseras. Efter Skolinspektionens vitesföreläggande mot Gislaveds kommun 2019, 
som liksom många andra låtit elever gå till kulturskolelektionen under skoldagen, har frågan ställts på 
sin spets. Kan kulturskolan hitta en plats inom grundskolans ramar eller är man på grund av skollagen 
hänvisad till barnens fritid?  

I sin informationsskrift Samverkan mellan skola och kulturskola, delvis baserad på en rapport av Sve-
riges kommuner och landsting från 2016 med samma namn, förklarar Skolverket och Kulturskolecent-
rum (en del av Kulturrådet) att skolan och kulturskolan tillsammans har ansvar för ”att skapa möjlig-
heter för alla barn och unga så att de kan utöva och ta del av kultur” (Kulturrådet och Skolverket, u.å., 
s. 3) men att deras uppdrag skiljer sig åt: 

• Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande finns angivna i skollag och nat-
ionella läro- och kursplaner. Det handlar både om att se till att alla elever får kännedom om 
samhällets kulturutbud men även om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt 
som en del av undervisningen.  

• Kulturskolans uppdrag fastställs av fullmäktige och ansvarig nämnd i varje enskild kommun 
och är därför utformade på olika sätt. 

I fallet Allsången i Angered har undervisningen alltid bedrivits i samarbete med skolans ordinarie per-
sonal och undervisningen har aldrig varit tänkt att ersätta skolans egen musikundervisning. ”Det ligger 
inte i kulturskolans uppdrag att uppfylla läroplanen eller syssla med någon form av bedömning av ele-
ver”, står det bland annat i informationsbladet Kultur (i) skolan från omkring 2012 (Kulturskolan 
Angered, u.å., s. 3). I samma stycke står dock även att ”[e]ftersom klasslärarna alltid deltar i undervis-
ningen så har de möjlighet att notera och utvärdera genomgångna moment”. 

Att kulturskolan är en fritidsaktivitet, men samtidigt en utbildning, placerar den mellan obligatorisk 
skola och kommunal fritidsverksamhet. I kulturskolan bedrivs kvalificerad undervisning av barn och 
unga, men verksamheten styrs inte av någon läroplan eller annat centralt beslutat innehåll (Prop. 
2017/18:164, s. 9f). 

Kulturskolan är ingen lagstadgad verksamhet, och den saknar nationellt en gemensam definition och 
gemensamma mål och riktlinjer. Men på senare år har mycket arbete gjorts för att bana väg för en nat-
ionell strategi för kulturskolan, som i sin tur bland annat resulterat i mer forskning på området, inrät-
tandet av ett Kulturskolecentrum, statliga stöd för utveckling och förnyelse och en ny utbildning till 
kulturskolepedagog. 

År 2006 visade utredningen Tänka framåt, men göra nu – så stärker vi barnkulturen (SOU 2006:45) 
att det finns mycket bra verksamhet i landet, men att det finns alltför stora skillnader i barnens möjlig-
heter att ta del av kulturen. Bristande kunskaper om hur man når ut med verksamheten och om beho-
ven hos olika målgrupper anges som ett av hindren för tillgänglighet, liksom ”geografiska avstånd, för 
liten kapacitet i verksamheter, brist på resurser och för dålig samordning mellan olika aktörer, samt 
familjernas ekonomiska situation” (s. 15). Utredningen förordade bland annat ”kraftfulla insatser för 
att förverkliga de intentioner som finns i FN:s barnkonvention, läroplanerna, de kulturpolitiska målen 
och i andra styrdokument” liksom ökat stöd till forskning på området och mer samordning mellan oli-
ka aktörer. Utredningen gjorde även bedömningen att förskola och skola inte i tillräcklig utsträckning 
utnyttjade den offentligt stödda kulturen som en resurs – trots att läroplanerna tydligt skriver fram att 
kultur skall ingå i skolans vardag (s. 150).  
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Kulturskoleutredningen under ledning av Monica Lindgren har satt många hjul i rullning. Betänkandet 
En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) ledde till regeringens proposition En kom-
munal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna, som föreslog statligt stöd för 
landets kommunala kulturskolor med det övergripande syftet att ”främja kulturskolans möjligheter att 
erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom 
möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens sär-
skilda förutsättningar” (Prop. 2017/18:164, s. 1). Utgångspunkten för regeringen är att kulturskolan 
fortsatt bör vara en kommunal angelägenhet, men man ser behovet av en nationell samordning och en 
struktur för statens stöd och insatser. Insatserna bör bidra till fyra syften: tillgänglighet och jämlikhet, 
ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck, hög kvalitet i såväl den breda som 
i den fördjupade undervisningen samt god kompetensförsörjning. 

I propositionen tydliggörs att kulturskolan bör förbli kommunal och frivillig och inte bör regleras ge-
nom lagstiftning (något som bland andra Kulturskolerådet förordat). Regeringen har ingen önskan om 
att vara med och styra verksamheten vad gäller organisation, kursutbud eller metoder. Istället avser 
man att ge nationellt stöd till kulturskolan att utvecklas med utgångspunkt i de nationella kulturpoli-
tiska målen från 2009. Målen säger att ”kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft 
med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, 
mångfald och konstnärlig frihet ska prägla samhällets utveckling” (Prop. 2017/18:64, s. 12). Barns och 
ungas rätt till kultur skall särskilt uppmärksammas. 

Utöver de nationella kulturpolitiska målen gäller kommunala mål, vilket gör Göteborgs Stads politiska 
budget till det viktigaste styrdokumentet för kulturskolans verksamhet och det som stadsdelarna och 
kulturskolorna har haft att utgå ifrån i sina verksamhetsplaner. I budgeten finns sällan riktade uppdrag 
för kulturskolan, och styrningen är därför relativt otydlig. Exempelvis står det i budgeten för år 2020 
bland annat att ”Kulturskolans verksamhet ska i högre utsträckning involveras i skolans och fritids-
hemmens verksamhet, så att det blir lättare att ta del av Kulturskolans utbud under och efter skolda-
gen. Barn och unga i Göteborg ska ha rätt till en meningsfull fritid.” (Göteborgs stad, 2019, s. 145). 

Sedan januari 2021 är kulturskolorna i Göteborg organiserade under grundskoleförvaltningen som en 
kulturskola och ett dagsaktuellt exempel på styrdokument som kulturskolans enhetschefer har att tolka, 
är grundskolenämndens mål och strategier för verksamheten: 

3.3.6   Kulturskolan ska erbjuda en likvärdig verksamhet som är tillgänglig för alla barn och unga 
och bidra till en meningsfull fritid 

Kulturskolan är en viktig verksamhet för att barn och unga ska kunna ha en meningsfull fritid. Genom att 
kulturskolan nu är en del av grundskoleförvaltningen finns förutsättningar för fortsatta samarbeten som 
kan berika både kulturskolan och skolverksamheten.  

Strategier 

Kulturskolan ska verka för ökat deltagande bland barn och unga som idag inte nås av kulturskolans verk-
samhet. En viktig strategi för att nå fler är att utveckla andra former för deltagande än traditionellt ter-
minsdeltagande. Verksamhet ska förläggas på barn och ungas fria tid, på lov och helger för att bidra till 
en meningsfull fritid för barn och unga. Kulturskolans utbud ska bidra till större mångfald av olika konst-
närliga och kulturella uttryck. (Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen, 2021, s. 15) 

I budgeten såväl som målen finns det skrivningar om samarbete med skolan, parallellt med ett fokus 
på barns och ungas fria tid. Hur detta tolkas, och vilken betydelse detta kommer att få för samverkan 
med grundskolan, får framtiden utvisa. 
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Litteraturgenomgång 
Som jag nämnde i bakgrundskapitlet har mängden forskning om kulturskolans område ökat de senaste 
åren. Hösten 2014 genomförde Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå Universitet, en forsk-
ningsöversikt på uppdrag av Kulturskolerådet (Lindgren, 2014). Översikten tar upp ett sjuttiotal stu-
dier som specifikt handlar om offentligt finansierade musik- och kulturskolor. Ändå kom Lindgren 
fram till att forskningen om kulturskolan var ytterst begränsad. Forskningen delas in i fyra kategorier: 
historiska överblickar och berättelser från specifika orter; studier av kulturskolans samhälleliga roll; 
studier som behandlar arbetsformer och förhållande mellan lärare och elever inom kulturskolan; samt 
forskning om kulturskolors utmaningar i relation till ett föränderligt samhälle. I min studie tar infor-
manterna upp aspekter av alla dessa fyra områden, och mitt fokus ligger på att förstå helheten.  

En del av min studies resultat kom att bli en renodlad historisk överblick över projektet, eftersom en 
sådan inte skrivits tidigare, men huvudfokus är att undersöka fallet Allsången i Angered som ett skol-
utvecklingsprojekt och ett nätverk, sammanlänkat av förbindelser mellan alla ingående aktörer och ett 
omgivande, föränderligt samhälle. Inför min studie har jag framför allt sökt efter texter om Allsången 
och kulturskolan i Angered, men även tittat på en del forskning kring skolutveckling.  

Jag vill särskilt nämna hur jag valt att förhålla mig till forskningen om El Sistema, som är en global 
musikrörelse med rötter i Venezuela och i korthet går ut på att ge barn och unga möjlighet att utveck-
las genom att sjunga och spela tillsammans i kör och orkester flera gånger i veckan. Sedan El Sistema 
implementerades som ämne i Göteborgs kulturskolor – först ut var Angered hösten 2010, och samröret 
med det nätverk som jag studerar var omfattande – har en lång rad artiklar och forskningsrapporter 
publicerats, som bland annat berört teman som social inkludering, organisering i staden, lärarrollen, El 
Sistemas mål om social och mänsklig utveckling och jämlikhet för att nämna några. Även om det finns 
forskning om El Sistema, som hade kunnat ge spännande perspektiv även på Allsången och dess över-
levnad, så har jag valt att inte förhålla mig till forskningsfältet i detta arbete. Jag har medvetet låtit bli 
att på förhand fördjupa mig i särskilda aspekter av verksamhetens praktik och metoder, idéer och för-
hållningssätt, för att istället försöka låta mitt material ”tala” mer förutsättningslöst genom det teore-
tiska ramverk som jag valt. 

Uppsatser om Kulturskolan Angered 

Jag vill knyta an till tre uppsatser om Allsången i Angered. Samtliga har gjorts genom intervjuana-
lyser, men vid olika tidpunkter och ur olika perspektiv.  

Ett examensarbete i utbildningsledning (Rönnklint, 2007) är en fallstudie av Angereds Kulturskolor, 
med syfte att dra lärdomar av hur man kan arbeta med skolutveckling i ett mångkulturellt område ge-
nom att identifiera framgångsfaktorer och hinder i hur man lyckas att nå alla barn i samhället. Efter 
intervjuer med tre lärare och fyra skolledare redovisar författaren att de viktigaste framgångsfaktorerna 
är samarbetet med grundskolan och lärarnas drivkraft. Hindren handlar dels om ramfaktorer som loka-
ler och pressade scheman med otillräcklig reflektionstid, dels om klassfrågan och språk- och kul-
turkrockar. Engagemanget i kulturskolan har enligt informanterna mer att göra med klassbakgrund än 
familjens etniska och geografiska ursprung. Utvecklingsområden för att nå fler barn i samhället är: ett 
större fokus på föräldrarna, kunskap om att skolutveckling tar tid, önskan att utveckla barnkulturfesti-
valen som gett kulturskolan status i samhället, samt ett arbete för bättre ramfaktorer för personalen. 

”Det lärande samarbetet” (Hedberg Petersson, 2009) är en masteruppsats i biblioteks- och informat-
ionsvetenskap, som studerar samarbetet mellan grundskolan och Kulturskolan Angered i egenskap av 
ett lyckat exempel. Fyra år innan uppsatsen skrevs hade Kulturskolan Angered utsetts till årets kulturs-
kola, mycket på grund av sitt samarbete med grundskolorna. Författaren söker framgångsfaktorer inom 
områdena organisation, profession, makt och legitimitet samt lärande. Som framgångsfaktorer lyfts 
respekten och förtroendet för såväl grundskollärarnas som musikhandledarnas respektive kompetens 
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och yrkesidentitet, elevernas lärande som gemensamt professionellt objekt, musikhandledarnas för-
måga att samarbeta, gemensamma ledningsgruppsmöten samt såväl formell som informell legitimitet 
(där ett tillåtande och experimentellt arbetssätt varit ett sätt att på sikt kunna få reell legitimitet). För-
fattaren lyfter som både framgångsfaktor och risk att det goda samarbetet till stor del bygger på lång-
variga relationer, där ”tyst kunskap” och projektets legitimitet i viss mån kan knytas till ett antal indi-
vider som länge varit drivande motorer i arbetet. Hon problematiserar också en förgivettagen samsyn 
på lärandemål och syfte med samarbetet. Här finns många beröringspunkter med aspekter som jag 
kommer att behandla. Jag har dock valt en annan teoretisk angreppsvinkel och studerar hela nätverkets 
utveckling och överlevnad, där Hedberg Petersson valt att studera samarbetet på en grundskola.  

En kandidatuppsats i pedagogik (Majberger Wiedel, 2012) undersöker och belyser hur lärare i grund-
skola och grundsärskola upplever Allsångsprojektet i Stenungsund – vilket hämtat direkt inspiration av 
Allsången i Angered – som meningsfullt och användbart, resonerar kring hur detta kan knytas till soci-
okulturell teori respektive läroplan (Lgr11) och tecknar en bild av de pedagogiska tankarna bakom 
Allsången i Angered. Författaren redovisar bland annat att respondenterna lyfter fram glädje, gemen-
skap, delaktighet och utveckling som effekter av klassernas deltagande i Allsångsprojektet, men också 
att man ser behovet av ökad kommunikation och bättre möjligheter till erfarenhetsutbyte och samar-
bete mellan de medverkande för att alla ska få vara med och utveckla arbetssättet.  

I dessa uppsatser finns intressanta beröringspunkter som jag kommer att ta upp i diskussionen. Bland 
annat är Rönnklints resultat gällande lärarnas drivkraft och ramfaktorernas betydelse, Hedberg Peters-
sons tankar kring organisation och profession, liksom Stenungsunds-lärarnas ord om Allsångens me-
ningsfullhet och användbarhet i Majberger Wiedels studie sådant jag får anledning att återkomma till.  

Att bilda professionella praktikgemenskaper 

Nu något om olika yrkesgruppers samarbete i pedagogiska projekt. Filosofen Sofia Cedervall (2020) 
studerar i sin doktorsavhandling samarbetet mellan professionella teatrar och skolor. Skådespelare, lä-
rare och dramapedagoger ingår i studien, som fokuserar på deras inbördes roller och hur de bildat 
praktikgemenskaper. Resultaten visar att professionerna hade flera olika skäl att samarbeta – alltifrån 
överensstämmelse med verksamhetens mål och riktlinjer, till personliga utvecklingsmöjligheter eller 
eget intresse. Skådespelarna framstod som de mest värdedrivna i sitt möte med barnen. För dem såväl 
som för dramapedagogerna var samarbetet i sig ett verktyg, medan konsten var verktyget för lärarna.  

Cedervall lyfter särskilt fram dramapedagogernas förmedlande roll i samarbetet som både en viktig 
förutsättning och en risk. Den studerade verksamheten ramades in av en stark dramapedagogisk prak-
tikgemenskap, och innanför dessa ramar fanns utrymme för professionerna att mötas. Studien visar på 
att dramapedagogen kan bli en gränsvakt lika mycket som en brobyggare mellan lärarna och skådespe-
larna – ett hinder för dessa båda att direkt dela och överföra kunskap till varandra – och drar slutsatsen 
att ett gott samarbete kräver dialog mellan professionerna om varandras mål, praktiker och kompeten-
ser. Även om jag inte tar mig an begreppet praktikgemenskaper i min uppsats, är det intressant att jäm-
föra Cedervalls forskning med hur lärarna och de olika kulturpedagogerna i min studie resonerar kring 
sina egna och varandras mål, praktiker, kompetenser och roller. 

Liknande frågor väcks i Den andra möjligheten – estetik och kultur i skolans lärande, en skrift från 
Myndigheten för skolutveckling, som såväl samspelet mellan pedagoger och barn, som hur skolor, 
kulturarbetare och lokala kulturinstitutioner kan samarbeta (Tham, 2008). Utifrån skolans perspektiv 
lyfts flera argument för att arbeta med estetik och kultur: som ett sätt att förbättra resultaten, öka ele-
vers inflytande i lärandet och ge dem verktyg för självkännedom. Ett exempel är en skola i Angered 
som länge haft musikhandledning och där skolans personal i högsta grad varit medskapare av verk-
samheten, inte minst genom fortbildningssatsningar inom musik och språkutveckling. Författaren be-
skriver att ”utgångspunkten var att skapa pedagogiska strategier som utgår från barns tankar och fan-
tasi och som just därför kan leda till en kraftfull utveckling av deras arbete med språk, deras tänkande, 
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läsande, lust och förmåga att skriva” (s. 14). På den aktuella skolan synliggjordes särskilt reflekteran-
det kring barnens skapande processer och lärande. Lärare, kulturpedagoger och utvecklingsledare (en 
lärare på skolan) hade löpande fortbildning tillsammans och en lokal arbetsplan växte fram under ett år 
av studier och diskussioner. Att hitta goda samarbetsformer mellan yrkesgrupper med olika pedago-
gisk kultur och tradition, krävde mycket reflektion kring arbetsprocesser och varandras kunskapssyn.  

Om mekanismer i grupptillhörighet 

När jag redovisar mina resultat kommer det att framgå med stor tydlighet att ett av de starkaste incita-
menten för aktörer att ansluta sig till nätverket har varit just övertygelsen om att verksamheten kan bi-
dra till välmående, samhörighet och gemenskap bland individer. Intresset för den roll som olika grupp-
tillhörigheter spelar för individers identitetsbildning, har formulerats inom teorin om social identitets-
teori (McLeod, 2019). Människans behov och lockelse att känna tillhörighet, att känna sig sedd och 
vara en del av en gemenskap, är enligt psykologisk forskning fundamentalt. Vi människor är bra på att 
definiera oss själva utifrån de olika grupper vi tillhör och för varje ”vi” finns det minst ett ”dom” som 
vi minst lika mycket identifierar oss utifrån att inte tillhöra.  

Psykologer använder sig av begreppen innegrupp (vi) och utegrupp (dom) i beskrivningen av hur vi 
människor spontant tenderar att överdriva både olikheter mellan grupper och likheter inom gruppen. 
Den sociala kategoriseringen är en förklaring till fördomar och diskriminering, men också en väg till 
social identifikation som kan leda till tillhörighet och självkänsla (McLeod, 2019). 

Synen på skolutveckling 

Katharina Jacobsson (2017) tecknar i sin avhandling om lokalt utvecklingsarbete den samhälleliga 
bakgrunden till svensk skolutveckling, något som är relevant även för mitt arbete. Allsången växte 
fram under 1980-talet då en ny syn på pedagogiskt och socialt utvecklingsarbete etablerades i Sverige. 
Perioden från 70- till 90-tal präglades av ett framväxande lokalt utvecklingsarbete, när planerade stor-
skaliga förändringar tidigare inte gett önskat resultat. Decentralisering fördes fram som ett sätt att ut-
nyttja ekonomiska resurser bättre och höja resultaten. Forskning visade att det behövdes kunskap om 
skolkulturen, dvs det sociala systemet i den lokala organisationen. Samtidigt med införandet av Lgr80 
togs ett riksdagsbeslut om att merparten av utvecklingsarbetet i det obligatoriska skolväsendet skulle 
organiseras som lokalt utvecklingsarbete – LUVA. (Jacobsson, 2017, s. 13–14). 

Perioden från 90-talet fram till 2015 karaktäriserades av decentralisering där målet med skolutveckling 
var att utveckla skolor utifrån lokala förutsättningar och behov. Initiativ till utveckling växte fram un-
derifrån samtidigt som staten genom planerad målstyrning och inspektioner alltmer styrde vilka områ-
den som borde prioriteras. Den politiska kontexten utgjordes av nyliberala idéer om marknadsanpass-
ning och marknadsstyrning. Forskningen inriktade sig till en början på lokalt utvecklingsarbete, men 
under periodens slutskede mera på effektivitet och skolors resultat (Jacobsson, 2017, s. 15–16). 

Även om Allsången i Angered länge har varit ett etablerat arbetssätt, och även om många röster kallat 
Allsångsföreställningen och samarbetet med skolan för en ”institution i stadsdelen”, väljer jag att be-
trakta verksamheten som ett långlivat utvecklingsarbete. Vid första anblicken ser det ut som ett tydligt 
bottom-up-projekt, men som vanligt är verkligheten mer komplex.  

Nyvaller (2015) studerar i sin avhandling ett lokalt format pedagogiskt utvecklingsprogram och lyfter 
fram Meredith Honig som beskriver något hon kallar ”building policy from practice”, dvs processer 
som syftar till att förena professionella intressen med styrande institutioners och som ”både genererar 
och synliggör intressekonflikter och dispyter mellan olika aktörer, och nivåer.” Nyvaller fortsätter: 

Honigs argument kan ses som ett ställningstagande mot planerad förändring, initierad av avlägsna sty-
rande aktörer. Honig hävdar istället betydelsen av samverkan mellan lärare, skolledare, utvecklingsledare 
och skolchefer i formandet av lokala utvecklingsprogram […] utan att då specificera en viss hierarkisk 
ordning, varken ”top-down” eller ”bottom-up”. (s. 18) 
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Vilket är då det bästa sättet att beskriva en komplex verklighet? I mitt fall kunde det verka lockande 
och kanske även givande att utgå ifrån begreppen top-down och bottom-up i min beskrivning av pro-
jektets överlevnad. Jag nämner dessa vid ett antal tillfällen då det känns relevant, men jag vill inte fast-
na i någon förenklad modell. Nyvallers läsning av Honig ger mig ytterligare fog för att den komplexa 
nätverksteorin kan vara ett bra verktyg för att beskriva och diskutera hur Allsången i Angered har 
överlevt och, om man så vill, formats ur praktisk handling. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur nätverket som 1980–2019 utgjorde Allsången i Angered har 
utvecklats och överlevt i så många år.  

Jag kommer också att lägga fram hypoteser om vad som gjort att nätverket avvecklats, även om jag 
inte har material nog att besvara denna fråga, utan får överlämna den till andra forskare. 

För att besvara min huvudfråga har jag valt att lägga till fyra frågeställningar inspirerade av Michel 
Callons översättningsmoment problematisering, intressering, värvning och mobilisering: 

1. Hur har informanterna översatt projektet Allsången i Angered i sin problematisering? 
2. Hur har nätverket som utgjort Allsången i Angered intresserat aktörer till projektet? 
3. Hur har nätverket som utgjort Allsången i Angered värvat aktörer? 
4. Hur har mobiliseringen sett ut i nätverket som utgjort Allsången i Angered? 
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Teori 
Genom att anlägga ett teoretiskt perspektiv inspirerat av så kallad aktör-nätverksteori (ANT) hoppas 
jag med denna fallstudie kunna bidra till en ökad förståelse för hur utvecklingsprojekt och nätverk kan 
utvecklas och överleva. 

Jag betraktar arbetssättet Allsången i Angered som ett långlivat skolutvecklingsarbete, där projektet 
består och upprätthålls av ett nätverk av aktörer, och där varje användare tillskriver arbetssättet en me-
ning. Varje aktör påverkar och styr förändring, anpassning och mobilisering i praktisk handling, och 
har betydelse för projektets överlevnad. 

Aktör-nätverksteori 
Jag har huvudsakligen utgått ifrån den franske sociologen Michel Callon för att bilda mig en uppfatt-
ning om ANT och hur jag själv kan använda mig av den i mitt arbete. Även Monica Nyvallers studie 
av ett pedagogiskt utvecklingsprojekt med hjälp av ANT har hjälpt mig mycket i min överföring av 
Callons vetenskapssociologiska forskning till ett musikpedagogiskt sammanhang. (Bruno Latour är en 
annan välkänd företrädare för ANT som jag dock har valt att inte förhålla mig till i detta arbete, annat 
än genom att Nyvallers avhandling ibland tar upp honom.)  

Callon är bland annat banbrytande genom att inte bara lägga samma vikt vid sociala och ”naturliga” 
skeenden utan genom att rentav avstå från att göra den uppdelningen i sin forskning. Istället för att ex-
empelvis bara studera de fysiska fenomen och händelser som informanterna beskriver, analyserar han 
även vad informanterna säger om sig själva och sin sociala omgivning:  

[W]e hope to show that the analysis can be carried out using a society which is considered to be uncertain 
and disputable. Within the controversies studied, the intervening actors develop contradictory arguments 
and points of view which led them to propose different versions of the social and natural worlds. What 
would happen if symmetry were maintained throughout the analysis between the negotiations which deal 
with the natural and the social worlds? Would the result inevitably be total chaos? (Callon, 1984, s. 199–
200). 

Jag tänker att det i mitt fall, grovt förenklat, skulle kunna jämföras med om jag endast hade lyssnat ef-
ter och uppmärksammat vad mina informanter berättar om sitt musikpedagogiska arbete med barnen. 
Med denna strategi hade jag säkert hittat många goda exempel, argument, framgångsfaktorer och för-
bättringsområden för projektet, men jag hade förmodligen missat mycket annat som har haft stor in-
verkan utan att lika självklart uppfattas som betydelsebärande av informanterna (eller ens av mig själv 
vid första anblicken). Jag strävar efter att inte begränsa informanternas kompetens, i bemärkelsen vad 
de kan tänkas veta något om i egenskap av till exempel grundskollärare. Jag vill ge dem förtroendet att 
tala i egen sak, utan att för den skull ta för givet att personen själv har allt klart definierat. Med hjälp 
av Callons teori kan jag förhoppningsvis lyckas med detta. 

Callon föreslår i sin artikel (s. 200–201) tre metodologiska principer som jag har valt att översätta till 
mitt fall på följande vis: 

• Jag förhåller mig opartisk till om argumenten handlar om verksamheten eller om individen, 
den sociala omgivningen eller samhället i stort. Jag avfärdar inga argument eller förklaringar. 

• Jag använder samma begrepp och teoretiska modell för att studera sociala frågor som tekniska 
eller praktiska. 

• Jag inser att naturliga/tekniska och sociala företeelser är tätt sammanlänkade och inte bör de-
las upp, och försöker avhålla mig från alla förutfattade idéer om händelser eller personer och 
deras betydelse, för att bättre kunna skönja hur aktörerna själva förklarar världen.  
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I mitt arbete prövar jag att använda begrepp ur Callons så kallade översättningsteori för att studera 
Allsången i Angered. Teorin utgår ifrån fyra moment: problematization, interessement (egentligen ett 
franskt ord), enrolment och mobilisation – eller, med de svenska termer som Nyvaller använder, pro-
blematisering, intressering, värvning och mobilisering. Där Nyvaller i sin avhandling gör en egen an-
passning av översättningsmomenten, ett förfarande som enligt henne uppmuntras i studier utifrån ANT 
(Nyvaller, 2015, s. 90), har jag valt att i min analys bibehålla Callons ursprungliga indelning. Utöver 
de fyra översättningsmomenten använder jag mig frekvent av begreppen aktör och nätverk.  

Ingen aktör utan ett nät av förbindelser, ett nätverk. Nätverksontologin illustrerar hur förändringsproces-
ser breder ut sig, möjliggörs och begränsas genom översättningar. Aktörer är ”spårbara” genom sina för-
bindelser till andra aktörer och de avtryck de lämnar i mötet med dem (Latour, 2005). Nätverksontologi 
blir på så sätt ett metodologiskt tankeverktyg, snarare än ett avbildat nätverk med punkter och linjer mel-
lan varandra. […] I studier utifrån ANT betraktas termer och begrepp som relationella effekter. Aktörer 
tillskriver dem en mening. Begrepp är inte en gång för alla givna utan de formas och omformas i interakt-
ion med sitt sammanhang. (Nyvaller, 2015, s. 28–29). 

Aktörer och nätverk – varje förbindelse gör skillnad  

Aktören är en meningsbärande helhet av förbindelser – något eller någon, människa eller inte, konkret 
eller abstrakt. I ett relationellt förhållningssätt är det samspelet mellan aktörer som är det centrala, inte 
det ”sammanhang” som de befinner sig i. Det finns alltså inte en given kontext, det pågår en kontextu-
alisering. Lokala pedagogiska utvecklingsprogram formas inte i ett sammanhang, de omges inte heller 
av det, utan de formas i samspel med det (Nyvaller, 2015, s. 19, refererar här till Jan Nespor). 

Aktör-nätverksteorin tycks vara ett väl anpassat redskap för att studera komplexiteten i pedagogiska 
programs förändringsprocesser. Det är lockande att på olika sätt dra paralleller mellan Nyvallers fall-
studie och min egen, men olikheterna är många och stora. Precis som Nyvallers fall ”Lärande besök” 
betraktar jag även mitt fall ”Allsången i Angered” som format av en mångfald av ”heterogena materi-
aliteter” – där alltså olika människor eller materiella ting, med skilda intressen och idéer, har förenats i 
en övergripande intressegemenskap och i samspel med varandra format verksamheten.  

Om översättning 

Det centrala begreppet i Callons teori är översättning. Varje aktör i nätverket, som i mitt fall utgör 
Allsången i Angered, bidrar genom sin översättning av projektet till att forma verksamheten samtidigt 
som de själva formas av den.  

Lärare, skolledare, utvecklingsledare och skolchefer betraktas här som översättare, inte som administratö-
rer eller användare av programidéerna. Som översättare sätter de idén om kollegial granskning i rörelse, 
samtidigt tillskriver de ursprungsidén en lokal mening; de flyttar över idén om kollegial granskning från 
ett sammanhang till ett annat sammanhang; de förändrar och anpassar idén så att den matchar lokala be-
hov och intressen, så som sker vid alla språkliga översättningar. (Nyvaller, 2015, s. 25). 

Det finns inget sådant som en ”passiv användare”. Samspelet formar sammanhanget, som kan bli sta-
bilt och hållbart eller riskera att lösas upp. Nyvaller ser till exempel att en orsak till att det program 
hon studerat har överlevt är att det har gjorts ”robust, men ändå formbart” (s. 15). Hon hävdar att pro-
jektets öde ligger i den mening som användarna tillskriver det, och de förbindelser som etablerats ge-
nom det program hon studerat (s. 26).  

Min tolkning av Callons översättningsmoment 

Översättningsmomentet problematisering inbegriper att göra sig en bild av både egna och andra aktö-
rers behov och identitet, och hitta en intressegemenskap. Vad är det som kräver en lösning? Vad är re-
levant och inte? För att kunna knyta till sig andra aktörer i en intressegemenskap och få dem att tända 
på sin idé, krävs det att projektet bottnar i deras egen problematisering, att den ger svar eller lösningar 
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på sådant de själva, medvetet eller omedvetet, har längtat efter att göra något åt. Projektet gör sig däri-
genom tillgängligt för att smälta samman med andra potentiella eller existerande projekt. De gemen-
samma behoven sammanfaller i ett lösningsförslag, ett fokus, en intressegemenskap.  

I översättningsmomentet intressering skapas relationer och förbindelser mellan aktörer, som bekräftar 
och befäster intressegemenskapen i en ständigt aktiv process. Här identifieras vilka idéer och lösningar 
som skall stå i fokus för verksamheten. Man skapar aktiviteter och arrangemang som ökar chanserna 
att nå gemensamma mål. Nyvaller beskriver hur idéerna i detta moment kopplas samman ”på ett så-
dant sätt att aktörerna upplever dem angelägna och attraktiva och därigenom månar om att hålla dem 
intakta” (2015, s. 38). Hos Callon ryms i intresseringen också ett moment av att försvaga eller utesluta 
andra konkurrerande idéer och lösningar (1984, s. 208). 

I översättningsmomentet värvning säkras stabiliteten i projektet genom hur man organiserar och struk-
turerar arbetet. Intresset och viljan att bidra med sitt engagemang i intressegemenskapen är inget som 
upprätthålls automatiskt av någon inneboende kraft. Men, förklarar Nyvaller, ”[O]m attraktionskraften 
blir stark, så kommer aktörerna att vilja engagera sig i intressegemenskapen, dvs. de kommer att vilja 
föra idéerna vidare och erövra de karaktärsdrag som tidigare aspekter av processen identifierat. Ett ut-
talat intresse är ingen garanti för att intresset vidmakthålls eller att programmets förvärvade identitet 
upprätthålls.” (2015, s. 39). Projektet görs mer stabilt över tid genom att aktörerna värvas och förenas 
genom exempelvis nedskrivna dokument, utbildning eller muntlig erfarenhetsöverföring, där det munt-
liga kan sägas vara en ”mjukare” förbindelse än fysiska ”stabiliserande artefakter” som exempelvis 
arbetsbeskrivningar och idéprogram. Hit hör normer för vad som bör göras och inte, idéer, värdering-
ar, färdigheter och förmågor som skrivs in för att stabilisera nätverket. (Nyvaller, 2015, s. 39) 

Mobiliseringsmomentet, slutligen, handlar om att sprida nätverkets idéer och praxis i enlighet med den 
identifierade intressegemenskapen, till exempel genom uppsökande insatser. Mobilisering sker över 
gränser, inom och tvärs över institutioner. Nyvaller använder sig av Latours metafor den ”svarta lå-
dan” för att förklara hur projektidéerna ”paketeras” och görs mobila: 

Den metaforiska svarta lådan innehåller allt det som inte behöver omprövas eller tas fram till förhandling 
gång på̊ gång. ”Lådan” kan innehålla idéer, vanor, rutiner, attityder, föremål, tekniker, metoder etc. Ju fler 
aktörer och ju mera varierande materialiteter, desto stabilare design. (Nyvaller, 2015, s. 40) 

Fenomenet kallas i annan forskning för institutionalisering (Lander, 2001). De värvade aktörerna re-
presenterar i mobiliseringen både sig själva och, med hjälp av den svarta lådan, intressegemenskapen. 
Detta kan enligt Nyvaller innebära ett osäkerhetsmoment, eftersom språkrören för projektet samtidigt 
formar verksamheten efter sina egna och andras behov och intressen. Alla som är involverade i pro-
jektet – alltifrån rektorer, chefer och administratörer till pedagoger och elever – är aktörer vars sätt att 
ta sig an projektet spelar roll för helheten. För att förhindra att projektet förvandlas till något annat kan 
sådant som nedskrivna dokument, rutiner och procedurer, utbildningsprogram eller muntlig erfaren-
hetsöverföring verka för att stabilisera projektet över tid. Mobilisering innefattar även att försvara in-
tressegemenskapen. 

Callons översättningsmoment kan alla sägas gripa in i varandra. För att citera teknikhistorikern Nina 
Wormbs: ”Ibland flyter de in i varandra för att andra gånger vara mycket lätta att särskilja.” (2008, s. 
192–193) Hur detta har påverkat mitt arbete återkommer jag till i diskussionen.  

Om förändringsprocesser 
Utöver ANT vill jag använda mig av teorier kring förändringsprocesser för att ge perspektiv på ut-
veckling och överlevnad inom nätverket Allsången i Angered. Jag har tidigare nämnt Nyvallers reso-
nemang om hur pedagogiska utvecklingsprogram kan formas lokalt ur praktisk handling (”building 
policy from practice”). Hon skriver bland annat fram en ansats där man betraktar förändringsprocesser 
som ”en kedja av aktörer, som interagerar, formar och förändrar varandra i arbetet med en ny policy 
eller nytt program” (Nyvaller, 2015, s. 18). 
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Trots mångfalden av studier som påvisat behovet av en förändrad ansats tampas vi fortfarande med en 
föråldrad tankemetafor som ser den ena parten som förnyelseagent, och den som initierar eller driver på 
en förändring, och den andra som användare och som ”fröhållare” för förändringsinitiativ (Nespor, 2002). 
Tankemetaforen ser både människor, idéer och artefakter som passiva resurser istället för aktörer som ak-
tivt formar och förändrar varandra och det sammanhang som de samspelar med (Nespor, 2011). [---] Lo-
kala utvecklingsprogram är inte på ett visst sätt. De är ett resultat av förhandlingar och sociala interaktio-
ner. (Nyvaller, 2015, s. 18-19) 

Jacobsson (2017) skriver om planerad respektive framväxande förändring av organisationer. De båda 
behöver inte ställas i motsats till varandra, eftersom de lika väl kan berika som begränsa varandra. 
Jacobsson lyfter tre olika perspektiv ur vilka planerad förändring kan betraktas; Ett rationellt perspek-
tiv, där organisationen är ett medel för att uppnå beslutade mål genom effektiv ansvarsfördelning; ett 
öppet systemperspektiv, där organisationen betraktas som en organism som behöver anpassa sig till 
omgivningen (och grupperingar inom organisationen) för att överleva; Ett gruppdynamiskt perspektiv, 
där man utgår ifrån att organisationen är indelad i arbetsgrupper och att individerna i dessa styrs av 
gruppens normer, roller och värderingar, vilket har betydelse vid förändringsarbete. (Jacobsson, 2017, 
s. 37–38). I planerade processer utgår man ifrån en organisation eller verksamhet som ser ut på ett 
visst sätt, är stabil, och kan styras. Vid framväxande förändring betraktas verksamheten som ständigt 
föränderlig, och inte möjlig att kontrollera. Min första hypotes var att förändringsprocesser i fallet 
Allsången i Angered har varit framväxande snarare än planerade. Men mest fruktbart är kanske att be-
trakta förändringarna som planerade och framväxande.  

Mintzberg (1987) använder en delvis annan terminologi och skiljer på planerad och realiserad strategi. 
Han menar att en del intentioner förblir orealiserade medan andra infrias, samtidigt som en del föränd-
ringar växer fram utan att från början ha varit uttalade. (Jacobsson, 2017, s. 40) 

Processmodellen, som Jacobsson själv valt som operativ undersökningsmodell, är händelsedriven och 
lämpar sig väl för studier av framväxande förändring över tid. Genom att acceptera tiden som en viktig 
faktor, kan mönster och orsakssamband studeras, och förklaringar baseras på hela händelseförloppet.  

Langley, Smallman, Tsoukas & Van de Ven (2013) förklarar att processtudier fokuserar på hur och 
varför saker uppstår, utvecklas, växer eller försvinner – över tid (s. 1). Rollen som spänningar och 
motsättningar har i att driva på förändringsprocesser är centrala, liksom hur samspel mellan olika ni-
våer i en organisation bidrar till förändring. Processtudierna kan också visa på de händelser och aktivi-
teter som ligger bakom ett upprätthållande av stabilitet i en verksamhet. Artikelförfattarna beskriver 
också processtudiens möjlighet att, istället för att jämföra olika fall, jämföra olika perioder eller hän-
delser åtskilda i tid (s. 7). Genom att anlägga samma teoretiska perspektiv på olika tidsperioder kan 
man få syn på hur omgivande kontexter påverkat processerna.  

Jag eftersträvar inte någon heltäckande studie av processer och händelser inom nätverket, utan begrän-
sar mig till det informanterna berättat, men anser mig ändå kunna ha nytta av detta sätt att betrakta för-
ändringar över tid. Jag tänker mig även att aktörer inom nätverket kan har tänkt kring förändring och 
utveckling på olika sätt och att detta kan ha varit en viktig parameter i verksamhetens överlevnad.  
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Metodologi och metod 
Denna undersökning är en fallstudie av Allsången i Angered från 1980 och framåt, genomförd med 
hjälp av semi-strukturerade intervjuer och ANT. Jag hade kunnat göra en utvärderingsstudie, en nu-
tidshistorisk analys, en dokumentation av de arbetsformer som provats inom ramen för samarbetet un-
der åren eller en jämförande fallstudie där olika skolors samarbete med kulturskolan studerades utifrån 
deras respektive kontexter. Mitt val föll dock på att undersöka det jag själv tror är den mest avgörande 
faktorn för Allsångens framgångar, nämligen det nätverk som utgjort och upprätthållit samarbetet. 

Val av metodologi 

Det finns många invändningar mot fallstudien som metodologi, inte minst hos forskare inom samhälls-
vetenskaperna som företräder ett naturvetenskapligt forskningsideal. Bland annat hävdas ibland att den 
är svår eller omöjlig att generalisera utifrån och därför i sig själv är av tveksamt vetenskapligt värde. 
Flyvbjerg (2006) menar dock att dessa invändningar kan tolkas som missförstånd som i sin tur kan för-
klaras. Fallstudien är inte att betrakta som ett förled till verklig kunskap, utan tvärtom en förutsättning 
för lärande om mänskliga förehavanden:  

One can often generalize on the basis of a single case, and the case study may be central to scientific de-
velopment via generalization as supplement or alternative to other methods. But formal generalization is 
overvalued as a source of scientific development, whereas “the force of example” is underestimated. 
(Flyvbjerg, 2006, s. 228) 

Om vi godtar Flyvbjergs påstående att en generaliserade, kontext-oberoende metodologi inte kan bli 
framgångsrik inom samhällsvetenskaplig forskning, så framstår fallstudien som en synnerligen lämp-
lig metodologi för att lyfta fram den konkreta, kontext-beroende kunskap som – trots riskerna för bris-
ter gällande generaliserbarhet och tillförlitlighet – är vad vi har att förhålla oss till. Den närbild eller 
djupdykning som fallstudien ofta innebär kan också möjliggöra upptäckter av en mer omstörtande ka-
raktär. Flyvbjerg lyfter fram Poppers berömda exempel “alla svanar är vita”, ett påstående som falsi-
fieras vid observationen av en enda svart svan. Fallstudien kan öppna för att något som tyckts vara en 
”vit svan” vid en närmare granskning och i detta fall är en ”svart svan”.  

Mitt tillvägagångssätt kommer inte att kunna leda någonting statistiskt generaliserbart i bevis, men för-
hoppningsvis bidra till insikter och lärande. Flyvbjergs iakttagelse att det i fallstudiens djupa analys 
oftare dyker upp exempel som falsifierar forskarens egna hypoteser än tvärtom drar undan mattan för 
den kritik som ibland riktas mot kvalitativa metoder, nämligen att människan (forskaren i det här fal-
let) ofrånkomligen tolkar information subjektivt, och har en tendens att verifiera sin egen världsbild. 
Flyvbjerg eftersträvar vidare att behålla fallstudien öppen istället för att summera, förklara och därmed 
“stänga” den – en önskan att som forskare själv släppa rollen som sammanfattande berättare och istäl-
let låta fallstudiens läsare själva möta verklighetens komplexitet för att kunna dra egna slutsatser:  

I tell the story in its diversity, allowing the story to unfold from the many-sided, complex, and sometimes 
conflicting stories that the actors in the case have told me. […] I try to leave scope for readers of different 
backgrounds to make different interpretations and draw diverse conclusions regarding the question of 
what the case is a case of. The goal is not to make the case study be all things to all people. The goal is to 
allow the study to be different things to different people. (Flyvbjerg, 2006, s. 238). 

Sålunda formulerad är fallstudien i sig själv resultatet. I mitt fall har uppsatsens format gjort det svårt 
att redovisa studien i hela sin komplexitet, men jag gör mitt bästa för att undvika alltför snäva perspek-
tiv. Kanske kan valet av metodologi motivera att överskrida uppsatsens formella begränsningar. 

Ett strategiskt val av fall att studera är också viktigt. I ett tidigt skede stod mitt val mellan att studera 
ett relativt väldokumenterat utvecklingsprojekt mellan skola och kulturskola som funnits i tre år, eller 
det nästan 40-åriga arbetssättet kring Allsången i Angered, som ingen på mycket länge har betraktat 
som ett projekt. Min idé med att välja det senare var dels att det långa tidsspannet gav fler aktörer och 
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intressanta skeenden att studera, dels att jag bedömde potentialen att göra nya upptäckter som större i 
ett väl inarbetat sammanhang där mycket har tagits för givet i en huvudsakligen muntlig tradition. Jag 
fann det också intressant att se ifall ett arbetssätt som Allsången i Angered skulle låta sig beskrivas 
som ett utvecklingsprojekt utifrån ANT i allmänhet och Callons teori om översättning i synnerhet. 

Val av metod 

När valet av övergripande metodologi var avklarat, kvarstod frågan hur min undersökning mer speci-
fikt skulle genomföras. Alternativet att skicka enkäter till lärare som verkat inom samarbetet på Kul-
turskolans och grundskolans sida avskrev jag för att det skulle bli svårt att hinna få in tillräckligt 
många och representativa svar. Det hade dessutom varit en stor utmaning att konstruera en enkät med 
mätbara, kvantitativa svarsalternativ utifrån min frågeställning. Jag hade behövt formulera en hel del 
fritextfrågor, vilket i sin tur sannolikt gjort att färre hade tagit sig tid att svara. Alternativet att göra en 
text- eller litteraturstudie föll bort, eftersom de faktorer jag ville undersöka sällan fångas i dokument.  

Relativt tidigt bestämde jag mig för att genomföra ett antal semistrukturerade kvalitativa intervjuer för 
att söka svar på mina frågeställningar. Eftersom upplevelserna av det nätverk som jag anser att arbets-
sättet kring Allsången i Angered utgör är i högsta grad subjektiva, och svåra eller rentav omöjliga att 
kvantifiera, föreföll mig detta metodval bäst.  

Mot slutet av intervjuerna lät jag informanterna ta del av Callons punkter i en avslutande fråga (se bi-
laga 1). Inspirationen till detta förfarande hämtade jag från den diskussion om arbetsdelning mellan 
forskare och praktiker i intervjusituationen som förs av Pawson och Tilley (1997). Deras resonemang 
går ut på att praktikern kan ha synpunkter på den teori forskaren utgår från likaväl som forskaren kan 
ha synpunkter på praktiken, men då måste forskaren relatera teorin kortfattat. Förutom den ömsesidiga 
öppenhet som detta ger kan forskaren få nya infallsvinklar på hur praktikern förstår situationen. 

Under arbetssättets existens har det förstås också producerats en del texter, broschyrer, arbetsbeskriv-
ningar och avtal på olika nivåer i verksamheten. Det hade varit ett spännande projekt att leta fram och 
studera dessa, men jag har begränsat min undersökning till att basera sig på det som mina informanter 
hänvisar till, samt en del skrivet material som en informant skickade med mig vid intervjun. 

Urval av intervjupersoner 

Efter att ha övervägt olika modeller för urval av informanter valde jag att låta en centralfigur inom nät-
verket föreslå vilka personer jag borde intervjua. Jag utgick sedan ifrån denna lista om sex personer 
(utöver centralfiguren), sånär som på en person som jag bytte ut för att få en bättre spridning gällande 
utbildningsbakgrund hos informanterna. Dessvärre valde två tillfrågade från grundskolans sida av 
samarbetet att avstå från att delta, varpå jag ställde frågan till fyra andra som alla nappade. En infor-
mant från kulturskolans sida valde att dra sig ur av personliga skäl. I slutändan blev det ändå nio infor-
manter, eftersom flera av de intervjuade nämnde en person som haft stor betydelse för verksamheten i 
dess uppbyggnadsfas, som alltså blev min sista informant. Detta kan ses som en modifierad form av 
snöbollsurval, då man låter informanter tipsa om andra potentiella informanter. Metoden anses vara 
bra på att identifiera informella nätverk (Noy, 2008), vilket stämmer väl med uppsatsens syfte. 

Alla intervjuade har lång erfarenhet av arbetssättet, under delvis olika tidsperioder och utifrån sina re-
spektive spetskompetenser. Av de nio intervjupersonerna kommer fyra från Kulturskolans sida av 
samarbetet, fyra arbetar eller har arbetat som klasslärare i grundskolan, och en arbetade först som rek-
tor och senare i stadsdelsförvaltningen under 80- och 90-tal. Fyra av informanterna är fortfarande 
verksamma i Angered, fem har slutat. Fyra var med på 80-talet, fyra började i mitten av 90-talet och 
en kom in i verksamheten under första halvan av 2000-talet. Två informanter är män, sju kvinnor. Av 
grundskollärarna är det endast en av fyra som arbetade i dåvarande Gunnared – övriga har varit verk-
samma i f.d. Lärjedalen. Den ursprungliga planen var en jämnare fördelning, men flera tilltänkta infor-
manter tackade nej i ett relativt sent skede.  
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Här följer en lista över informanterna, ordnad utifrån yrkesgrupp. När jag talar om kulturpedagoger 
som kollektiv inkluderar detta även musikhandledarna. Den individ som här kallas kulturpedagog har 
förstås en egen spetskompetens som jag dock av konfidentialitetsskäl valt att inte skriva ut. 

• GL1 – grundskollärare 
• GL2 – grundskollärare  
• GL3 – grundskollärare 
• GL4 – grundskollärare 
• KP – kulturpedagog 

• MH1 – musikhandledare 
• MH2 – musikhandledare 
• MH3 – musikhandledare 
• RC – rektor samt chef för 

stadsdelsförvaltningen 

Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna förberedde jag mig genom att skriva sex frågor (se bilaga 1) med tillhörande förtyd-
liganden och följdfrågor ifall det skulle behövas. Jag lät en person intervjua mig för att se om tidsra-
marna stämde på ett ungefär, men också för att få en ökad förståelse för den intervjuades perspektiv 
och hur det faktiskt var att besvara frågorna i den ordning jag planerat. Jag fann att frågorna fungerade 
väl och har använt dessa, med vissa anpassningar utifrån personens roll, vid samtliga intervjuer.  

Jag genomförde semi-strukturerade intervjuer, där jag hade möjlighet att ställa följdfrågor till infor-
manterna och uppmuntra teman som var särskilt intressanta i relation till min frågeställning. Inför in-
tervjun förklarade jag min avsikt att undersöka samarbetet kring Allsången i Angered från 1980-talet 
till idag för att förstå hur det har överlevt så länge. Jag berättade även att jag på slutet redovisar mina 
teoretiska utgångspunkter, som de eventuellt kan ha tankar kring. Sedan inledde jag intervjun med att 
be informanten berätta sin bild av Allsången i Angered. Ett av tillfällena ordnades som en parintervju. 

Val av analysmetoder 
Efter att inledningsvis ha prövat olika metoder för att analysera intervjumaterialet fastnade jag för så 
kallad tematisk analys (Braun & Clarke, 2006, s. 78–81). Det är en flexibel och användbar metod, som 
inte är bunden till ett förutbestämt teoretiskt ramverk, och därmed är mer lättillgänglig för en nybör-
jare på området kvalitativ analys än till exempel ”Grounded theory” eller ”Thematic DA”. I denna me-
tod erkänner man den aktiva roll som forskaren alltid spelar i att identifiera, välja och sedan redovisa 
teman och mönster i ett material, snarare än att förneka den genom att passivt låta teman ”framträda” 
eller ”upptäckas” (Braun & Clarke, 2006, s. 80). Riessman (2005) beskriver tematisk analys som en 
variant av narrativ analys, där fokus ligger på vad som sägs, snarare än hur, som utgångspunkt för att 
hitta teman och gruppera materialet.  

The thematic approach is useful for theorising across a number of cases – finding common thematic ele-
ments across research participants and the events they report. A typology can be constructed to elaborate 
a developing theory. Because interest lies in the content of speech, analysts interpret what is said by focu-
sing on the meaning that any competent user of the language would find in a story. (Riessman, 2005, s. 3) 

Mitt tillvägagångssätt blev följande. I ett första skede av analysen kategoriserade jag transkriptionerna 
i enlighet med de fyra översättningsmomenten. Det hjälpte mig att få syn på ifall sådana fenomen och 
skeenden som Callon pekar på i sin översättningsteori också kunde upptäckas i mitt material. Efter 
denna första sortering jämförde jag det som sagts i de olika intervjuerna samt tematiserade materialet 
utifrån likheter, olikheter och unika utsagor. Det har varit svårt men intressant att på detta sätt betrakta 
och sortera materialet genom Callons glasögon. Svårt, eftersom informanternas berättelser på grund av 
mina öppna frågor har fokuserat på så olika aspekter och skeenden i projektets historia, men också för 
att de själva inte har betraktat ”projektet” som ett projekt och därmed inte talat om det som ett sådant. 
Intressant, eftersom det teoretiska ramverket har öppnat upp för helt nya tankar och möjliga tolkningar 
gällande betydelsen av händelser, handlingar och icke-handlingar i olika skeden av projektet.  
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Studiens tillförlitlighet 
Mitt eget arbete i Kulturskolan Angered 

Sedan hösten 2010 är jag anställd som musiklärare i Kulturskolan Angered och redan 2006 stiftade jag 
bekantskap med arbetsplatsen som praktikant och timvikarie under utbildningstiden. Jag har arbetat 
med en mångfald av uppgifter inom Kulturskolan. Bland annat har jag i min roll som rytmiklärare haft 
eftermiddagsgrupper i rytmik och ämnesöverskridande grupper för elever med särskilda behov. Jag 
har även varit med i El Sistema Hammarkullen sedan starten samt arbetat i flera av Angereds kommu-
nala grundskolor inom ramen för kulturskolans skolverksamhet. Jag har varit delaktig i de flesta 
allsångsföreställningar sedan hösten 2010. 

Detta innebär att jag har mycket god kännedom om den verksamhet som jag valt att studera. Min un-
dersökning, och min tolkning av materialet, kommer därmed oundvikligen att färgas av min egen för-
förståelse. Det kan givetvis vara problematiskt, även om jag vinnlägger mig om att låta informanternas 
svar ligga till grund för mina resultat, men på många sätt är det också en fördel att jag har en djup kun-
skap i det ämne och den praktik som jag studerar. Jag är själv både positivt inställd till Allsången i 
Angered, och samtidigt ”kritiskt kluven”. Hur detta kan påverka min undersökning behöver jag förstås 
hela tiden vara medveten om. Det är min avsikt att öppet försöka redovisa mina egna antaganden och 
hypoteser kring resultatet, samt hur dessa antingen förstärkts eller omkullkastats av undersökningen. 

Kritik av urvalet 

En potentiell invändning mot studien har att göra med en underrepresentation av chefsperspektivet. 
Det är bra att hålla i minnet att ingen kulturskolechef finns bland informanterna, endast en före detta 
grundskolerektor. Jag ansåg det viktigare för mina syften att välja informanter med lång praktisk erfa-
renhet av arbetet med Allsången i Angered. Flera ytterligare intervjuer hade krävts för att ge en till-
räckligt bred bild av chefsperspektivet. Andra viktiga aktörer i nätverket som inte kommit till tals är 
barnen. Alla utsagor om barns uppfattningar, bygger på andras antaganden och erfarenheter.  

Etiska aspekter 
I Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(2002) delas det grundläggande individskyddet upp i fyra principer: informationskravet, samtyckes-
kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Jag anser att jag har informerat samtliga berörda om forskningsuppgiftens syfte och bett om deras 
muntliga eller skriftliga samtycke till att delta. Det har framgått att deltagandet är frivilligt och går att 
avbryta om man ångrar sig. Jag har informerat tre rektorer om att jag kommer att genomföra min 
undersökning med informanter ur deras personal, medan en fjärde berörd rektor kontaktades först efter 
genomförd intervju (ett rent misstag av mig). 

Anonymiteten har jag diskuterat flitigt med såväl handledare som informanter. Inför eller i början av 
varje intervju har jag påmint om rätten att vara anonym och i vissa fall diskuterat möjligheterna till 
detta, samt om rätten att meddela mig antingen direkt eller i efterhand ifall man vill ta tillbaka eller un-
danhålla vissa uppgifter från undersökningen, alternativt anser vissa utsagor vara extra känsliga och 
viktiga att anonymisera. Det insamlade materialet kommer endast att användas för forskningsändamål.  

Jag har valt att inte röja namn på informanter eller skolor. Informanterna deltar med en medvetenhet 
om att en insatt läsare utifrån omständigheterna i vissa fall skulle kunna räkna ut vilka personer som 
deltagit i studien. Eftersom min forskning har en delvis nutidshistorisk prägel med en tydlig placering i 
tid och rum skulle forskningskravet, att utveckla och fördjupa tillgängliga kunskaper, kunna bli lidan-
de av en total anonymisering där varken plats eller inblandade personer löpte minsta risk att röjas. I 
princip skulle det kräva att jag fingerade mitt eget namn, eftersom det annars skulle vara lätt att räkna 
ut sammanhanget utifrån min egen bakgrund.  
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Det avsteg jag gjort från anonymiseringen gäller avsnittet om Allsångens historik. Där har jag valt att 
namnge fyra personer. Dessa individer fick efter en genomläsning av historiken själva bestämma om 
de ville figurera med namn. En anledning till att jag ställde frågan var att det redan finns tryckta källor 
som namnger dessa personer, en annan att jag inte ville frånta dem äran genom att fingera deras namn. 
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Resultatredovisning 
I detta kapitel redogör jag först för verksamhetens historia. Därefter följer redovisningen av den tema-
tiska analysen med Callons fyra översättningsmoment som rubriker.  

Historik om Allsången i Angered 
För att själv kunna följa de olika skeenden som informanterna berättat om behövde jag sammanställa 
de viktigaste händelserna på en tidsaxel. Följande historik kring Allsången i Angered är huvudsakligen 
baserad på information ur intervjumaterialet, samt skriftlig dokumentation som en av informanterna 
överlämnade i samband med intervjun.  

1980-talet: När musikhandledarna kom till Gunnared 

Primum movens i det projekt som skulle bli Allsången i Angered var Göran Berg. Han hade en tjänst 
som förskollärare i Gunnared, men tog ledigt för att gå den tvååriga musikhandledarlinjen vid Härnö-
sands folkhögskola. År 1980, mot slutet av utbildningen, steg han in på kontoret hos rektor Elsi-Brith 
Jodal, med ett förslag om att starta musikhandledning i området. Hans vision om att gå in i klassrum-
met och samarbeta med lärarna under skoltid föll i god jord, inte minst för att det var en verksamhet 
som riktade sig till alla barn. Även chefen för socialkontoret tände på idén och tillsammans sökte de 
medel för projektet. 

Under de första tre åren bekostades musikhandledarverksamheten av projektpengar (GAIS = gemen-
samt arbete i stadsdelen) och därefter skapades tjänster med skolförvaltningen som huvudman – de 
första fasta musikhandledartjänsterna i Sverige. Göran beskriver att det redan innan han började som 
musikhandledare fanns flera grundskollärare i området som arbetade mycket med musik och ordnade 
allsånger med sina klasser. Under det första tiotalet år som verksamheten pågick var dessa grundskol-
lärare viktiga aktörer i hela processen, från att välja låtar till att spela med i allsångsorkestern. Under 
åren kom fler musikhandledare in i verksamheten, som fortsatte växa under loppet av 80-talet.  

Skapandet av en gemensam visskatt var ett viktigt syfte med verksamheten, och med inspiration från 
flera av grundskollärarna i samarbetet började man också tonsätta barns dikter och låta dessa ”dikts-
ånger” spridas i stadsdelen – ett arbetssätt som kom att bli ett starkt signum för verksamheten. Flera av 
skolorna startade “Hela skolan sjunger”-samlingar ett par gånger per termin. Första gången som en ge-
mensam allsång för Lövgärdet och Rannebergen ordnades på Angeredsteatern var hösten 1984. Mu-
sikhandledarna genomförde Allsången i samarbete med ett antal grundskollärare och med stöd av tea-
terns ljud- och ljustekniker. En stor del av planering, inspelning och annat kringarbete skedde enligt 
uppgift på frivillig basis utanför arbetstid. Stora Allsången genomfördes varje vår som avslutning på 
läsåret. Om man även gjorde en Vinterallsång på höstterminen, eller mindre avslutningar ute på sko-
lorna, varierade under olika tidsperioder.  

När verksamheten under andra halvan av 80-talet växte till att omfatta fler skolor i Gunnared och ett 
antal deltidsförskolor växte också gruppen lärare som förberedde Allsången, det vill säga, valde låtar, 
spelade in kassetter, gjorde allsångshäften och spelade i orkestern. Våren 1989 utformades Allsången 
som ett karnevalståg från Angered Centrum till Gunnareds ängar, följt av picknick, lek och dans i 
gröngräset till tonerna av en inhyrd calypso-orkester. Inför detta anordnade musikhandledarna inspirat-
ionsträffar för personalen på skolorna i instrumentbygge, masktillverkning, sång, dans och samspel – 
ett av många exempel på hur musikhandledarna satsade tid och energi, inte bara på barnen, utan även 
på de vuxna i samarbetet. Samtidigt som musikhandledarverksamheten växte sig stark i Gunnared bed-
revs rytmikverksamhet i den kommunala musikskolans regi på skolorna i den angränsande stadsdelen 
Lärjedalen, som bland annat omfattade Hammarkullen och Hjällbo, och musikhandledarna bjöd även 
in lärare därifrån att delta som musiker i allsångsorkestern. 
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Att det blev just rytmikverksamheten som fick fäste i Lärjedalen berodde sannolikt på det stora musik-
projekt som pågick i Hammarkullen under sent 80-tal. En tjänsteman sökte och fick pengar för ett treå-
rigt projekt i samarbete mellan Hammarkullsskolan, Folkets Hus och Studieförbundet ABF, där två 
rytmiklärare anlitades på heltid för att varje vecka erbjuda rytmik till samtliga klasser från förskole-
klass till årskurs 3 i alla Hammarkullens lågstadieskolor. Rytmikverksamheten levde sedan vidare i 
den kommunala musikskolans regi, om än i mindre omfattning och för färre årskurser, huvudsakligen i 
Hammarkullen och Hjällbo. Det var bland annat dessa rytmikpedagoger som musikhandledarna bjöd 
in att delta i allsångsarbetet.  

Både 1990 och 1991 tog föreställningen Stora Allsången paus då den mest drivande musikhandledaren 
i nätverket var föräldraledig. Därefter spelades Allsången på Angeredsteatern varje vår fram till 2019, 
och i olika lokaler och omfattning spelades även Vinterallsången på höstterminerna till och med 
samma år. När de nyinrättade stadsdelarna trädde i funktion i Göteborg i januari 1990 blev Elsi-Brith 
Jodal, tidigare rektor i Lövgärdet och Rannebergen, ordförande i Gunnareds stadsdelsförvaltning. Året 
därpå skedde två saker som kom att föra musikhandledarverksamheten in i en ny era.  

1990-talet: Storhetstid för samverkan kring kultur i Gunnared  

Under läsåret 1991–92 togs musikhandledarverksamheten över av Gunnareds kommunala musikskola 
av ekonomiska skäl för att verksamheten skulle överleva. Samma år togs ett kulturpolitiskt beslut i 
Gunnareds stadsdelsnämnd att alla barn i årskurs 1 och 2 i stadsdelens kommunala grundskolor skulle 
få ta del av musikhandledningen. Ytterligare tre skolor i Gunnared inkluderades i samarbetet och 
Allsången genomfördes i samarbete med grundskollärare, musikhandledare och allt fler instrumental-
lärare från musikskolan. Vissa skolor fortsatte att köpa verksamhet till 6-årsgrupper och årskurs 3.  

År 1995 blev Gunnared första stadsdelen i Göteborg att ombilda sin kommunala musikskola till kul-
turskola, på initiativ av musikhandledare som hade arbetat i Södertälje Kulturskola och tack vare ett 
framgångsrikt lobbyarbete av Gunnareds musikskolas dåvarande chef.   

Andra halvan av 90-talet kan betraktas som en guldålder för musikhandledarverksamheten i Gunnared. 
Startskottet kom när man sökte och fick så kallade Blomman-pengar till projektet “Att motverka främ-
lingsfientlighet genom kultur” under läsåret 1996–97. Musikhandledaren Ewa J. Kristeberg och 
svenska 2-läraren Britta Stensson fick genom projektet möjlighet att sprida det dikt- och musikarbete 
som de format under många års samarbete. Personal i grundskolan fortbildades i diktskrivande, skap-
ande och gestaltande. Nya dikter skrevs av barn i stadsdelen, musikhandledarna tonsatte dem och de 
nya sångerna sjöngs i hela Gunnared såväl som på Allsången.   

Våren 1997 var första gången som en av Angeredsteaterns musiker deltog i allsångsorkestern. Det var 
också första året som Allsången spelades på kvällstid, i form av en familjeföreställning dit skolbarnen 
kunde ta med sina släktingar och vänner. Året därefter medverkade alla musiker på Angeredsteatern 
och Allsången bestod enbart av sånger från Angered. Låtarna fick spridning genom P3:s barnradiopro-
gram “Poesiresan” i november 1997. Projektet mynnade även ut i boken Små storverk som musik-
handledarna i Gunnareds kulturskola gav ut 1998 (Johanson Kristeberg & Stensson, 1998), samt en 
tillhörande CD med 21 tonsatta barndikter. 

Stärkta av erfarenheterna från dikt- och musikprojektet – att det är viktigt att mötas, skapa, samtala 
och dela erfarenheter med andra – ville Ewa och Britta skapa en mötesplats för lärare och kulturarbe-
tare i hela stadsdelen. Efter att ha övertygat inte bara Gunnareds skolchef utan också ledningen för en 
rad andra verksamheter arrangerade de under två års tid en gemensam fortbildning, så kallade “Skap-
ande dagar”, för personal från grundskola, hemspråksenhet, bibliotek, kulturskola och Kulturhuset Blå 
Stället. En stor del av den personal som arbetade med stadsdelens barn möttes därigenom på storföre-
läsningar och valbara workshops i tvärgrupper under sammanlagt nio dagar. Det hela bekostades dels 
av projektpengar, dels genom att en avgift togs ut för varje deltagare.   
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I samband med fortbildningssatsningen 1997–99 ordnade Ewa och Britta även möten med chefer och 
rektorer där samtal fördes om hur man gemensamt kunde utveckla barnkulturarbetet i stadsdelen. Som 
en direkt förlängning av dessa samtal, fortbildningssatsningen och Blomman-projektet tog Ewa ini-
tiativ till att utveckla en årlig ”barnkulturstafett” i Gunnared till Barn- och ungdomskulturfestivalen, 
senare kallad Cho La Hop. Stommen i festivalen var Allsången på Angeredsteatern. Gunnareds kultur-
skola var huvudarrangör i samarbete med Kulturhuset Blå Stället, bibliotek, skolor, föreningar, kyrkor 
och fritidsgårdar i stadsdelen.  

Cho La Hop arrangerades under upp till tre veckor i maj och samlade evenemang av unga för unga i 
stadsdelen, tillsammans med en del inköpta programpunkter. Samordningen av barnkulturfestivalen 
sköttes av Ewa och kulturskolans administratör fram till 2010, medan samordningsansvaret därefter 
låg på olika personer varje år. Sista året med ett genomarbetat program för skolorna var 2012, efter det 
var det huvudsakligen kulturskolans egna evenemang och avslutningar som marknadsfördes under 
samlingsnamnet Cho La Hop. Inför läsåret 2015–16 omvandlades Cho La Hop till en festivalvecka för 
kulturskolan med disco för de yngre eleverna och en stor elevkonsert med de äldre. Namnet Cho La 
Hop slopades något år senare och elevkonsertprojektet mynnade ut i ett nytt projekt, Ungdomsbienna-
len, där kulturskolans elever i åldrarna 13–19 år producerar en föreställning. 

2000-tal: Möjligheter och motgångar för Angereds kulturskolor 

Samtidigt som alla dessa projekt pågick i Gunnared, levde också den kontinuerliga verksamheten med 
klasserna ute på skolorna vidare. I grannstadsdelen Lärjedalen hade man – som redan har nämnts – 
länge haft rytmik på ett antal skolor, men även här byggdes verksamheten ut och man provade olika 
varianter i olika bostadsområden. Det startades blås-, stråk- och dramaklasser där man med inspiration 
från musikhandledarna också arbetade med allsånger, skrev dikter och arbetade aktivt med barnens 
delaktighet och egna skapande. Under ett antal år producerades i Lärjedalen så kallade musiksagor där 
en dramaklass från Bergum, en rytmikklass från Hammarkullen och en stråkklass från Hjällbo samar-
betade kring en föreställning som de sedan spelade för övriga klasser i samarbetet. Det blev en sorts 
allsång av barn, för barn. Efter ett antal år med musiksagor provade Lärjedalen konceptet Kulturteam, 
där en rytmiklärare tillsammans med en bild-, dans- eller dramalärare träffade årskurs 2 i dubbellekt-
ion varannan vecka. Årskurs 1 fortsatte att erbjudas rytmik och på vissa håll drama, 40 min./vecka.   

Under väldigt många år såg alltså samarbetet med skolorna rätt olika ut i de båda stadsdelarna. Trots 
dessa skillnader hade man dock ett livligt utbyte, inte minst genom att kulturskollärare i Lärjedalen 
tidigt bjöds in att delta i allsångsföreställningen och i de flesta fall gavs möjlighet till detta av sin chef. 
Kulturskolan i de båda stadsdelarna tillhörde visserligen skilda organisationer, men instrumentallä-
rarna hade elever från båda stadsdelarna och under många år fram till sammanslagningen 2011 arbe-
tade den blivande stadsdelen Angereds kulturskolor i praktiken alltmer som en kulturskola, med ge-
mensamma personalmöten, fortbildningsdagar för och med varandra, delade lokaler med mera.  

Vitaliserande under 2000-talet var även projektet Internationella dans- och musikskolan i Angered i 
samarbete med Musikhögskolan i Göteborg. År 2006 blev Angereds kulturskolor gemensamt utsedda 
till årets kulturskola för att man ”på ett självklart sätt tar tillvara den mångkulturella miljön i Angered 
och för att ha lyckats inordna Internationella dans- och musikskolan i den ordinarie verksamheten”. I 
sin motivering beskriver dåvarande Sveriges musik- och kulturskoleråd också hur ”kulturen i Angered 
återspeglas naturligt i kulturskolornas verksamhet och skapar en nära relation till människorna i områ-
det” samt ”Verksamheten är bred och olikheterna ses enbart som möjligheter” (Vårt Göteborg, 2006). 

Första året som inte bara kulturskollärarna utan även klasserna från Lärjedalen deltog i Allsången var 
på 20-årsjubiléet våren 2004. Samma år spelades även extra allsångskonserter för skolklasser från hela 
staden. Personalen fick gå på inspirationsträffar och öva själva på sångerna inför föreställningen. 2005 
och 2007 producerades två föreställningar ihop med Angeredsteatern. Mellan himmel och jord, där 
barn i Angered skrev texterna, och Vroom (där sju klasser från andra stadsdelar deltog och omkring 
5000 barn från hela Göteborg besökte Angeredsteatern).  
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Under 2008 blev musikhandledarnas arbete hotat från flera håll. Under våren ville en chef lägga ner 
musikhandledarverksamheten till förmån för bland annat Community Theatre och hösten samma år 
kom ett ekonomiskt dråpslag för stadsdelen. När kulturskolan tvingades spara pengar valde man i 
Gunnared, trots att det funnits ett politiskt beslut i stadsdelen om att alla elever i årskurs 1 och 2 skulle 
erbjudas musikhandledning, att inte prioritera den verksamheten med hänvisning till ett mål från kul-
turförvaltningen om att prioritera eftermiddagsverksamheten. I princip all musikhandledning i Gunna-
red försvann våren 2009, utom enstaka köpta timmar samt musikhandledningen på en av grundsko-
lorna, där rektor sade att skolan hellre får gå i konkurs. Grannstadsdelen Lärjedalen hanterade dock 
krisen annorlunda och behöll sin skolverksamhet, så i Angereds kulturskolor lyckades man trots allt 
genomföra Allsången på Angeredsteatern som vanligt. De klasser i Gunnared som inte hade musik-
handledning fick inspelningar och sånghäften att öva till själva.  

Våren 2010 släpptes ytterligare en skiva med diktsånger från Angered, Avgaser och kärlekspussar. 
Samma höst genomfördes allsångsföreställningar med låtarna i Annedalskyrkan för skolklasser från 
Majorna/Linné, en stadsdel där kulturskolan just fått en chef som tidigare arbetat länge i Angered. In-
för Allsången hölls även inspirationsträffar för personalen. Arbetssättet och erfarenheterna spreds på 
detta sätt i staden. 

2010-tal: Nya förutsättningar för Allsången i Angered  

Vändningen kom i och med den stora organisationsförändringen i januari 2011, då stadsdelarna Gun-
nared och Lärjedalen slogs ihop och bildade stadsdelen Angered. Våren 2011 var musikhandledarna 
extra aktiva med att bjuda in nya chefer i förvaltningen till Allsången. Dessa reagerade enligt uppgift 
med glädje och förvåning, då de inte kände till att stadsdelen hade den här verksamheten. 

Inför hösten 2011 fick kulturskolan till stånd ett avtal med utbildningssektorn i Angered om att alla 
barn i årskurs 1–2 och särskola i de kommunala grundskolorna skulle få möta Kulturskolan i skolan. 
Avtalet om skolverksamhet resulterade i en dubblering av antalet klasser jämfört med tidigare och vid 
rekryteringen anställdes kollegor med olika konstnärliga och pedagogiska kompetenser – musikhand-
ledare, musiklärare, teater- och dramalärare, bildlärare och danspedagoger – som i olika stor utsträck-
ning kommer att arbeta i skolverksamheten. Gunnared behöll sin musikhandledning under några år, 
men normen var att skolorna skulle få träffa en kulturpedagog (de har olika ämneskompetens) i års-
kurs 1 och två pedagoger i Kulturteam i årskurs 2. I särskolorna såg det olika ut och även på skolorna i 
Hammarkullen, där El Sistema-verksamheten startades upp hösten 2010, gjordes lokala anpassningar 
av skolverksamheten.  

I och med uppstarten av orkesterämnet El Sistema organiserade sig Kulturskolan Angered i ”tre ben”: 
skolverksamhet, eftermiddagsverksamhet och El Sistema. Under två års tid anställdes alltså mycket ny 
personal, både till El Sistema och den utökade skolverksamheten. Allsången växte till cirka 16 före-
ställningar med omkring 2000 besökare. Från att de inblandade hade satt ihop föreställningen tillsam-
mans på repdagarna under en ansvarig ledare från verksamheten fick Allsången från och med 2014 en 
styrgrupp med scenisk repledare, en musikalisk repledare och en producent med praktiskt ansvar. Vin-
terallsången fick en egen tydlig prägel av musikteater i och med att teaterlärarna som undervisade i 
skolverksamheten valde att prioritera Allsången på höstterminerna, för att under vårterminerna istället 
lägga tiden på sina eftermiddagsgrupper. Stora Allsången på våren, som innehöll fler låtar och var mer 
nummerbaserad, fortsatte att samla många av kulturskolans instrumentallärare. 

Under dessa år fortgick verksamheten i skolorna med relativt stor personalomsättning. Ett antal musik-
handledare som arbetat länge i verksamheten sade upp sig, flera medarbetare var föräldralediga i peri-
oder och för att få ihop schemat blev kulturpedagogerna ofta tvungna att byta skolor och samar-
betskollegor från läsår till läsår. Nya personer anställdes även i ledning och administration, då funkt-
ionen samordnare inrättades med ansvar för var sitt av de tre benen. Under åren som följde kom led-
ningsstrukturerna i staden och inom kulturskolan Angered att förändras många gånger. Exempelvis 
försvann områdeschefsnivån under några år för att senare återinrättas. Tre samordnare i kulturskolan 
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blev till två gruppchefer. Samordnare och arbetslagsledare utsågs under en period ur lärarkollegiet. Ut-
vecklingssamordnare tillkom som en ny roll i kulturskolan från hösten 2017. Gruppchefnivån togs se-
dan bort och kulturskolan Angered fick våren 2018 två enhetschefer istället. Under denna period tät-
nade också samarbetet mellan cheferna i Göteborgs olika kulturskolor, inför en stundande avveckling 
av stadsdelarna. 2017 fattades ett politiskt beslut i Göteborg om att samla all förskole- och grundskole-
verksamhet i centrala förvaltningar med syftet att bättre kunna styra verksamheterna och resursfördel-
ningen i staden. Centraliseringen trädde i kraft den 1 juli 2018, och stadsdelarnas budget och ekono-
miska handlingsutrymme krympte därmed markant. I lunchrummen pratade man om en ”skilsmässa” 
mellan skolan och kulturskolan. 

Våren 2019 sade kulturskolan upp avtalet med fd utbildningssektorn i Angered (en motpart som inte 
längre fanns i den nya organisationen) för att istället förhandla om ett nytt avtal med grundskoleför-
valtningen. Resultatet av förhandlingen, där stadsdelen Angered som utgångspunkt meddelade att man 
inte längre har möjlighet att stå för några kostnader för skolverksamheten, blev att grundskoleförvalt-
ningen valde att skjuta till ”sin hälft” av kostnaden, dock endast under hösten 2019. Kulturskolan 
Angered drabbades under våren 2019 av flera ekonomiska bakslag, varav det största gällde en omför-
delning av pengar inom stadsdelen för att täcka underskott i andra sektorer. Man valde att tacka ja till 
grundskoleförvaltningens pengar och organisera en bantad version av skolverksamheten, samtidigt 
som personal förlorade sina jobb och hamnade i omställning.  

Under hösten 2019 erbjöds årskurs 2 och särskolan fem lektionstillfällen och Vinterallsång respektive 
FANTASIA-föreställning, i den mån de hade möjlighet att tacka ja med kort varsel. Till Vinterallsång-
en som genomfördes i december 2019 kom totalt 505 barn och pedagoger till 5 föreställningar – att 
jämföra med 1847 personer och 16 skolföreställningar våren 2019. Våren 2020 var arbetssättet All-
sången i Angered borta. 

Avslutningsvis några ord om Lilla Allsången  

1999 startades Lilla Allsången för Gunnareds förskolor. Förskolepersonalen fick inspirationskvällar 
med musikhandledarna och arbetade sedan själva med sångerna under våren, allt med sikte på före-
ställningen. Det var förskolan som bekostade verksamheten och kulturskolan “lånade ut” sina an-
ställda. Mellan 2006 och 2010 samarbetade ”vän-stadsdelarna” Gunnared och Askim genom Lilla All-
sången för femåringar. Förskolorna hälsade på hos varandra, lekte, sjöng och åt tillsammans. Persona-
len från Askim deltog i Gunnareds inspirationsträffar. Sedan träffades allihop igen under Lilla 
Allsången i Angered. Det var först 2007 som även alla förskolor i Lärjedalen var med på Lilla 
Allsången på samma villkor som i Gunnared och all personal fick gå på inspirationsträffar.   

Efter olika turer kring hur Lilla Allsången skulle bekostas och administreras meddelade kulturskolan 
våren 2016 att ingen ur personalen fick jobba med Lilla Allsången, eftersom kulturskolan i Göteborg 
riktar sig barn och unga från 6–19 år. Lilla Allsången levde vidare i stadsdelen som ett frilansuppdrag 
som förskolechefer köpte in till sina verksamheter, men utan några garantier för överlevnad. 

Redovisning av den tematiska analysen 
Innan jag ger mig i kast med redovisningen av analysen vill jag påminna om min utgångspunkt: att jag 
betraktar arbetssättet Allsången i Angered som ett långlivat skolutvecklingsarbete, där projektet består 
och upprätthålls av ett nätverk av aktörer. Redan under intervjuerna lyssnade jag efter och uppmunt-
rade de berättelser som handlade om nätverket och dess problematisering, intressering, värvning och 
mobilisering, men framför allt har begreppen fungerat som ett teoretiskt verktyg för mig i analysen. I 
detta kapitel redovisar jag mina resultat i förhållande till vart och ett av mina fyra huvudteman. Inte 
helt oväntat går det att skönja vissa tendenser i hur musikhandledarna som grupp, kulturpedagogerna 
som grupp (inklusive musikhandledarna) respektive grundskollärarna som grupp resonerar – men det 
finns också områden där svaren går isär inom grupperna, liksom det finns idéer som förenar alla. Även 
detta försöker jag redovisa. 
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Att göra en heltäckande analys av nätverket genom alla år vore en orimlig uppgift för detta arbete, 
men genom att använda Callons översättningsmoment för att analysera det informanterna berättar om 
projektets aktörer och deras förbindelser, tecknar jag en bild av hur nätverket formats och upprätthål-
lits i en ständigt aktiv process.  

En fråga som dykt upp under arbetets gång är den om vem som egentligen värvat vem och till vad. 
Min ambition har varit att undersöka nätverket Allsången i Angered och dess översättningar utan att 
alltför mycket hänga upp analysen specifikt på kronologi, händelser, organisation eller individer, just 
för att komma runt de vid en första anblick kanske mest ”givna” svaren. Jag hoppas ha lyckats med att 
låta teorin utgöra ett spännande verktyg för analysen, utan att för den skull låta den bli ett hinder för 
olika möjliga tolkningar.  

 

Problematisering 

Här redovisar jag min analys av den del av materialet som jag kopplat till huvudtemat problematise-
ring. Jag ger en bild av informanternas syn på egna och andra aktörers behov och identitet, vad som är 
relevant och inte samt hur detta har möjliggjort en intressegemenskap, tematiserat under följande ru-
briker.  

• Musiken som gemensam nämnare 
• Glädje, mening och motivation 
• Språk, integration och tillgänglighet till kultur 
• Musikhandledarnas bygge 
• Musikens och konstens kraft 
• En bild av gruppernas behov 

Musiken som gemensam nämnare 

Samtliga informanter uttrycker en övertygelse om vikten och värdet av samhörighet, delaktighet och 
gemensamt kulturutövande. Ett av de viktigaste argumenten för att projektet är en bra idé är också att 
det riktar sig till alla barn. ”Alla får vara med. Det är ju grejen. Ingen står utanför av något skäl.” (RC) 
Det är även viktigt för samtliga att verksamheten har potential att på olika sätt beröra och inkludera 
många fler än barnen, exempelvis all personal på en skola, föräldrar och familjer, alla som arbetar med 
kultur i en stadsdel och så vidare. Det råder konsensus kring att samhörighet, delaktighet och gemen-
skap är positivt för individer, grupper och samhälle. 

All den här musikundervisningen, jag tycker det är som ett kitt oss emellan. Dels är det mellan klasserna 
på den egna skolan och sen är det mellan lågstadieklasser i hela Angereds olika delar. Det är något som 
binder samman oss på nåt sätt. Man sjunger samma sånger. Och det upplever man ju när man är på 
Allsången. En samhörighet med andra barn och andra vuxna och klasserna. (GL1) 

Arbetssättet bidrar till samhörighet och gemenskap inom grupper, på skolor, mellan skolor och i stads-
delen. Informanterna beskriver hur skapandet av en gemensam visskatt, men också själva allsångsföre-
ställningen som levande tradition, bygger upp en gemensam kultur i området, en minsta gemensam 
nämnare för barn och lärare i Angereds kommunala skolor. ”Alla barn har ju fått uppleva det här, i 
Angered, så de har ju en gemensam nämnare, alla har gått på Allsången. Eller mer eller mindre alla 
kanske. För det är ju typ alla skolor som är med i detta” (GL4). Beskrivningarna handlar inte bara om 
en gemensam sångskatt, utan om att dela en gemensam erfarenhet och om mötet i sig. 

[M]an pratar mycket nu om svensk kultur eller utländska personers kultur. Men det här är ju en gemen-
sam kultur för faktiskt alla barn i hela Angered. Och när man har åkt på allsångerna, förutom själva musi-
ken och det som alla barnen kan, så har det ju alltid varit ’Åh, titta där är Ahmed! Han går i min fotboll 
och där är hon som är med i min…’ Att barnen träffar varandra och… de har en gemenskap som är fan-
tastisk. Ja, en gemensam kultur. (GL3) 
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Över hela skalan av informanter, om än inte hos samtliga, uttrycks uppfattningen att gemensamt kul-
turutövande rentav är ett grundläggande mänskligt behov och en mänsklig rättighet. Som en grund-
skollärare säger: ”Att få uttrycka sig i de estetiska ämnena är så oerhört viktigt för att bli en hel männi-
ska. För många kan det vara något fantastiskt vackert och underbart och viktigt. Men för vissa är det 
livsavgörande.” (GL2) Att känna sig delaktig i en gemensam kultur och i ett glädjefyllt skapande till-
sammans med andra kan generera mycket positivt i skolans vardag. 

Det är tufft att jobba ute på skolorna, men det är så mycket kärlek i det här arbetet, så mycket lust som gör 
att folk orkar och vill. Och det är fruktansvärt viktigt att ha det här, att må bra tillsammans och ha roligt 
tillsammans. Att man får känna sig starka tillsammans. Och att det faktiskt inte handlar om nån grädde på 
moset, utan det handlar om att det här är människors rättighet, faktiskt. Det här ska vara en del av skolans 
vardag och liv. Och sen att det faktiskt genererar så mycket egen lust hos pedagogerna. (MH2) 

Flera lärare lyfter också att de estetiska ämnena har potential att öka sådana deltagares självkänsla, 
som av olika skäl har svårt att känna sig lyckade i andra skolämnen. En lärare beskriver att det bland 
eleverna finns ”många som just inte har så mycket det verbala svenska språket, som är det jag skall 
visa i skolan hela tiden. Får jag då visa mig i de estetiska ämnena och kan få uttrycka mig där – och att 
det är nåt viktigt – då kan jag ju hitta en självkänsla. Och då menar jag inte självförtroende, utan verk-
ligen självkänsla, att jag kan uttrycka mig på nåt sätt. Och jag är övertygad om att… för många barn 
och människor är det räddningen i livet.” (GL2). Det finns inga hinder för att kunna delta och vara del-
aktig. En utgångspunkt är att alla deltagare är viktiga och får bidra till skapande och utveckling. Denna 
öppenhet och formbarhet, kombinerad med allsångerna och bygget av en gemensam visskatt som 
”kitt”, gör projektet inkluderande och gemenskapande. 

[N]är vi första gången var inomhus och sjöng då förstod man ju vilket stort gemensamt projekt detta var 
liksom på ett djupt plan. Jag skulle aldrig vilja välja bort det konceptet någonsin för att det kändes så rätt, 
att det verkligen är för barn på barns egen nivå och för skolan någonting som berikar både språkligt och 
kulturellt. […] När barn flyttar från en skola till en annan inom området så är det direkt in i lyckan: “Men 
den där sången kan jag också, för den gjorde jag i min förra klass”. Ett så djupt kärleksfullt projekt så det 
går inte att ersätta med nånting annat, tror jag, det konceptet där man bara känner att alla blir inkluderade. 
(KP) 

Glädje, mening och motivation 

Flertalet informanter vittnar om att arbetssättet har gett en personlig mening och en stor glädje i arbetet 
– alltifrån ”förjäkla kul” till ”djupt meningsfullt” – och varit en viktig anledning till att man blivit kvar 
på arbetsplatsen. ”Det är ju dels på grund av det här med [satsningar på] läsning och skrivning, men 
också musikhandlederiet – det är ju därför man har stannat kvar på skolan. För det har inte stått stilla 
utan det har varit en utveckling av vårt arbete hela tiden”, säger en av grundskollärarna (GL1). Arbets-
sättet har potential att berika de involverade genom att skapa glädjefyllda sammanhang. ”För det första 
gör det skolan, eftersom det sker på skoltid, till en plats där det finns mycket glädje, tänker jag. Det är 
ju fantastiskt roligt.” (GL4).  

”Det viktigaste är nog det här osynliga som heter kultur” säger en av musikhandledarna och ställer den 
retoriska frågan: ”För vad händer när en person kommer in i en sån här lärargemenskap och börjar gö-
ra saker tillsammans? Vad händer i kollegiet, vad händer med känslan på skolan?” Svaret blir: ”Ja 
men, det händer ju en jävla massa saker.” (MH1) Att både barn och vuxna får känna gemensam stolt-
het över det som kontinuerligt skapas och utvecklas och att alla kan få bli sedda och se varandra på 
olika sätt, beskrivs också som en anledning till att man trivs på sin skola. Verksamhetens fria och krea-
tiva upplägg gör det möjligt för såväl barn som vuxna att utveckla nya intressen och förmågor och 
upptäcka nya sidor av sig själva och varandra. 
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[M]ånga av dem som varit med under årens lopp, de har ju sagt att ’om jag inte hade det här med Tomte-
orkester1, då vet jag inte om jag skulle orka jobba kvar på skolan överhuvudtaget’. Och värdet i det här 
för barnen också att se sina lärare som de sliter med varje dag… Jag menar, det är en kamp för små barn 
att gå i skolan många gånger, men att få se sina vuxna leka och skoja och dela med sig betyder så mycket. 
(MH2) 

Samtidigt som informanterna talar mycket om glädje och lekfullhet, finns också många utsagor som 
handlar om allvaret och djupet i verksamheten, om värdet av och respekten för det som man skapar i 
mötet med varandra. Just värdet av varje möte mellan människor, att varje stund är viktig, framträder 
hos flera informanter som en mycket stark hållning. Varje möte är ett samspel här och nu mellan dem 
som finns i rummet och det som var och en bär med sig, och varje möte har obegränsad potential. 
”Alltså, min motivation till att jobba, det är ju att sitta – även om det bara är ett barn – och ha ett möte. 
Det kan ge en sån här ’åh wow, det är det här jag vill göra!’ Eller, det kan också vara att se en grupp 
plötsligt formas till en enda energi som gör nånting tillsammans, en klass såhär, så är det ’ah, just det, 
det är ju det här, fy fan vad det här är värdefullt’.” (MH3) En annan person beskriver mötet i delvis 
religiösa termer: ”Man börjar alltid från början. Man hämtar alltid upp. Varje gång man träffar någon 
skapar man ett heligt ögonblick. En guds gåva. Nu besjunger vi livet och så gör vi livet viktigt tillsam-
mans.” (MH2)  

Ett par informanter använder ordet besjälade för att beskriva pedagogerna i verksamheten. Någon be-
skriver att det är så det har varit genom åren, att alla deltagande pedagoger har varit besjälade av 
grundtanken och därför gett så mycket av sig själva. En annan säger: ”Det är inte viktigt att det är mu-
sik eller teater, det viktiga är att det finns en besjälad verksamhet, för det är det som drabbar en som 
person. Att man har vuxna omkring sig som är besjälade av nånting. För att det kan man ge till en an-
nan människa. När de växer upp och får egna barn, då kommer de ihåg sin handbollslärare eller sin 
musikhandledare, som var där hela tiden och betydde något för dem.” (MH1) Ännu ett exempel på att 
kvaliteten i själva mötet ses som det mest centrala och betydelsefulla och innehållet är sekundärt ses i 
nedanstående citat. Där beskrivs allsångsföreställningens betydelse i starka ordalag. Just allsångsföre-
ställningens stora betydelse för informanterna återkommer jag till igen under temat intressering.  

Är man inte medveten om vad det är för djup och dignitet i det här, ja, Allsången som den har varit fram 
till nu – om man inte förstår och vet det och har varit på föreställningar och deltagit och verkligen suttit 
där när barnen sjunger och besökt nån klass som är i arbete under året med en pedagog eller handledare 
och sett hur det ser ut i skolmiljö och hur det är på en allsångsföreställning – då vet man ju inte, om man 
inte har sett det och vet vad det är. Det är ju större än…jag vet inte vad jag ska säga men, det är ju större 
än en gudstjänst. Så skulle man kunna säga. Om man inte har varit på en gudstjänst som troende så kan 
man inte veta vad Allsången är om man inte har varit på en föreställning där barnen sjunger. (KP) 

Flera kulturpedagoger lyfter att allsångsarbetet även har betytt mycket för gemenskapen inom kultur-
skolan: ”Ett argument som jag hört väldigt mycket från andra det är just det här att få ha en grej som 
man gör tillsammans varje år som man får göra på riktigt, att man får spela fullt ut, att man får liksom 
ha det här roliga som man bygger tillsammans” och att detta har gett ringar på vattnet genom att ar-
betssättet ”med fokus på väldigt mycket eget skapande, har varit inspirerande för många pedagoger i 
kulturskolan.” (MH2) 

Arbetssättet Allsången i Angered har av samtliga informanter uppfattats som ett gemenskapande kul-
turellt kitt i stadsdelen. Man uttrycker också att detta kan vara extra viktigt just i Angered, vilket leder 
in till nästa avsnitt. 

 
1 En verksamhet där alla som jobbar på skolan – vaktmästare, bambapersonal, bibliotekarie och lågstadielärare – 
går ihop och gör en sorts allsång för barnen. 
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Språk, integration och tillgänglighet till kultur 

Att Angered är en segregerad stadsdel har betydelse för problematiseringen. Samtliga informanter tar 
upp att verksamheten behövs extra väl just i Angered – för ökad tillgänglighet till kultur, kulturell del-
aktighet, språkutveckling, integration och trygghet. Att arbetssättet kan leda till ökad möjlighet till so-
cial, språklig och kulturell delaktighet för alla deltagare är en viktig grund för informanternas engage-
mang. Det är denna ambition som jag benämner att Angered ses som ett utvecklingsområde. 

Det är ingen självklarhet för de här områdena, där det kommer folk från bortemot 200 olika länder i värl-
den och ännu fler olika kulturer, att det finns en gemensam sång. Som vi hade när vi gick i skolan, att 
“Alla kan Björnen sover, väl?”. Att kunna använda sig av de här sångerna. Och oavsett vilken ålder man 
har när man kommer som icke-svensk och ska lära sig språket, så är ju musik och sånger och danser ett 
optimalt sätt att lära sig ett språk. (KP) 

Att musikhandledarna överhuvudtaget kunde starta upp verksamheten hade delvis sin grund i sådana 
omständigheter. ”Det var väldigt, väldigt tungt i början av 80-talet i Lövgärdet till exempel. Så det 
fanns en önskan om att anställa folk som kunde jobba på ett socialt sätt.” (MH2) Och sedan dess har 
segregationen och den sociala utsattheten i området ökat. En grundskollärare, som arbetat länge i 
stadsdelen, beskriver att man nuförtiden har mycket tyngre elever, att det är ”skillnad som natt och 
dag. Det är rätt så tungarbetat. Det har ju med segregationen att göra. Här hade vi ju mycket fler sta-
bila hem. […] Men nu är det klasser som bara, mer eller mindre, har ostabila hemförhållanden. Och 
det sätter ju sina spår.” (GL1)  

Flera talar om vikten av att hitta fram till sätt att jobba som fungerar utifrån den plats där man befinner 
sig, exempelvis att ”just i såna områden, då, som Bergsjön och Angered och Biskopsgården och så här, 
så är det ju svinviktigt med sådana kunskaper eller sätt att jobba som är unika. Som gör att föräldrarna 
ser att det finns bra grejer. Det är inte bara skit här. Här är en jäkla satsning på pedagogiken också. Det 
är ju sånt som föräldrar behöver känna och förstå, att den viljan finns. Och finns inte det, så är det klart 
som fan att om man har möjlighet att sticka, så sticker man.” (MH1) 

Att inflyttning och genomflyttning är stor i Angered lyfts också som ett argument för verksamheten, 
eftersom den innebär en trygghet för barn som kanske behöver byta skola ofta och som kanske dessu-
tom inte har det svenska språket starkt. En musikhandledare beskriver att ”då har musiken känts som 
ett viktigt kitt för hela stadsdelen och barnen för att skapa trygghet, för att man börjar på en skola och 
sjunger sånger med musikhandledaren där. Men sen så ska man byta skola ett halvår eller ett år senare. 
Och då träffar man en annan person som sjunger samma sånger och som har samma förhållningssätt 
och det finns en tydlig rutin och struktur. Och då har ju musiken och sångerna varit något som man lätt 
tar med sig och direkt kan delta med i en social aktivitet.” (MH3) 

I följande citat beskrivs en önskedröm som belyser en uppfattning som flera informanter delar, nämli-
gen att musik är en stark kraft när det gäller språkutveckling, gemenskap och integration. 

Om jag fick önska mig riktigt mycket, så skulle jag vilja att man både i skola och frivillig verksamhet ute 
skulle satsa på två saker för integration, och det ena är musik och det andra är idrott, och båda går att 
kombinera och har samma tänkande. Vi skulle komma jättelångt med språklig utveckling, vi skulle kunna 
komma jättelångt med att lära känna varandra. Alltså, man lär sig så mycket av de här grejerna, att lyssna 
på varandra, och alltså, det är så otroligt starka krafter som jag tycker att vi inte tar ett dugg vara på. […] 
Och det nämns aldrig nästan, som stark integrationsfaktor. Så skulle jag rådge några politiker idag så 
skulle jag säga till dem det, att satsa på musik och idrott för hela slanten och för alla. […] Och i såna här 
sammanhang så finns ju det här att några bär genom att de är lite mer talangfulla än andra, men att alla-
kan-va-med-tänk. (RC) 

Arbetssättet beskrivs även som extra viktigt i ett utvecklingsområde som Angered, på grund av att få 
familjer anmäler sina barn till Kulturskolans frivilliga verksamhet. Detta har också varit ett starkt ar-
gument för verksamhetens spridning och överlevnad inom Kulturskolan. ”[V]i fick den här enorma 
backningen uppifrån, för man såg att det här arbetssättet är viktigt för stadsdelen. Just för den här 



 

 29 

stadsdelen, för att här söker inte så många barn till den vanliga kommunala musikskolan eller kulturs-
kolan, utan det är viktigt att befinna sig där barnen är och skapa de här starka samarbetena med perso-
nalen ute på skolorna.” (MH2) Och apropå att verksamheten avvecklats inför år 2020 uttrycker en av 
grundskollärarna på följande vis en farhåga som flera delar: 

Kulturskolan finns ju kvar, men just här ute… Många av våra familjer mäktar inte med att sätta sig in i 
vad kulturskolan är, ta del av programmet, fatta att man ska anmäla sig. Det kanske kostar pengar och 
man ska följa sitt barn till den här aktiviteten. Det är inte så enkelt. Och då faller det ju. Då kanske de inte 
ens inser vad kulturskolan är för nånting. Det har varit det också, att ni kulturarbetare har funnits med i 
skolan, för det är då alla barn nås av kulturskolan. Så kommer det inte bli nu, för det faller för så många 
familjer som inte… inte tar egna initiativ på det sättet […] Så det blir en kulturskola för vissa elever, ty-
värr, tror jag, när det inte finns kontinuerligt i skoldagen. (GL1) 

Grundskollärarna lägger som grupp större vikt än övriga vid att arbetssättet även stärker barnen i deras 
generella kunskapsutveckling. ”Det är ju verkligen otrolig språkutveckling!” utropar en av grundskol-
lärarna, och utvecklar: ”Bara rim och rytm vet man ju är bra för språkutvecklingen och att höra olika 
rytmer, det är också språkstärkande. Att man lär sig ett språks… melodi sådär. Och det vet man väl att 
det också lagras på ett annat sätt i hjärnan, som bättre kopplas ihop? Nya hjärnbanor, liksom.” (GL4) 
Informanterna delar bilden att musik och rytm är bra för språkutvecklingen och gynnar skolgången 
och att detta är särskilt viktigt för barn som inte är starka i det verbala svenska språket, som man behö-
ver i så många andra av skolans ämnen. Samtliga grundskoleinformanter uttrycker också på olika sätt 
en upplevelse av att styrningen av skolan under årens lopp har gjort det allt svårare att göra plats för de 
estetiska ämnena och uttryckssätten.  

Musikhandledarnas bygge 

Den problematisering som jag hittills redovisat har framträder möjligen med än större tydlighet mot 
bakgrund av musikhandledarnas problematisering, som på många punkter även delas av de informan-
ter som har arbetat nära dem. Det var musikhandledare utbildade i Härnösand som byggde upp verk-
samheten i Gunnared, och under de första trettio åren var det huvudsakligen musikhandledare som re-
kryterades till projektets kärntrupp – även om samarbetet kring allsångsföreställningen var tätt med 
Lärjedalens rytmiklärare från tidigt 2000-tal och även med andra kulturpedagoger i projekt på sko-
lorna. På grund av musikhandledarnas helt avgörande roll i projektet vill jag lyfta fram deras proble-
matisering här, så som jag tolkat den utifrån materialet.  

Musikhandledarna utbildades för att arbeta med musik som en social kraft i olika typer av grupper – 
att inspirera och samla människor i musikaliskt skapande och samspel. ”Man lärde sig från dag ett hur 
man samarbetar med andra. Att samarbetet är nummer ett. Och en annan sak också, att vi ska ha roligt 
tillsammans hela vägen. Det är grundkärnan, att man bygger inifrån och har kul på vägen.” (MH2) De 
pratar om sin yrkesidentitet i termer av ett gemensamt arbetssätt, en metod, men även om en gemen-
sam grundsyn och ideologi. Det var ”väldigt mycket utifrån musikhandledarnas grundsyn och ideologi 
som allting växte. Att det växer tillsammans med människor. Att synen är ’vad kan vi som är här just 
nu åstadkomma tillsammans?’ oavsett om man är 6 år eller om man är 36 år eller om man är från 
Azerbajdzjan eller om man är från Askim.” (MH2)  

En person beskriver att det inte handlar om att alla har tyckt eller gjort lika, men ”det här lättsamma att 
göra musik med det man har, det har ju varit otroligt värdefullt för hela den gärningen som vi har 
gjort, som alla har gjort på olika sätt. Alla jobbar ju olika, men det finns ändå nån sorts kärna i det som 
gör att när musikhandledare jobbar ihop så känner man kärnan. Man kan inte riktigt säga vad det är, 
men vi har nån sorts språk, känner jag” (MH1). Även om omvärlden ibland var oförstående inför vad 
en musikhandledare egentligen var och kunde, så verkar gruppen själv ha haft en mycket klar bild: ”vi 
kommer från en metod liksom, och den har vi.” (MH1) 
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Musikhandledarna har alla på olika sätt verkat för att synliggöra sitt arbete och sin yrkesidentitet och 
för att sprida sina idéer. När verksamheten växte blev den starka yrkesidentiteten ett självklart argu-
ment för att just musikhandledare skulle anställas, vilket i sin tur stärkte yrkesrollens betydelse för nät-
verket. ”Nu håller ju jag inte på att tjôta om att jag är musikhandledare så mycket, men de första åren 
så var det ju väldigt viktigt. Vi etablerade ju nånting som inte fanns. Det var ett helt nytt yrke och ett 
helt nytt förhållningssätt.”(MH2) 

Musikhandledarnas grundsyn kommer inte minst till uttryck i hur man rent konkret bygger upp verk-
samheten, hur man tänker kring yrkesrollen som handledare, artist och pedagog, och vad som är vik-
tigt och meningsfullt. ”Bygget” kan visualiseras i tre cirklar, där den innersta cirkeln representerar det 
lilla mötet med klassen och klassläraren, nästa cirkel handlar om skolans kultur och samspel och den 
yttersta cirkeln är där samhället möts (Allsången i stadsdelen). Metoden går från det lilla till det stora, 
och varje sammanhang är lika mycket på riktigt, lika viktigt. Mötet i nuet är alltid det viktigaste, och 
den ständigt närvarande frågan är: vi som är här nu, vad kan vi skapa tillsammans? 

Musikhandledarna berättar alla om hur viktigt varje möte och ögonblick är, och att det är en viktig del 
av metoden att börja i det lilla och sedan växa tillsammans med andra. Det är ”ett bygge inifrån och ut, 
som ringar på vattnet” (MH2). I forskartermer ser jag att de beskriver ett utpräglat bottom-up-projekt. 
”[D]et är väl en av anledningarna till att det kunde växa sig så starkt, att vi var en del av skolan från 
början och det var med lärarna vi utvecklade saker. Och vi fanns på plats på skolorna. Och vi började 
i liten skala” (MH2).  

Genomgående i musikhandledarnas berättelser är att alla talar om att stärka det positiva hellre än att 
lösa problem. De betonar att de bygger på det goda som finns och hjälper till att utveckla det, på ett 
sätt som var och en själv tycker är lustfyllt och känns rätt. Det gäller såväl deltagare som handledare, 
för ”det krävs ju att man känner, det här vill jag göra. ’Åh, vad gött det här är, jag får va kreativ, jag 
får känna mig delaktig och jag skapar nåt.’” (MH3) Att det skall vara roligt och kännas bra är ett mål i 
sig. Människor mår bra av att ha roligt och känna sig bra tillsammans med andra. ”Det är fruktansvärt 
viktigt att ha det här, att må bra tillsammans och ha roligt tillsammans. Att man får känna sig starka 
tillsammans.” (MH2) Utsagor som handlar om att få ”vara sig själv” eller ”bli en annan”, att få 
slappna av, känna sig viktig, trygg och stark tillsammans med andra förekommer såväl hos kulturpeda-
goger som grundskollärare. Musikhandledarna i min studie kan sägas värja sig emot idén att verksam-
heten varit till för att lösa problem. De pratar hellre om att verksamheten har ett självklart egenvärde, 
med positiva effekter på såväl individer, grupper och samhälle.  

Det startade inte utifrån ett problem egentligen. […] Det är ju liksom att man egentligen utgår ifrån en 
väldigt, väldigt frisk kärna. Något som är väldigt starkt och levande i sig självt, som egentligen har fun-
nits i alla kulturer, men som kanske inte finns i en svensk förort eller i svenskt samhälle över huvud taget. 
Levande kultur, att man sjunger och dansar och leker och håller varann i hand och skrattar och gråter om 
vartannat. (MH2) 

Att det redan innan projektet startade 1980 fanns grundskollärare som arbetade mycket med musik och 
hade allsång med sina klasser på skolan var en viktig grund att bygga vidare utifrån. En av musikhand-
ledarna beskriver att ”det är ju det som är så härligt på nåt sätt, att man är som en del av nån slags ut-
veckling. Att, det började inte där, utan de var ju där och jag kom med min kunskap och tillförde nån-
ting. Alltså, jag gjorde det större bara.” (MH1) Bottom-up-perspektivet är djupt förankrat i musikhand-
ledarnas problematisering. Man lyssnar in och öppnar upp för deltagarna att på ett demokratiskt sätt 
forma verksamheten, eftersom man vet att detta gör ”bygget” starkt.  

Musikhandledarna blir experter på att fånga upp andra aktörers behov och önskemål och låta dessa 
forma den egna verksamheten genom att se möjligheter istället för hinder och bjuda in till delaktighet 
och samarbete. ”Vi säger ja, inte nej” (MH3). Även om det är barnens röster och tankar som är i abso-
lut fokus för verksamheten, så stänger man inga dörrar. Arbetssättet har en potential att inkludera alla i 
någon form av delaktighet. Inte bara alla barn, utan även alla vuxna på skolorna, alla föräldrar, alla 
som arbetar med kultur i stadsdelen, politiker och tjänstemän – alla som vill får vara med och bidra. 
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Att arbetssättet uppmuntrar till ständig utveckling och formas av deltagarna utifrån deras lust och 
glädje är helt centralt. Om jag skulle försöka sammanfatta musikhandledarnas uppbyggnad av arbets-
sättet i Angered med en enkel mening, skulle det bli följande: verksamheten bygger på positiva krafter 
och syftar till att involvera alla i en känsla av delaktighet, i ett bygge inifrån och ut.  

Musikens och konstens kraft  

Många informanter talar om konstens och skapandets stora betydelse för individer och grupper. Flera, 
om än inte alla, uttrycker dessutom att musiken av olika skäl har en särställning bland kulturformerna 
och en speciell potential. 

Jag tycker musiken, rytmiken har en större potential än vad andra typer av skapande har som kräver, vad 
ska jag säga, handkraft. Litegrann. Därför att det är svårare att utöva det. Det man kan utöva enkelt har en 
större kraft än om man behöver en massa instrument för det. Typ alltså material eller ett speciellt rum, för 
det begränsar direkt. (RC) 

En av musikhandledarna beskriver hur det känns när ”en grupp plötsligt formas till en enda energi, lik-
som, som gör nånting tillsammans” och att liknande starka upplevelser blir en viktig personlig motiva-
tion i arbetet, en anledning till att det känns värdefullt. Samtidigt uttrycks svårigheten i att förklara det-
ta värde för någon som inte varit närvarande, ”om inte de förstår den… musikens eller konstens kraft 
eller vad man skall säga. Och jag tycker, kanske för att jag är partisk, men jag tycker att musiken har 
en speciell kraft att samla människor och grupper.” (MH3) Det är tydligt att många av informanterna 
ser just musik som en verksamhet, där det är lätt för många att delta i ett gemensamt uttryck och upp-
leva samhörighet. 

Att säga att det bara skulle handla om musikens särskilda kraft vore dock att förenkla aktörernas pro-
blematisering. Det samspel och den känsla av gemenskap som man strävar efter att stärka kan mycket 
väl uppträda på andra områden än musikens. ”Det handlar inte om musiken”, säger en musikhandle-
dare, ”det handlar om att få in aktiva kreatörer i skolan på deltid som bara gör sin grej. Inget snack då 
om estetiska processer, utan att bara ha någon som har nån slags konstnärlig kompetens i en skola. 
Placera dem där. Utan några regler överhuvudtaget och se vad som händer. Efter några år så kommer 
man ju se det. […] Och alla får ju sin bit. Rektor får sin bit, stadsdelspolitikerna får sin bit.” (MH1)  

Flera informanter lyfter fram utvecklingsarbetet kring barns språk och poesi som centralt för allsångs-
projektets framgångar. En grundskollärare pekar på att de estetiska ämnena kan bidra med viktiga ut-
trycksmedel som alternativ till det talade och skrivna språk som oftast premieras under skoldagen, sär-
skilt i en stadsdel där det bland barnen finns ”många som just inte har så mycket det verbala svenska 
språket som är det jag skall visa i skolan hela tiden. Får jag då visa mig i de estetiska ämnena och kun-
na få uttrycka mig där, och att det är nåt viktigt, då kan jag ju liksom hitta en självkänsla, och då me-
nar jag inte självförtroende, utan verkligen självkänsla, att jag kan uttrycka mig på nåt sätt.” (GL2) 

En stark del i sångtraditionen som vi har jobbat med har varit att vi i stort sett alltid sjunger det vi älskar 
själva. Och melodierna vi skapar är musik vi själva tycker om att sjunga. Och att förmedla det, att man 
tycker om det man sjunger, tror jag har jättestark påverkan på ens eget psyke och på dem man möter. För 
återigen så är det detta med att besjunga livet på nåt sätt, besjunga världen, att man bejakar. Det finns ett 
bejakande i det. Och att inte vara rädd för att sjunga om svåra saker heller. Jag har haft jättemånga, både 
barn och personal, som har gråtit på mina lektioner. Och det är nåt väldigt vackert i det. I de här heliga 
mötena, stunderna som man skapar, så får man både skratta och gråta. Det är livet på riktigt. Jag tror att 
det också är det som gör att elever som är vuxna nu har känt att dom fått plats. Och att de minns. (MH2) 

Vikten av de vuxnas förhållningssätt till musiken och konsten som något lustfyllt, viktigt och tillgäng-
ligt för alla är också påtagligt betydelsefullt i informanternas berättelser. Inte bara det att alla kan delta 
i utövandet – alla kan också skapa värdefull konst och musik. Och det gäller i högsta grad även de 
vuxna. Särskilt musikhandledarna uttrycker vikten av att själv älska det man gör och göra det man äls-
kar. Hit hör även en prestigelöshet, exempelvis när det kommer till titlar som musiker, pedagog, gitar-
rist och så vidare, som ger utrymme för varje individ – även vuxna – att utnyttja hela sin kapacitet, få 
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utvecklas i sin yrkesidentitet och utifrån lust och engagemang vara med och påverka utvecklingen av 
hela verksamheten. Både i det vardagliga arbetet med klasserna och på de stora allsångsföreställning-
arna har man fått användning för, och möjlighet att utveckla, hela sin kompetens.  

Enligt en informant kan den gemensamma sceniska inriktningen i Angered, bland annat i form av 
allsångsföreställningen, ha haft stor betydelse för rekryteringen av sådan personal till Kulturskolan 
som inte enbart varit specialister. ”[D]et har varit så viktigt att på nåt sätt vara konstnär och artist i vå-
rat nätverk och inte bara pedagog. […] Vår kulturskola hade inte varit full utav musiker som kan 
dansa, musiker som kan trolla… Alltså cirkusartister som kan spela. Hela kulturskolan har ju blivit 
uppfylld med såna kompetenser de senaste åren. […] För vi spelar på riktigt. Det här, när vi gör våra 
allsångskonserter, så spelar vi på riktigt, det är inte på låtsas.” (MH3) En viktig del av problematise-
ringen är att projektet attraherat besjälade vuxna till verksamheten, som är specialister i sitt ämne, men 
samtidigt prestigelösa och nyfikna på att utvecklas tillsammans med andra. 

En bild av gruppernas behov 

Översättningsmomentet problematisering inbegriper att göra sig en bild av både egna och andra aktö-
rers behov och identitet, och hitta en intressegemenskap. Innan jag går in på intresseringen vill jag där-
för ge en förenklad bild av behov och intressen hos några av de grupper som förekommer i materialet, 
utifrån informanternas berättelser. Följande stycken är alltså informanternas antaganden om andra 
gruppers behov och intressen, kombinerat med deras egen självbild. 

Musikhandledarna är utbildade för att arbeta med musik som social kraft i olika grupper och sam-
manhang. De kommunicerar tydligt sin identitet, vad de vill med sin verksamhet och att det de har att 
erbjuda är viktigt för människor och bör tas på största allvar. Samarbete och delaktighet är centralt i 
hur man bygger verksamheten från den lilla till den stora gemenskapen. Verksamheten växer alltid till-
sammans med deltagarna och varje möte är lika viktigt, värdefullt och ”på riktigt”. Snarare än att åt-
gärda problem fokuserar man på det som är friskt och starkt i en grupp och bygger verksamheten uti-
från det. Att göra det man själv älskar och låta andra bidra med vad de i sin tur brinner för, gör verk-
samheten relevant. Frågan som ständigt ställs är: ”Vad kan vi åstadkomma tillsammans?” 

Grundskollärarna i Angered gör ett fantastiskt jobb, ofta under tuffa omständigheter. De förväntas 
prioritera kärnämnena, liksom arbetet med de klasser och elever som de själva har ansvar för och de 
har behov av stöd när det gäller musiken och ”kulturlivet” på skolan som helhet (ett behov som ökat 
på senare tid). Allsången i Angered har potential att innebära såväl fortbildning som glädjefylld sam-
varo och viktiga möten genom konst och musik, över åldrar och andra gränser. Allsången ger grund-
skolan en känsla av samhörighet mellan skolor och människor i stadsdelen och är en stolthet för alla 
inblandade. Verksamheten möjliggör musik och konstnärligt skapande ”på riktigt”, med hög kvalitet 
oavsett nivå. Den ger deltagarna tillfälle att uttrycka sig på andra sätt än genom det verbala språket, 
vilket kan stärka självkänslan hos många och öka lusten att vara i skolan. Verksamheten kan dessutom 
bidra till språkutveckling och annan måluppfyllelse.  

För rektorer, chefer och politiker i stadsdelen tycks det ha varit särskilt intressant med en glädje-
fylld och gemenskapande verksamhet som riktar sig till alla barn. Projektet fungerar som stöd och fort-
bildning för grundskolans lärare och är uppskattat av stadsdelens medarbetare och medborgare (vilket 
bland annat visat sig genom protester mot neddragningar i ekonomiska kristider). Genom sina olika 
utåtriktade och manifesterande aktiviteter lyfter och synliggör projektet såväl kulturskolan som kultur-
livet i stadsdelen som helhet och stärker dess identitet. För kulturskolan har projektet varit ett sätt att 
finnas till för och möta många barn, i en stadsdel där relativt få söker till kulturskolans kurser och få 
familjer känner till vad kulturskolan är. Ökad tillgänglighet, breddad rekrytering och synliggörande av 
verksamheten har varit starka argument för kulturskolans ledning i Angered. 

För elever kan verksamheten enligt informanterna bidra till trygghet, glädje och en känsla av tillhörig-
het. Verksamheten är till för alla barn, ett sammanhang där var och en kan delta och vara sig själv. En 
lekfull samvaro där man tillsammans lyfter varandra och där lärande och presterande kommer i andra 
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hand, på köpet. Föräldrar ser att det satsas på pedagogiken, gemenskapen och skolkulturen och att det 
finns en kraft och en gemensam vilja att göra skolan till en bra plats för deras barn.  

För andra kulturaktörer, så som Angeredsteatern och Blå Stället, har projektet enligt informanterna 
dels varit ett sätt att få möta och bli kända för många barn i stadsdelen, dels ett roligt och utvecklande 
sätt att samverka och bygga ömsesidiga relationer med andra som arbetar med kultur för stadsdelens 
barn och unga, givande på både ett personligt och professionellt plan.  

 

Intressering 

Här redovisar jag min analys av den del av materialet som jag kopplat till huvudtemat intressering. Jag 
ger en bild av hur förbindelser skapats och intressegemenskapen befästs i en ständigt aktiv process, 
hur man rekryterat folk och avlänkat eventuella konkurrerande engagemang, tematiserat under föl-
jande rubriker. 

• Allsångsföreställningen som attraktivt gemensamt mål 
• Delaktighet och lokal förankring 
• Inspiration och gemensam fortbildning 
• Kulturpedagogernas roll 

Allsångsföreställningen som attraktivt gemensamt mål 

Intressegemenskapen i fallet Allsången i Angered formas till stor del kring det musikaliska mötet och 
den gemensamma sångskatten, som skapas och upprätthålls genom verksamheten ute i skolorna och 
varje termin manifesteras i allsångsföreställningen. Den samlade varje termin konstnärer och pedago-
ger i ett kreativt möte på hög nivå tillsammans med Angereds skolor och i samarbete med Angereds-
teatern. Föreställningens betydelse för intressegemenskapen kan knappast överskattas. Den har varit 
avgörande för att förstå eller påminna sig om verksamhetens hjärta och ökat lusten att engagera sig. 
Att bjuda in politiker och tjänstemän till Allsången har varit viktigt för verksamhetens överlevnad. När 
stadsdelen Angered bildades var det bland annat på grund av allsångsföreställningen som intressering-
en och värvningen lyckades.  

Vi var ju väldigt noga med att bjuda in de här nya cheferna till Allsången så att de skulle se vad kulturs-
kolan kan göra och så. Och de här nya cheferna tyckte ju att det här var helt fantastiskt, varför är det 
ingen som har sagt nåt om det här, att det här finns? (MH2)  

Samtliga grundskollärare är överens om att allsångsföreställningens utveckling har varit fantastisk, att 
det är bästa tänkbara scenkonst och något som både barn och vuxna älskat att gå till. Flertalet uttrycker 
att inga andra barnföreställningar de gått på kan jämföras med Allsången med avseende på barnens 
delaktighet och engagemang, och omfattningen och kvaliteten i själva produktionen. 

[D]et var nåt år när jag och min kollega hade bokat tre teaterföreställningar för vi ville vara mycket ute i 
samhället och så. Och den ena var värre än den andra, de var så konstiga och barnen fattade ingenting och 
inte vi heller, och så kom vi till Allsången och så var alla barnen bara med och de var jätteglada och det 
var en fantastisk historia och de var med och sjöng och dansade och så, liksom. Ja, det är ingen idé att gå 
på nånting annat än detta. (GL3) 

Allsångsföreställningen sticker ut i materialet som den enskilt viktigaste sammanhållande aktiviteten. 
Den har dels varit en mobiliserande faktor, dels stärkt intresseringen från år till år. I nätverkstermer 
kan den ses om en aktör. För chefer, politiker och kollegor, som inte finns med i vardagen på skolorna, 
har allsångsföreställningen varit den absolut viktigaste faktorn i intresseringen. På Allsången upp-
täcker man vad arbetet innebär och betyder.  
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En av grundskollärarna uttrycker att allsångsföreställningens utveckling till en stor scenshow i grun-
den är väldigt positiv, men att det måste finnas en balans så att det inte blir för mycket happening och 
barnen glömmer att sjunga, eftersom just sången är det viktigaste med att samlas, det som skapar själ-
va kittet mellan människor. Känslan av delaktighet på Allsången är avgörande, det uttrycker alla. In-
ternt bland kulturpedagogerna talas det om balansen mellan att lägga fokus och energi på barnens upp-
levelse av scenkonst respektive alla inblandades aktiva deltagande och medskapande, där musikhand-
ledarna som grupp utan tvivel anser att det senare syftet är helt överordnat. Den tidigare chefen upp-
levde också en delaktighet i Allsången, så länge hon fortfarande kände några på scen. 

Nu kan jag ju gå dit och lyssna utan att de vet vem jag är. Men då var det lite så att man kände att ”det här 
är mitt” [skratt]. Jag har varit med om att komma igång med det. (RC) 

Delaktighet och lokal förankring 

Att arbetssättet kring Allsången i Angered uppfattas som så framgångsrikt och värdefullt på grund av 
att det är väl förankrat såväl i stadsdelen som i de mer lokala sammanhangen är något som alla infor-
manter ger uttryck för. Kontinuiteten i sig har gjort verksamheten till en institution, och genom åren 
har en stor gemensam sångskatt byggts upp i stadsdelen. Inte sällan har föräldrarna sjungit samma lå-
tar när de gick i skolan. ”[D]et är en så självklar del av Angered att man ska på Allsången på vårkan-
ten. Det räknar föräldrarna med och det räknar ungarna med och det räknar personalen med.” (RC)  

Om man börjar nerifrån, börjar med barnen kanske, så betyder det [verksamheten] kreativitet. Deras rös-
ter hördes, vi gjorde egna låtar till avslutningarna. Föräldrarna var jätteglada, jag tror till och med det var 
en insändare i GP, ’ni måste komma till vår avslutning i Angered’. Det blev ju någon slags kreativitet. 
Barnen fick möjlighet att vara någon annan när vi kom in. Och för lärarna också, att veta att någon annan 
kan göra något för dem. Om de vill sjunga om hästar så kan de säga det till mig, nu vill vi göra en låt om 
hästar, och har vi väl gjort den så kan vi sjunga den allihop och på Allsången. Och det blir en viktig be-
kräftelse för alla inblandade och för oss, lärarna, och barnen som känner igen sina ord i texten. (MH1) 

Att verksamheten tydligt har sitt ursprung och hjärta i mötet med barnen i grundskolan, för att därifrån 
utvidgas till att omfatta och inkludera en hel stadsdel, genomsyrar särskilt musikhandledarnas syn på 
intressegemenskapen men delas tydligt av flertalet informanter. Det är mötet med varje klass och den 
kultur man gemensamt bygger upp tillsammans med barn och personal på skolorna, som bär upp verk-
samheten. Förhållningssättet att verksamheten inte uppstår ur tomma intet, utan bygger på sådant som 
redan finns och görs som kan utvecklas och förstärkas, var också viktigt för känslan av delaktighet, 
liksom att kulturpedagogerna skapar relationer till barnen och lär känna deras vardag. 

Alltså, om man skulle åka iväg till stan till nån liten teater, det fanns ju både bättre och sämre och roligt 
och så, men det bästa, det var ju kulturskolans föreställningar. Och det tänker jag har att göra med oerhört 
kompetent personal och som var så förankrad i området och barnen och visste vad det var som var bar-
nens frågor, vad de brottades med och så. Att det var liksom inte som nån gubben i lådan som tittade upp 
och så är det lite roligt, utan just att det är ju verkligen integrerat. Och sen såklart att barnen känner igen 
sångerna. Då blir det ju en delaktighet. (GL2) 

Upplevelsen av kontinuitet i samarbetet beskrivs dock inte som en självklar följd av att verksamheten 
finns i stadsdelen. Samtliga informanter har berättat om perioder då kontinuiteten brustit eller minskat 
och hur detta har försvagat intressegemenskapen och blivit ett hot mot projektet. Om personal byts ut 
för ofta, om undervisningstiden eller kulturpedagogens totala närvaro på skolan minskar eller om tiden 
för samarbete, utveckling och kollegialt utbyte krymper, blir detta ett hot mot intresseringen då det 
omedelbart får konsekvenser för delaktigheten och därmed relevansen för alla inblandade. Det är en 
ständigt pågående process att förankra arbetssättet, skapa goda relationer och bygga en intressegemen-
skap – inte minst med nya chefer, kollegor och elevgrupper. En grundskollärare berättar om när en vi-
karierande rektor, som kom från högstadiet och inte visste riktigt hur de jobbade på lågstadiet, började 
prata om att de kanske inte skulle ha kvar musikhandledaren, att ”då förstod han hur viktigt det var för 
oss, när vi reagerade så ordentligt kraftigt allihop” (GL1). 
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En viktig del i musikhandledarnas självförståelse, och länge en officiell del av deras uppdrag, har varit 
att möjliggöra, stärka och stötta kulturlivet och skapandet på varje skola. Det är en självklar del i deras 
yrkesroll som andra kulturpedagoger inte lika tydligt delar, men som många inspirerats av utifrån egna 
förutsättningar. Under det första dryga decenniet var musikhandledarna också anställda av grundsko-
lan. ”Jag tror just det att vi var anställda av skolan från början är en av nycklarna i det hela”, säger 
MH2, ”att vi var en del av dem redan från början.” Men verksamhetens förankring i grundskolan kan 
kortfattat beskrivas som mycket varierande inom stadsdelen och över tid.  

Graden av engagemang och deltagande i skolans liv regleras till stor del av faktorer som hör till värv-
ningen, som hur arbetet och uppdraget styrts och organiserats, men det hänger också tätt ihop med hur 
väl aktörerna lyckas med att bygga en intressegemenskap ihop med grundskolans lärare. 

Inspiration och gemensam fortbildning 

Även om inte alla informanter tar upp fortbildningssatsningar och inspirationsdagar i intervjuerna så 
ser många dem som avgörande för verksamhetens tillväxt och överlevnad. Två av musikhandledarna 
kommer ihåg att det ”pumpades” in projektpengar i förorterna under något decennium. Flera språk- 
och musikprojekt där barns skapande stod i fokus ledde dels fram till att arbetssättet, dikterna och 
sångerna synliggjordes och spreds i stadsdelen och hela landet, dels till ett ökat samarbete kring kultur 
i stadsdelen Gunnared. Gemensamma skapande-workshops under ett par år på 90-talet gav relationer 
och kontaktytor mellan människor och verksamheter som bidrog till en ”stark estetisk influens i hela 
området” (MH3). Projektet sammanförde även chefer och tjänstemän i workshops och möten kring 
”hur vi kan utveckla kulturarbetet i stadsdelen. För det är våra gemensamma barn, oavsett om klockan 
är nio på morgonen eller om klockan är sju på kvällen.” (MH2) Samarbetet kring skapandedagarna 
ledde fram till Cho La Hop, den tre veckor långa barnkulturfestivalen av barn och för barn, där olika 
aktörer i stadsdelen bidrog med sitt till programmet (fram till år 2012). Dessa gemensamma projekt (se 
s. 19f) beskrivs som ”enorma dörröppnare” för utveckling och fördjupat samarbete. 

Kulturpedagogerna lyfter även fram vikten av kulturskolans interna fortbildningar – till exempel hade 
man i perioder mycket studiedagar där man delgav varandra hur man jobbar genom praktiska works-
hops och gemensam reflektion. Det beskrivs som ”jäkligt roliga år” som gav arbetsgruppen en nytänd-
ning under perioden närmast före sammanslagningen av stadsdelarna Gunnared och Lärjedalen till 
Angered. Bland de projekt som beskrivs ha bidragit med ”mycket inspiration och energi” till personal-
gruppen nämns även Internationella dans- och musikskolan.  

Både kulturpedagoger och grundskollärare lyfter fram vikten av gemensamma studiedagar och fort-
bildning för att stärka samarbetet. Grundskollärarna är samstämmiga kring att arbetssättet och aktivite-
terna på skolan har inneburit en kontinuerlig fortbildning och varit en viktig resurs som höjt kvaliteten 
på skolans eget arbete med musik och skapande, genom kulturpedagogernas spetskompetens. Musik-
handledarna i Gunnared höll regelbundet kurser med lärarna på skolorna som en självklar del av arbe-
tet. Kurserna har varit otroligt värdefulla för gärningen och spridningen av idéerna kring att skapa mu-
sik med det man har, beskriver en av musikhandledarna.  

Den grundskollärare som varit verksam på en skola i före detta Gunnared talar betydligt mer än sina 
kollegor i före detta Lärjedalen om den fortbildning som skolans lärare fick i form av workshops och 
inspirationsdagar och om hur viktigt det varit med de ritualiserade evenemangen på skolan, som Öppet 
forum en gång i månaden och personalens årliga Tomteorkester. Musikhandledningen blev när den 
kom ett stort lyft för skolan med fortbildning och inspiration för lärarna, som både var delaktiga i mu-
sikhandledarlektionen och sedan omsatte det på egen hand i sin klass. Hon beskriver också att Cho La 
Hop-festivalen blev viktig för skolorna och området. ”När Cho La Hop-veckorna försvann, eller det 
programmet. […] Då tyckte jag det föll ganska mycket. Allsången var väl kvar, men den blev inte… 
Det är klart den var viktig, naturligtvis, men den var ännu mer framträdande på nåt sätt när vi hade 
Cho La Hop-veckorna.” (GL1) 
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Inspirationsdagar och workshops har erbjudits skolpersonal i Lärjedalen i betydligt mindre omfattning. 
Där fanns istället på vissa skolor en tradition av rytmikundervisning med personal från kulturskolan 
sedan 80-talet och senare även stråk-, blås-, och dramaklasser. Men första året som klasserna från Lär-
jedalen bjöds in just till allsångsföreställningen var 2004. En av kulturpedagogerna berättar att det 
hände att grundskollärare satte ner foten och sade nej tack, ”vi vill inte vara med på något som vi inte 
har varit med på från början”, och fortsätter: ”det är ju en väldigt tydlig barometer på att om man vill 
göra någon förändring eller involvera många, så måste det vara en första kickoff gemensamt. Ja, en vi-
känsla. Och det är min största erfarenhet.” (KP)  

Att intressegemenskapen hos pedagogerna i nätverket är oerhört viktig och inte kan tas för given fram-
kommer på många håll i materialet. Studiedagar för pedagogerna har fördjupat förståelsen för verk-
samhetens syften, gett en gemensam grund för samarbetet och gjort projektet till något som alla in-
blandade tror på och tar på allvar. På de skolor där dessa dagar inte genomförts har samarbetet inte 
heller blivit lika givande. Värdet av arbetet med barns eget skapande var inte en självklarhet för alla. 

[L]åtskapandet och textskapandet hos barnen har ju varit en väldigt stor grogrund till att det har växt och 
känts stärkande på alla plan. Det kommer jag ihåg att det var en stor skillnad. Jag var ju på de här studie-
dagarna och inspirationsdagarna, till och med barnkulturdagar hade vi, två eller tre dagar på Blå Stället 
med olika verkstäder och så, inspiration för pedagoger, och jag kommer ihåg när jag kom tillbaka till min 
skola efter min första sån och berättade för mina klasslärare som jag träffade att ’ja, vi kan göra listdikter, 
eller… kring frukt, eller… vad vill ni ha?’ Och ’nej nej nej nej, alltså, du vet inte vad det är för låg språk-
nivå vi har här på skolan, det är inte möjligt’, liksom den inställningen att ‘barn kan inte’ mötte man ju. 
Men då hade de ju inte varit på inspirationsdagarna, de klasslärarna… Det hänger ju helt och hållet på att 
klasslärarna är med. (KP) 

Det fanns generellt en stor öppenhet och vilja att prova nya saker och det var lätt att få gehör för idéer 
hos såväl kollegor som chefer. Den enda chefen bland mina informanter instämmer i den bilden och 
beskriver musikhandledarna som ett självgående gäng. ”Jag kan inte säga att jag har gjort så mycket 
mer än att jag såg till att det kom igång en gång och sen har musikhandledarna själva jobbat jätteflitigt. 
Och det har kommit in nya och det har bara flutit på. Det är ju precis så som man vill att en verksam-
het egentligen ska fungera.” (RC) En av musikhandledarna beskriver att alla de aktiviteter som nu 
uppfattas som traditioner – stora allsångsföreställningen, familjeföreställningar, vinterallsång och skol-
gårdsspelningar för att nämna några exempel – började som goda idéer som helt enkelt testades. Som-
liga aktiviteter integrerades i verksamhetens årshjul medan andra blev mer tillfälliga. 

Kulturpedagogernas roll 

En viktig pusselbit, som många informanter pratar länge och väl om, handlar om hur avgörande kul-
turpedagogernas kompetens och engagemang varit för en lyckad intressering. Förutsättningarna för 
engagemang och deltagande på skolan handlar delvis om faktorer som hör till värvningen, som hur ar-
betet styrts och organiserats från ledningshåll, men nästan alla informanter lyfter även fram aspekter 
kopplade till pedagogisk kompetens, förhållningssätt och inte minst personliga egenskaper. Man me-
nar att arbetsplatsen generellt har lyckats locka och behålla ett kollektiv av kompetenta och roliga 
människor som brinner för vad de gör och som älskar att spela, sjunga och skapa med andra.  

Informanterna från grundskolan uttrycker att kulturpedagogerna överlag har varit mycket kompetenta, 
djupt engagerade och positiva personer som varit lätta att tycka om för både vuxna och barn. ”Nästan 
varenda unge kände ju igen det här gänget som fanns där och de… de är otroligt uppskattade av bar-
nen”, säger den före detta rektorn, som även lyfter fram just prestigelöshet och förmågan att bjuda på 
sig själva och ”pajsa till sig för barnen” som viktiga egenskaper för att attrahera barn i lågstadiet. Pres-
tigelösheten kommer även till uttryck i att kulturpedagogerna enligt rektorn var ”fria från att ifrågasät-
ta lärarnas sätt att vara”. En av informanterna uttrycker kärnfullt att ”just att vi fick möjlighet att bli ett 
kollektiv med jävligt duktiga personer och roliga människor att ha att göra med och som lärarna äls-
kade och så, det har också mycket med det att göra. Jag menar, hade jag varit en jävel som ingen gil-
lade så hade det inte blivit nåt. Eller?” (MH1) 
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Kulturpedagogerna pratar på olika sätt om hur det såväl personligt som professionellt ”har varit så vik-
tigt att på nåt sätt vara konstnär och artist i vårat nätverk och inte bara pedagog” (MH3) – att få ut-
nyttja hela sin kompetens tillsammans med andra konstnärer, inte minst sceniskt. Att varje kulturpeda-
gog haft stor frihet att fylla tiden på skolan med det hen själv och deltagarna vill och behöver har även 
det ökat, inte bara motivationen och relevansen för alla inblandade, utan också viljan att engagera sig 
utöver den schemalagda undervisningens minimikrav.  

Friheten att i sin roll kunna engagera sig i kulturliv och evenemang på skolor och i närområde har till 
exempel varit viktig, inte bara för syftet att synliggöra verksamheten utåt. Grundskollärarna pratar om 
dylika uppträdanden som en möjlighet att gemensamt delta i glädjefyllda sammanhang oavsett ålder 
eller roll på skolan. ”Det är också ett gyllene tillfälle för barn att våga uppträda, visa varandra, känna 
samhörighet”, beskriver en grundskollärare, ”och det är också något som barn växer genom” (GL1).  

En annan grundskollärare lyfter fram att barnen i grundskolan genom samarbetet med kulturskolan har 
fått göra saker ”på riktigt” och uppleva sådant man annars inte hade haft möjlighet till – exempelvis att 
spela in klassens egna låtar i en studio, producera egna cd-skivor eller uppträda på en professionell 
scen. Grundskollärarna har även sett hur kulturpedagogernas delaktighet vid skolans viktiga händelser 
utgjort en viktig förbindelselänk till barnens vårdnadshavare och bidragit till att öka tillgängligheten 
till kulturskolan som helhet. Att allsångsföreställningen spelats som kvällsföreställning för familjer är 
också något som flera menar har varit viktigt för att stärka förbindelserna. 

”Det har också sån betydelse, för […] det öppnar den världen för vårdnadshavarna som gör att sedan 
kanske barnet kan få göra det på sin fritid, något som har med de här frågorna att göra. De ser sina barn, 
den här glädjen när de står sjunger och spelar och så.” (GL2) 

Flera av lärarna beskriver också att kulturpedagogernas flexibilitet och möjlighet att anpassa verksam-
heten utifrån skolans behov har varit helt avgörande för intresseringen. Denna anpassningsbarhet har 
dels hängt på kulturpedagogen, dels på de praktiska förutsättningar som jag tar upp i avsnittet om 
värvning. Ett exempel på när det inte fungerade lika bra kommer från en grundskollärare som berättar 
om när skolan erbjöds kulturteam i årskurs 2 – en verksamhet med varannan veckas-upplägg med två 
kulturpedagoger som blandade estetiska uttryckssätt och hade olika tema varje år. Läraren ifråga be-
skriver att när kulturteam introducerades på skolan blev det ”lite löjligt”, eftersom deras eget arbetssätt 
då låg förhållandevis nära det som kulturteamen erbjöd. ”Vi som skola jobbade ju på ett annat sätt då 
än vad vi gör idag. Vi jobbade mycket mer projektinriktat och utifrån historier, och vävde in musik 
och bild och storyline.” (GL3) Kulturteamen, som kom in med egna teman och uppdrag, upplevdes 
därför som ”kaka på kaka”. Läraren berättar att när de reagerade så fick deras skola istället under en 
period behålla musikhandledningen, som tack vare sin flexibilitet var lättare att integrera i den egna 
verksamheten. I nästa andetag beskriver samma lärare att man idag skulle behöva kulturteam: 

[N]u jobbar vi ju inte så längre, så nu skulle vi behöva det igen. Jamen, det är ju så sönderhackat, och det 
räknas minuter och det är ett raster ovanifrån med olika… Jag har kommit bort från det där med att utgå 
från en saga och se vad jag fick in. Nej, det ska vara uppstyrt allting och det ska vara målrelaterat. (GL3)  

Exemplet med kulturteamen kan också föranleda en avslutande reflektion. Hos Callon ryms i intresse-
ringen ett moment av att försvaga andra möjliga konkurrerande lösningar. Några informanter värjde 
sig spontant mot detta när jag i slutet av intervjun redogjorde för översättningsmomenten, och menade 
att man själva alltid har utgått ifrån att alla initiativ är bra och viktiga. I analysen finner jag stöd för att 
verksamheten har lyckats med intresseringen över tid och kunnat avvärja hot från andra lösningar, del-
vis just på grund av detta: att man generöst har delat med sig av bland annat tid, engagemang och 
material, samt öppnat upp för nya idéer och aktörer att ta plats inom ramen för det egna projektet.  
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Värvning 

Här redovisar jag min analys av den del av materialet som jag kopplat till huvudtemat värvning. Jag 
ger en bild av hur projektet stabiliserats, hur man organiserat och strukturerat arbetet och hur aktörer-
nas förbindelser upprätthållits, tematiserat under följande rubriker. 

• Samarbetets förutsättningar 
• Frihet och kontroll 
• Att värva grundskolan 
• Stabiliserande artefakter i nätverket 
• Arbetslagets centrala funktion 

Samarbetets förutsättningar 

När musikhandledarna byggde upp verksamheten var det med syfte att jobba med musik på ett socialt 
sätt för att ”lyfta området” och få folk att må bra.  

[D]e där första åren var väldigt spännande – då var ju vi projektanställda för att lyfta området, kan man 
säga – både för personalen och för barnen. Göra saker som gjorde att folk mådde bra och ville och or-
kade. […] Allt det där som vi gjorde, vi var på skolgårdar och spelade, vi hade mycket personalfortbild-
ning, vi hade allsång ute på skolorna, vi startade Stora Allsången. Allting handlade om att knyta kontakter 
med andra. I alla möten så var det: vad kan vi göra tillsammans? (MH2) 

Att man från 1984 och framåt fick tillgång till Angeredsteaterns lokal och tekniker beskrivs av alla 
kulturpedagoger som en helt avgörande orsak till allsångsföreställningens framgångar. Det var en för-
utsättning för att kunna genomföra Allsången i ett stort och professionellt format, och samarbetet med 
teaterns musiker och skådespelare under ett antal år gav dessutom mycket energi (se s. 18).  

I allas berättelser finns ett stort fokus på relationsbygge och vilja till god kommunikation. Samarbetet 
har kännetecknats av frihet och tillit, där var och en har uppmuntrats att bidra, både barn och vuxna. 
Åtminstone när förutsättningarna för detta har funnits. Samtliga informanter pratar utifrån sina respek-
tive perspektiv om vikten av att samarbetet fungerar i praktiken. För det krävs, utöver en intressege-
menskap, tid att mötas. De flesta tar upp mötet i skolvardagen som avgörande för ett fungerande sam-
arbete mellan skola och kulturskola. Tillfällen att fånga upp och bemöta varandras tankar och idéer, 
reda ut situationer i undervisningen, prata om läget i barngruppen och pedagogernas respektive roller. 
Kort sagt ser man en trygg, professionell relation där man kan lyfta såväl kritik och svårigheter som 
lustfyllda idéer som avgörande för ett lyckat samarbete. När man väl har upparbetat en sådan relation 
är schemalagd mötestid inte lika nödvändig som mötet i vardagen, men så snart nya kollegor kommer 
in i samarbetet blir tiden för utbyte och reflektion helt avgörande för kvaliteten i samarbetet.  

Rektorn uttrycker att projektet hela tiden har varit ett samarbete ”på riktigt”, med utgångspunkt i frå-
gor som ”Vad vill vi göra nu?” och ”Vad kan vi åstadkomma genom att samarbeta?” (RC) Detta var 
också en hörnsten i musikhandledarnas ”bygge”. Att kulturpedagogen har tillräcklig tid på skolan för 
att hinna samarbeta ”på riktigt” med lärarna är avgörande enligt samtliga informanter. Musikhand-
ledartjänsten var från början en flexibel specialtjänst som skulle göra det möjligt att möta upp klas-
serna och deras lärare utifrån deras behov, men de som var med från början vittnar om att man jobbade 
väldigt mycket ideellt och att det var slitsamt att få ihop allt i schemat. 

Vi hade ju ett väldigt tätt samarbete med chefen om hur våra tjänster skulle se ut, för att man skulle orka. 
Det var ju rätt tungt att jobba som vi gjorde de första åren. Det var mycket, mycket undervisning, och så 
det här med att vi drev hela allsångsarbetet mer eller mindre på ideell basis. (MH2) 

Även chefen tillstyrker att det var svårt att få till fungerande tjänster, frigöra timmar och få en hållbar 
ekonomi. Förhandlingar mellan musikhandledare och chefer om en förändring av musikhandledar-
tjänsterna ägde också rum i denna period, men överenskommelsen handlade mer om fackliga frågor än 
om innehåll, som även fortsatt kom att ligga på arbetslagets bord. När det gällt själva verksamheten 
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anser sig rektorn mest ha behövt träda in när det handlat om arbetsmiljö, till exempel hur arbetet ska 
organiseras, eller när samarbeten inte fungerat. För det har inte alltid varit enkelt. 

Vid ombildningen till Kulturskola, som musikhandledarna varit högst aktiva i att driva på, bildades 
formella arbetslag och dåvarande chef såg till att kursbeskrivningar för ämnena upprättades (se bilaga 
2). Hur länge dessa sedan hölls levande har jag inte kunnat fastställa. 

En av musikhandledarna berättar att han kunde fungera som en möjliggörare för lärarnas och elevernas 
idéer, som en kreativ resurs. ”[J]ag gjorde det större bara, för att jag kunde göra det. För jag kunde ju 
vara i massa klasser. De var ju i sina klasser.” (MH1) En av klasslärarna beskriver i sin tur att samar-
betet har upplevts som starkast när det fungerat som ett ömsesidigt givande och tagande mellan alla 
parter, att ”det böljar fram och tillbaka mellan skolans verksamhet och kulturskolan” (GL3). 

Vissa kulturpedagoger har erfarenheter av grundskollärare, som inte verkat särskilt engagerade, men 
också av skolor där man valt att låta klassläraren göra sin planering på den tid då kulturpedagogen 
kommer. Även om det kan fungera lika bra att ha med en fritidspedagog på lektionen, så säger det nå-
got om hur verksamheten och samarbetet värderas.  

Rektorn inskärper att det krävs att kulturpedagogen blir insläppt på skolan i vid bemärkelse och att 
man kan påverka sitt schema utifrån förutsättningarna för att arbetet skall fungera. ”Jag minns tydligt 
att [en av musikhandledarna] sa: ’Jag är inte musiklärare som ska sitta och bara ha musiklektioner, 
utan jag är en del av systemet.’” (RC) Kontinuitet uppträder genomgående som en avgörande faktor. 
Grundskollärarna i materialet uttrycker alla med olika formuleringar att om kontinuiteten i samarbetet 
och därmed relationerna brister, så blir verksamheten inte en del av skolans liv längre, utan förvandlas 
till något helt annat.  

Att det är samma person under många är ju också väldigt stärkande, att man lär känna varann, för att an-
nars så kan det lätt bli så… När vi har haft andra här, som KLIV eller skapande skola-projekt och det är 
någon som kommer och träffar barnen tre gånger, då blir det mer en happening. Det här är ju…det är ju 
grundläggande pedagogik. (GL3) 

Alla informanter utom en lyfter som ett problem att graden av frihet att forma sitt uppdrag har minskat 
”på senare år”. Både i grundskolan och kulturskolan tycks möjligheten att påverka schema och arbets-
innehåll ha minskat och förutsättningarna för relationer och gott samarbete har därmed försämrats.  

Frihet och kontroll 

I början fanns en stor frihet för alla medverkande att forma sitt uppdrag och vara kreativa i verksam-
hetens mål och praktiska upplägg. ”Ettor och tvåor hade vi. Sen tillkom det både mellanstadie- och 
förskolegrupper och personalgrupper och körer. Alltså, det var lite friare när jag började.” (MH3) Den 
före detta rektorn uttrycker att det i projektets början var ”koll utan kontroll” som gällde från ledarhåll. 
Genom tillit och goda relationer flöt verksamheten mestadels på och om det var något så fick man 
veta. Enligt hennes uppfattning är dagens sätt att arbeta väldigt annorlunda – nu är det kontroller på 
alla håll och kanter i samhället och det stämmer inte med hennes filosofi.  

De var ju ofta två, jag vet inte, det varierade väl, men ofta var det ju två stycken som var ute tillsammans. 
[…] Jag tror det berodde lite på hur det funkade. Men de hade ju fritt fram att lägga som de ville. De kun-
de ju göra så att de körde en period med två istället och då blev det hälften så mycket. Jag kan inte säga 
att det nån gång har varit diskussion omkring hur de förlagt sin tid. (RC) 

Den ökade styrningen av lärarnas tid tycks ha haft betydelse för hur man lyckats med värvningen. Mu-
sikhandledarna berättar att stämningen på skolorna under 80- och 90-tal, där barns skapande var högt 
värdesatt, var avgörande för att etablera musikhandledarna i Gunnared som en framgångshistoria. Det 
fanns en tidsanda, en utvecklingslust och ett utrymme för lärarna att jobba friare än idag. Friheten var 
också större för rektorerna. Det beskriver rektorn, som i sin roll på skolan och sedermera i förvalt-
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ningsledningen för Gunnared, blev en viktig talesperson för verksamheten. Det lär i början ha varit fri-
villigt för grundskolans lärare att ta del av musikhandledningen, men ingen kan minnas att någon tack-
ade nej. En musikhandledare (MH1) menar att just den pedagogiska utvecklingslusten på skolorna i 
Gunnared bidrog starkt till att musikhandledarverksamheten med sin unika profil kunde rota sig där, 
eftersom det fanns en vana för lärare med olika idéer och expertis att samarbeta och se varandras kom-
petens som en gemensam tillgång. I denna mylla växte verksamheten fram med samarbete i centrum. 

[D]et där ’hur gör man sig oumbärlig för andra’. Jo, kanske kan man göra det genom att säga att ’Du är 
också välkommen med din kompetens. Vad bra att du kan byta däck på våran bil.’ Jag menar, att man inte 
undviker specialisering. Sen har ju inte det gjort att det kommer dit en massa halvtaskiga musiker. Utan 
tvärtom så kommer det dit jättekompetenta personer som verkligen älskar det de gör. Och som dessutom, 
tycker jag då, blir bättre pedagoger. För att de älskar det de gör. (MH3) 

Kulturpedagogerna verkar inom gruppen inte heller ha ifrågasatt varandras sätt att undervisa. Fokus 
har legat på inspiration, erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd.  

[A]tt vi hade ett gemensamt låtunderlag, det var ju en gemensam överenskommelse, men att hur jag lär 
ut, om jag lär ut det på mitt vis eller... nej, det har ju bara varit idéutbyte, att vi delar med oss av våra erfa-
renheter – ’Det här gick såhär i klassrummet, åh jag kom på en jätterolig grej men det här kanske inte var 
en så bra idé’ – att man haft möjlighet att bolla klassrumssituationen. […] Men absolut inte att man lägger 
sig i och sådär utan mer ett givande och erfarenhetsutbyte. (KP) 

Samtliga informanter berättar i olika ordalag om att det var enklare förr. Flera kulturpedagoger kopp-
lar det till ökad styrning från kulturskolans sida, men även till förändringar i grundskolan. Bilden som 
mina informanter ger är att samarbetet påverkats av att arbetssituationen har blivit mycket mer stressad 
för lärare i skolan. En grundskollärare uttrycker att en stor del av det kreativa arbetet med barnen för-
svunnit och att man mer eller mindre går efter en checklista för att få med allting. 

Du måste få med varenda liten del och får du inte det så får du panik. Lite mer stressat. Jag tror knappt 
man tittar längre på ”åh, nu har jag fått med det där och nu har jag fått med det där”… Nu går man ju ef-
ter en lista mer eller mindre såhär. Det är så mycket mer som ska in och då blir man stressad. (GL4) 

En kulturpedagog säger om kontroll att ”som ord idag så har ju det förstört skolan, att det ska va så 
oerhört mycket kontroll. I Sverige har ju skolan blivit en politisk slagdänga och för varje val så har ju 
skolan hela tiden varit i fokus […] Det finns ju ingen som helst arbetsro i skolans värld idag” (KP) 

Att värva grundskolan  

När det gäller att gå från intressering till värvning och att faktiskt formalisera sitt ömsesidiga engage-
mang, så har grundskolan som arena varit delvis minerad mark för projektet. I inledningskapitlet tog 
jag upp något om den debatt som blossat upp på senare år kring kulturskolans samarbete med grund-
skolan (se s. 3f), men redan från start hotades musikhandledarnas uppdrag med jämna mellanrum av 
den lagstadgade verksamheten som alltid behövde gå före.  

Det är dock inte bara lagar, läroplaner och andra styrdokument som har spelat en stor roll i hur pro-
jektet lyckats intressera och värva grundskolan, utan återigen strömningar i samhället. Rektorer och 
pedagoger förhandlar ständigt om vilka idéer som skall vara överordnade andra och vad som är viktigt. 
Inställningen bland personalen på skolan har stor betydelse för hur det lokala arbetet utformas, och för 
att en rektor skall kunna satsa tid och resurser på ett projekt är det viktigt att ha personalen med sig. 

Sen tror jag också att det finns, bland lärarna i skolan, väldigt många som upplevde det här som så posi-
tivt så de spred en anda kring den här verksamheten. Det är ju inte så enkelt att släpa iväg med ungar ner 
till Angered centrum alltid och såhär, men det var ju aldrig någon tvekan, utan de var med. (RC) 

Det finns också flera berättelser i materialet om hur (nya) rektorer tänkt spara pengar på att dra ner på 
allsångsverksamheten, men där lärarna på skolan reagerat så kraftigt att rektor har fått tänka om. Sam-
tidigt uttrycker grundskoleinformanterna i min undersökning samstämmigt att de estetiska ämnena, 
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och det icke lagstadgade samarbetet med kulturskolan i synnerhet, länge har haft ett klart underläge 
jämfört med kärnämnenas självklara plats i skolan och att denna tendens har ökat under de senaste 
åren. Under samma period har grundskollärarnas utrymme att själva styra val av arbetssätt krympt. 

Även om kulturskolans chefer i perioder och till viss del har kommunicerat med skolans rektorer om 
förutsättningar för samarbetet i form av exempelvis lokaler, utrustning och planeringstid med lärare, 
samt vad skolan kan förvänta sig i utbyte, så har kulturpedagogerna själva stått för merparten av kom-
munikation och förhandling kring såväl samarbete och schema som nycklar och lokalbokning med 
grundskolans administratörer, lärare och rektorer.  

Att ”låsa fast” skolans aktörer i samarbetet Allsången i Angered tycks inte ha varit en lätt uppgift. 
Verksamheten behövde vara flexibel nog för att svara upp mot många möjliga lokala problematise-
ringar för att kunna attrahera skolans aktörer och möta deras behov. Detta samtidigt som kulturskolan 
internt i perioder har behövt jobba med att hitta gemensamma arbetssätt och överenskommelser.  

[J]ag vet inte om detta är en sanning men jag tycker, från mitt perspektiv, så skulle det kunna vara en or-
sak till att det har brakat i knutarna här nu sista åren, att folk inte har klarat av att hantera klasserna. Det 
har inte funnits den kunskapen att hantera klasserna som är så pass svåra idag. […] Med facit i hand 
kunde det ju ha varit bra att ha haft en utbildningsvecka eller fortbildningsvecka eller erfarenhetsutbytes-
vecka i början på terminen där dom som har erfarenhet får ge till dom som inte har erfarenhet. Det hade 
ju varit en väldigt bra ingång i det. När man vet eller upptäcker att det faller på nåt vis, så kan man fort-
bilda varandra inom organisationen. […] Det är ju faktiskt ett hantverk vi håller på med. (KP) 

Intressegemenskapens överlevnad hänger ju inte bara på att man delar grundläggande idéer, utan även 
att verksamheten fungerar i praktiken. Ovanstående citat om ett ”hantverk” rimmar väl med grund-
skollärares utsagor om vikten av att kulturpedagogerna haft kompetens att hantera en grupp och att 
man gemensamt hittat strategier för hur man kan dela på ansvaret i sina respektive roller. För grund-
skollärarna är just samarbetet med kulturpedagogen avgörande, och huruvida man har en ömsesidig 
respekt och en bra dialog kring det som händer i gruppen och varandras roller i relation till barnen.  

[O]m det ansvaret får vara mitt, att säga till den som behöver sägas till på det sätt som den klarar av att bli 
tillsagd, eller inte säga till om jag vet att det inte hjälper och så vidare. Då kan jag slappna av i det. För 
finns inte det samarbetet, då blir det också att man hamnar som nåt mittemellan och ska medla nästan 
mellan kulturskolläraren och barnen. Att ”lyssna nu, den säger ju såhär” och så, för man vill att det ska bli 
bra och lyckas och så. Fast egentligen känner man att det här hjälper inte. (GL2) 

Hur man frigjort tid för gemensam planering har sällan varit systematiserat. En av kulturpedagogerna 
återkommer till grundskollärarnas ”instabila och svåra arbetssituation” som en av flera förklaringar till 
att ”det här projektet rinner ut i sanden just nu”, eftersom man kanske inte har mäktat med eller fått tid 
att engagera sig, vilket har orsakat slitningar i samarbetet på ”skolplattformen” (KP). Att värva lärarna 
handlar också om att intressera och värva barnen. Många informanter pratar om vikten av att klasslä-
rarna hjälper till och vägleder barnen genom att själv delta helhjärtat och engagerat i verksamheten. 

[D]et finns ett sammanhang som känns trovärdigt för att alla tror på det. Jag menar att barnen märker att 
deras klasslärare tror på det här och tar det på allvar. Det är ju det som också har varit en spricka i det 
krackelerande huset som spruckit nu, att inte alla pedagoger har känt att de har tid till detta. […] Det be-
hövs en nystart tror jag, en ny förståelse. För att lusten måste ju komma ifrån skolorna själva också. Or-
ken. Och känslan att vi jobbar för barnen, med barnen. (KP) 

Det finns också en unik utsaga, som beskriver känslan av en förändrad barnkultur och hur det på se-
nare år och med vissa grupper har varit betydligt svårare att väcka barnens lust till musikarbetet. ”Alla 
var mycket mer glada för att gå dit, jag vet inte vad det beror på. Jag tänker på gamla huset, när vi 
hade drama eller sång eller du vet, så… alla tyckte det var kul. Vissa grupper man har haft så är det 
bara ’måste vi, gud vad pinsamt’. Lite den stilen, känner jag. Och jag tror att det är lite religiösa anled-
ningar och så. […] Barnkulturen har förändrats lite, tänker jag. Vad som är… häftigt.” (GL4)  
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Jag känner inte till mer om bakgrunden till yttrandet ovan och det är, som sagt, unikt i materialet – 
men just därför värt att lyfta fram. En annan unik utsaga handlar om att skolan på senare år haft inklu-
dering som ledord, men att ”inkludering in absurdum” har kunnat bli ett hot och ett hinder eftersom 
det har blivit svårare att skapa en positiv situation kring verksamheten för alla barn och lärare.  

Förr var det inte lika mycket den synen utan man kunde anpassa vilka som var med, även om det var de 
flesta, så var det inte så stor grej om nåt barn inte var med… Och sen så har det varit en period väldigt 
mycket runt det här att inkludera, som har gått lite i absurdum ibland. Då inkludering blir till exkludering 
på nåt sätt och man bara misslyckas och så. Så där tänker jag, för att det ska bli ett stabilt, bra samarbete 
så måste man få reflektera över det också. Och i den bästa av världar, om man har vissa barn som har 
svårt att tillgodogöra sig musik och rytmik på det sättet så skulle man säga att ”okej, med de här tre bar-
nen, där kanske vi ska jobba på ett annat sätt med kulturskolan”. (GL2) 

Några av informanterna menar också att en ökad segregation gjort arbetet med barnen och familjerna 
tyngre, och att detta gjort det svårare att mäkta med verksamhet som bryter rutinerna. 

Stabiliserande artefakter i nätverket 

Bristen på reglering genom styrdokument och aktualiserade uppdragsbeskrivningar har gjort att verk-
samheten kunnat se olika ut på olika skolor. Formbarheten har varit viktig för intressegemenskapen 
och det har varit svårt att kompromissa med denna frihet. Den enda verkliga konstanten har varit att 
skolorna skall få sina lektioner och bli inbjudna till Allsångsföreställningen.  

Eftersom projektet präglats av en stor frihet att forma upplägg och aktiviteter på skolorna så har det 
varit de gemensamma aktiviteterna som hållit samman aktörerna i verksamheten. Hit hör framför allt 
arbetet med Allsången – skolgårdsspelningar, spån-möten, val av låtar, arrangering och inspelning, ar-
bete med allsångshäften, produktion och spridning av information/PR, inspirationsträffar, repetitioner 
och föreställningar – men också alla andra projekt, evenemang och fortbildningssatsningar. Beslut om 
årshjulets innehåll har huvudsakligen tagits i arbetslaget och inte nödvändigtvis funnits på pränt. När 
nya medarbetare kom in var det huvudsakligen genom muntlig erfarenhetsöverföring i arbetslaget och 
genom själva deltagandet i aktiviteterna som man värvades in i projektet och arbetssättet. 

Genom åren har det förstås producerats otaliga stabiliserande artefakter (jfr. s. 12) i form av informat-
ionsbrev, broschyrer, program, arbetsbeskrivningar med mera, men detta är inget som informanterna 
tar upp i någon större utsträckning. Undantaget är musikhandledarna, som under de första åren produ-
cerade och spred mycket information om verksamheten. En av dem talar rentav om en sorts entrepre-
nöranda. Att bli synliga och kända i stadsdelen var avgörande av flera skäl: för att möjliggöra för fler 
att bli delaktiga, men också för att etablera den roll man som ny yrkesgrupp ville spela i skolan och 
samhället. Att själv ta verksamheten på största allvar för att andra också skulle uppfatta den som viktig 
och värd att investera i var åtminstone för en av musikhandledarna en medveten strategi.  

Nu håller jag ju inte på och tjôtar om att jag är musikhandledare så mycket, men de första åren så var det 
ju väldigt viktigt. Vi etablerade ju nånting som inte fanns. [– – –] I förhållande till lärarna man jobbade 
med så var jag ju alltid väldigt, väldigt noga med känslan för att det här som vi har här är jäkligt viktigt. 
Så jag var ju jäkligt tydlig med ramarna och respekten för det vi skulle göra redan från början, vilket 
gjorde att folk… Jag menar, om man tänker på de här sista åren när folk [kollegor i kulturskolan] känner 
att ’fan, folk går ut från lektionen’ och ’jag får inga nycklar’ och ditten och datten. Det är jättemycket sånt 
som är skit. Men jag var stenhård med att det här är på riktigt. ’Det här ska vi göra och du kan inte gå och 
rätta prov nu, Ove’, liksom. Jätteviktigt!” (MH2) 

Själva musiken som använts i och kommit till genom projektet har varit en konkret sammanhållande 
faktor och en dikt- och låtskatt att gemensamt använda, utveckla och vara stolta över. Inför varje all-
sång har grundskolans lärare fått låtmaterialet, både i inspelad form och i form av sånghäften, att ar-
beta vidare med i klassrummen mellan kulturpedagogernas lektioner.  

De första åren var det kassettband, sedan CD-skivor och från hösten 2015 har musiken delats via Gö-
teborgs stads digitala plattform Hjärntorget. Grundskollärarna uttrycker att man haft mycket glädje 



 

 43 

och nytta av materialet, som dels gett ett tydligt mål och en känsla av samhörighet med andra skolor i 
stadsdelen, dels varit något konkret att arbeta kreativt kring med barnen, både i musik, svenska och 
andra skolämnen. En lärare uttrycker att detta egna arbete utifrån materialet var något som växte fram 
med tiden – dels genom att lektionerna fungerade som en sorts fortbildning i vardagen för skolans lä-
rare, dels genom de workshops och utvecklingsprojekt som grundskolans lärare bjöds in att delta i. En 
av musikhandledarna belyser i följande citat vikten av att materialet levandegörs och att alla får chans 
att göra det till sitt: 

Om man till exempel inte jobbar med den här sångskatten och bygger och bygger varje vecka med perso-
nalen och barnen och har roligt runt de här låtarna, så kan det ju inte kännas jätteviktigt för personalen 
heller, för dom har ju faktiskt rätt mycket annat att göra. Om sångerna plötsligt blir nånting som ”ja, det 
här behöver ni träna på till konserten” så har de ju inte varit med om att få göra det viktigt och roligt. Då 
blir det som en uppgift till som de måste lösa. Då är det klart att man tappar skitmycket på vägen. (MH2) 

Ett möjligt hot mot både föreställningen och verksamheten i skolorna handlar om att själva arbetsbe-
lastningen för kulturpedagogerna har kunnat bli övermäktig i relation till resurserna. Arbetsmiljön har 
varit ett förbättringsområde som man tacklat med olika strategier under åren. Informanterna berättar 
om mängder av ideellt arbete i projektets barndom, men att detta minskade med åren. Den kursplan 
(bilaga 2) och arbetsbeskrivning som arbetades fram av musikhandledare och chefer på 90-talet är ex-
empel på en stabiliserande faktor, men jag känner inte till hur länge överenskommelsen fungerade.  

Arbetslagets centrala funktion 

När musikhandledarna började arbeta i Gunnared var man i första hand en del av ”sin skola” och det 
fanns inga musikhandledarträffar i tjänsten. I praktiken skapade man ändå sitt eget arbetslag och job-
bade mycket ideellt med olika projekt vid sidan av undervisningen.  

I början av höstterminen planerade vi tillsammans när vi skulle ha våra olika arbetslagsmöten under året 
och vad vi skulle göra vid varje möte. Från början var det väl mest så att alla antecknade dagar och tider i 
sina almanackor, men så småningom skrev vi ner årshjulet och kopierade så alla hade det. På det sättet 
fick ju alla nya musikhandledare också en överblick över det vi skulle göra tillsammans under året. 
(MH2) 

När musikhandledarna blev en del av den kommunala musikskolan 1991 hade de redan en egen orga-
nisation med väl upparbetade samarbeten i stadsdelen och egna arbetslagsmöten. Dåvarande kommu-
nala musikskolan i Gunnared var en väldigt liten enhet med få gemensamma möten. Arbetslagsmötena 
styrdes helt av pedagogerna själva: ”Alla arbetslag i kulturskolan var väldigt självgående på den tiden 
och cheferna förlitade sig på att man gjorde det man behövde på sina a-lag.” (MH2)  

Musikhandledarnas arbetslag var viktigt för såväl utveckling av verksamheten som för arbetsmiljön. I 
dessa möten diskuterade man, utbytte erfarenheter, inspirerade och stöttade varandra. Förhållningssät-
tet till verksamheten var något man redan delade i och med att alla hade samma utbildningsbakgrund. 
Gemensamma aktiviteter beslutades och planerades inom gruppen.  

Det stabiliserande har varit att det funnits ett årshjul, utifrån arbetsgruppen då, att det har funnits ett ”års-
hjulstänk” från början. En struktur som har varit väldigt... ’Nu gör vi häftet, nu är det dags att göra inbju-
dan’, alltså det har känts som en trygg process. (KP) 

Samma informant minns dock en period då det blev tydligt att ”det fanns så mycket rutiner som inte 
var nedskrivna utan det stod och föll med [en kollegas] kunnande i när och hur och var saker skulle 
göras. Så det är ju jätteviktigt att den strukturen finns till allas förfogande”. Särskilt tydligt verkar detta 
ha blivit när tiden för muntligt erfarenhetsutbyte minskade.  

Det demokratiska arbetssättet och arbetslaget som forum för fria samtal och diskussioner utan formell 
ledare, bestod under hela projekttiden fram till den stora utbyggnaden 2011. Mötena kom då successivt 
att bli mer styrda både innehållsligt och praktiskt. Dels skulle det göras plats för olika typer av möten 
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där olika medarbetare ingick, dels hade personalen olika stora tjänster i verksamheten och kunde kom-
ma olika ofta och stanna olika länge, vilket ökade behovet av struktur kring vad som skulle göras när 
och av vem. Kulturskolan rekryterade en samordnare för skolverksamheten till sin ledningsgrupp. Ar-
betslaget fick mindre karaktär av forum för reflektion och idéutbyte och mer av att styra upp praktika-
liteter. Flera informanter menar att detta ledde till mindre arbetsglädje och engagemang. När man ”ska 
göra det här och det där och så ges det inte nån tid individuellt eller i arbetslag eller i större grupper för 
reflektion och vila och så. Då dör energin ut på något sätt och man kanske missar… ja, man missar att 
se sig själv och andra. […] Om man försöker kontrollera för mycket så dör saker liksom. Drivkraften 
dör.” (MH3)  

Man började schemalägga [på möten] när vi fick jobba med Allsången och inte och själva tiden krympte 
enormt mycket. Och då kan jag uppleva att det finns nåt magiskt i det där… Det handlar inte bara om att 
vara effektiv – jag kan vara fruktansvärt effektiv om det behövs – men det finns någonting magiskt i 
själva den gemensamma grytan som man kokar. Att slänga fram olika saker och så bildas det en ny lukt 
eller smak eller nånting. Att om man tar bort för mycket av möjligheten till att koka ihop så blir det bara 
lösa delar som plötsligt ska sammanfogas, om man inte hinner gnuggas mot varann. Så som jag kunde 
uppleva att det blev när det blev för reglerat. (MH2) 

Faktorer som undervisningstid, antal lektioner per dag, vilka möten och övriga aktiviteter på skolorna 
och i stadsdelen som man kunde, fick eller förväntades delta i kom att se väldigt olika ut i arbetslaget. 
Medarbetarna i verksamheten hade ofta undervisning på eftermiddagar och kvällar i tjänsten och be-
hövdes i andra sammanhang vilket försvårade samarbetet. Pedagogerna hade olika förutsättningar och 
till viss del olika idéer om arbetets syfte, utöver att förbereda klasserna för allsångsföreställningen.  

[F]rån och med det året [nedskärningen 2008] försvann ju egentligen möjligheten att bygga på samma 
sätt, eftersom man inte kunde bygga inifrån den kärnan som vi hade haft tidigare, att man jobbar med mu-
siken i klassen, man jobbar med musiken på skolan, man jobbar i det stora. Utan nu blev det ju kanske en 
liten del i en danslärares arbete. Så när vi sedan skulle arbeta tillsammans allihop så hade vi totalt olika 
förutsättningar. Och det är ju bara fakta. (MH2) 

Något som blivit tydligt i analysen är att det varit just i värvningen, när saker skall göras till rutiner 
eller principer och kanske sättas på pränt, som man tvingats till ställningstaganden i frågor där man 
kanske inte varit helt överens eller där olika intressen krockat, och att just svårigheter att ta sig förbi 
dessa hinder varit en av orsakerna till att projektet har producerat relativt få fysiska stabiliserande arte-
fakter. Jag uppfattar att intressegemenskapen i projektet framför allt har stabiliserats genom aktörernas 
kontinuerliga delaktighet i verksamhetens aktiviteter och planeringsmöten och de förbindelser som 
kommit ur det gemensamma ”görandet”.  

I berättelserna om värvning verkar dessa mjuka men starka förbindelser inte ha varit inskrivna i fy-
siska överenskommelser. Många berättelser handlar om att brist på tid tillsammans varit negativt för 
värvningen, medan endast någon enstaka informant tar upp avsaknaden på till exempel broschyrer, 
idéprogram och kursbeskrivningar som en nackdel. Från ledningshåll inom kulturskolan verkar idén 
om likvärdighet i verksamheten man erbjöd skolorna, särskilt från det att verksamheten utvidgades till 
hela stadsdelen Angered, ha varit ett incitament till ökad styrning. 

Ett konkret hinder och hot för verksamhetens överlevnad inom kulturskolan, som två av informanterna 
kommer in på, är det faktum att deltagande elever i allsångsverksamheten inte har kunnat skrivas in i 
kulturskolans administrativa register och därmed inte har synts i den statistik som legat till grund för 
utvärdering på en högre nivå, annat än i kompletterande kommentarer. Hur stor betydelse det har haft 
för den synlighet och det stöd som verksamheten har fått på ledningsnivå är dock svårt att avgöra. 
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Mobilisering 

Här redovisar jag min analys av den del av materialet som jag kopplat till huvudtemat mobilisering. 
Jag ger en bild av hur projektet spridits och försvarats och hur intressegemenskapens identitet har upp-
rätthållits, tematiserat under följande rubriker. 

• Synliggörande och formbarhet 
• Nyskapande och traditioner 
• Den svarta lådan 
• Stolthetens betydelse 
• Ledarperspektiv och perspektiv på ledare 
• Tidsanda och värderingar 

Synliggörande och formbarhet 

En aspekt av mobiliseringen som Nyvaller lyfter fram är hur idéer tillåts ”verka på distans” i form av 
siffror, texter, rapporter och berättelser om hur de fungerar i praktiken (Nyvaller, 2015, s. 41). Boken 
Små storverk med tillhörande CD-skiva från 1998 är ett exempel på en sådan artefakt, som bidragit 
stort till att sprida arbetssättet och musiken. Ytterligare en skiva, Avgaser och kärlekspussar, gavs ut år 
2010 i samband med att arbetssättet i projektform provades även i stadsdelen Centrum i Göteborg, och 
ännu en bok, Blommor och kärlek: mer om barn, poesi och musik, gavs ut år 2019. Uppsatser, tid-
ningsartiklar och radioprogram om projektet hör också hit.  

Mobiliseringen inom nätverket Allsången i Angered har dock till stor del ägt rum genom verksam-
heten i sig och muntliga berättelser om den. Musikhandledarna i synnerhet, men även kulturpedago-
ger, grundskolepersonal, föräldrar, rektorer och chefer, har uppträtt som talespersoner för verksam-
heten gentemot respektive chefer, politiker och i media. Kollektiv såsom arbetslag, kulturarbetare i 
stadsdelen och grupper av allierade som mobiliserat i krislägen, har också spelat roll för verksamhet-
ens spridning och överlevnad. Jag vill särskilt lyfta fram två strategier för att möta utmaningar och hot: 
att synliggöra och vid behov ta strid för projektet, respektive formbarhet och anpassningsförmåga.  

[O]m man ser hur vi har kunnat växa, så är det ju att vi har utgått ifrån hjärtat, det här gör vi tillsammans. 
Och sen, hur får vi resurser. Det är för att vi har synliggjort, hela tiden har synliggjort och med den här 
positiva kraften som fler och fler blir delaktiga i. Och just det där, att skapa delaktighet och meningsfull-
het, att de som ingår i det här – att det känns meningsfullt. (MH2) 

Musikhandledarna uttrycker lite olika syn på spridning och mobilisering. En pratar om synliggörandet 
som avgörande för delaktighet och ökad kvalitet, men att expansion inte behöver vara ett mål i sig. 
Hon arbetade aktivt för att alla skulle veta vad de som yrkesgrupp hade att erbjuda, och att det var en 
verksamhet värd att ta på största allvar. Det var viktigt ”att inte vara rädd för att tro på att det vi har att 
bidra med är faktiskt väldigt bra och viktigt” (MH2) och alla på skolan skulle känna till verksamheten 
och känna sig välkomna – såväl föräldrar som chefer. Andra informanter pratar mer om synliggöran-
det som ett led i den kamp om resurser som kantat projektet genom åren.  

Projektet har från början kännetecknats av en flexibilitet och formbarhet, som möjliggjort tillväxt och 
överlevnad genom att man öppnat för samarbeten och haft en god förmåga att intressera aktörer för att 
delta med sitt engagemang under projektets paraply. Denna formbarhet har varit ett sätt att möta hin-
der, utmaningar och hot och samtidigt utveckla verksamheten och hålla den livskraftig och relevant.  

[V]i kanske har gått i bräschen för den här vågen med kultur i skolan och att musikskolan förändrades till 
kulturskola och, alltså, vi har ju gått före väldigt mycket i Angered. Och vad det beror på, det är omöjligt 
att säga. Men jag kan tänka att svårigheter skapar nya lösningar. Stöter man på problem så måste man för-
söka hitta lösningar och det är väl kanske det vi har ägnat oss åt. Vi gör det som funkar, helt enkelt. 
(MH3) 
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Men det finns förstås en gräns för varje aktör, när projektet förändras så mycket att det inte längre är 
förankrat i ens egen problematisering – eller så var man kanske aldrig tillräckligt involverad i intresse-
gemenskapen för att orka med kampen och förändringarna. ”Det här låter säkert cyniskt på nåt sätt 
men jag tänker att… jamen, när det blir svårt, jobbigt som fan, då försvinner de som inte orkar hålla på 
med det.” (MH3) En uppenbar baksida av formbarheten är att projektets konturer, har kunnat upplevas 
som otydliga.  

Svårigheter att enas om en enkel och träffande definition av verksamheten och dess syften blir en 
svaghet när det kommer till mobiliseringen. Under intervjuerna framkommer att en svaghet i värv-
ningen varit att det – åtminstone under det senaste decenniet – har saknats gemensamma svar på de 
mest uppenbara frågor, som till exempel verksamhetens syfte, vad den skall kallas, och om den kan 
betraktas som ordinarie verksamhet eller inte. Ett sammanhang där sprickorna i intressegemenskapen 
verkar ha blivit synliga är i arbetet med allsångsföreställningen. I avsnittet om intressering (se s. 31) 
beskrev jag en grundskollärares uppfattning att allsången inte får bli så mycket ”happening” att barnen 
inte sjunger med och en musikhandledare beskriver sin upplevelse av att vara publik på en allsångsfö-
reställning så här:  

Det var ju nåt år när ingen musikhandledare var med och det var nya människor som höll i det. Och då 
känner man liksom, fan vad fort saker och ting kan försvinna. […] Vad fan, vi har ju hållit på... har inte 
de här människorna varit med? Förstår de inte hur viktigt det är att barnen ska ställa sig upp och va med? 
Det är ju inte ni som ska röra er. Det är ju alla som ska va med. Då blir det mer en show, liksom, en före-
ställning för barnen. Och sen året efter så blev det ju bättre igen va. Men det var nästan chockande. Om 
ingen är med och håller i kärnvärdena så försvinner de. Och då ser man också hur skört ett sånt arbete är 
och hur lite kunskap… eller vad är det för nåt som man inte har förmedlat då. (MH1) 

Nyskapande och traditioner 

Flera kulturpedagoger lyfter problematiken mellan att behålla och utveckla befintlig verksamhet, kont-
ra att ”tänka nytt”. I min undersökning framgår det att nätverket som utgjort Allsången i Angered har 
en självbild av att både ha gått i bräschen och brutit ny mark på många områden och att ha skapat trad-
itioner och byggt institutioner. Jag tänker mig att det är just kombinationen av dessa två starka driv-
krafter, nytänkandet (formbarheten) och kontinuiteten, som har gjort nätverket stabilt. Samtidigt berät-
tar flera informanter hur osynlig den vardagliga verksamheten har varit, jämfört med de stora projekt 
och evenemang som manifesterat densamma. Det finns en konsensus kring det en av musikhandle-
darna uttrycker, nämligen att ”det är alltid i det lilla som verkligen det viktiga händer” (MH3). Peda-
gogerna är även eniga om att alla inblandade, särskilt chefer, behöver tillräcklig kunskap om verksam-
heten och dess kärnvärden för att fungera som talespersoner för den, men att detta alltför sällan varit 
fallet. En kulturpedagog exemplifierar med en chef som inspirationsföreläste om ett projekt i New 
York, som i allt väsentligt var liknade det de egna medarbetarna sysslat med i årtionden utan samma 
uppskattning, och att sånt dränerar dem som kämpar i verksamheten på lust och motivation. Ett annat 
slående citat som lyfter det absurda i strävan efter att ”tänka nytt” är följande parallell till sporten: 

Det är ingen jävel som skulle komma på ’nej men Sävehof, nu har vi spelat så jävla mycket handboll, kan 
vi inte börja med fotboll istället?’ Men när det gäller kultur är det så. ’Ska vi hålla på med det här, nu har 
vi ju sjungit så himla mycket, kan vi inte göra något annat snart, va?’ Istället för att låta en verksamhet… 
Vara stolt över det och inse att man inte kan ha allting. (MH1) 

Att tänka nytt tycks enligt berättelserna ha haft högre status än traditioner, inte minst hos chefer på alla 
nivåer, vilket förklaras av informanterna med att nya projekt kan vara chansen för en chef att sätta sin 
egen prägel på verksamheten eller ge dem en fjäder i hatten. Nya projekt kan vara lockande eftersom 
de – om alla känner sig delaktiga – kan ge nytändning och vi-känsla på arbetsplatsen. Att ge folk möj-
lighet att sätta sin prägel på verksamheten var centralt i musikhandledarnas grundidé, men kanske har 
chefer i nätverket inte haft samma utrymme. De förväntades snarare tillåta och möjliggöra. 



 

 47 

Samtidigt som det finns en kritik kring nytänkande som ideal, finns det en stark skepsis inför tanken 
på att upprätthålla traditioner per se. En av musikhandledarna för ett långt resonemang kring vad det 
gör med en verksamhet när man försöker reproducera någonting eller upprätthålla en tradition:  

Då tycker jag redan att man är vilse på nåt sätt om man försöker göra så. […] Då lägger man en last på 
dem som ska försöka leva den här traditionen. Och de får inte vara fria och skapa sitt. För det krävs ju att 
man känner ”det här vill jag göra, åh vad gött det här är, jag får vara kreativ, jag känner mig delaktig och 
jag skapar nåt”. Inte bara att man ska bära fram något arv. (MH3)  

Alla som kommer nya in i samarbetet behöver få börja i något som de själva tror på (som bottnar i de-
ras egen problematisering) och låta engagemanget växa därifrån istället för att försöka ”upprätthålla en 
stor ballong” (MH3). Även om ballongen har fyllts med meningsfulla saker där alla har förstått varför 
man gör det man gör, så är det ingen garanti för att innehållet passar nästa konstellation av människor. 

[O]m man bara försöker bibehålla en struktur och inte jobbar med varje individs motivation, så tror jag att 
det bidrar till ett sönderfall. Och sen så behöver man ju hela tiden… då måste ju hela tiden det här reflek-
terandet finns med. Det tror jag är en stor grej. Det tror jag brister, det brister i hela skolan. (MH3) 

Den svarta lådan 

Hur kan musikhandledarens ”ballong-metafor” ovan jämföras med Latours ”den svarta lådan” (jfr. s. 
12)? Jag uppfattar ballongen som en metafor för att beskriva hur viktigt det är att inte bara upprätthålla 
en tradition, utan också reflektera över och förnya innehållet i den gemensamma traditionen utifrån 
vars och ens lust och motivation, medan den svarta lådan representerar det innehåll som just inte behö-
ver omprövas gång på gång. Med detta menar jag inte att de står i motsatsställning till varandra – sna-
rare tolkar jag det som att de sätter fingret på olika behov inom nätverket. Om den svarta lådan rym-
mer det som gör nätverket stabilt, så kan ballong-metaforen ge en bild av nätverkets behov av form-
barhet och flexibilitet: intressegemenskapen byggs upp inifrån och ut, och försvagas om aktörer istället 
försöker att upprätthålla en befintlig struktur.  

Inom nätverket Allsången i Angered är det – utöver i det gemensamma görandet – framför allt i ar-
betslaget som aktörernas personliga drivkrafter har stötts och blötts och formats till en intressegemen-
skap. Likaså i samtalet ute på skolorna. ”Alla tycker inte lika, det är viktigt att pedagogiska diskussio-
ner får leva hela tiden så att vi inte bara tror att vi tycker och gör lika”, uttrycker en av grundskollärar-
na (GL1) apropå att man har behövt diskutera verksamheten kontinuerligt och inte ta den för given. 
När nya kollegor kommit in har detta varit extra viktigt. Så länge verksamheten har ”dockat an” till 
vars och ens personliga drivkraft har intressegemenskapen förblivit stark och därmed viljan att enga-
gera sig och bidra, men om de personliga drivkrafterna gått isär för mycket inom nätverket har den in-
byggda formbarheten blivit ett hot mot stabiliteten.  

Så länge musikhandledarna utgjorde arbetslaget var intressegemenskapen självklar och när man så 
småningom fick tillökning i arbetslaget från Lärjedalens ”rytmikare” hade dessa yrkesgrupper jobbat 
nära varandra i så många år med allsångsföreställningar, fortbildningsprojekt med mera att de redan 
delade problematisering och förståelse för uppdraget och varandras roller i projektet. De hade också 
som kollegor hunnit dela såväl stora framgångar som svåra bakslag då de mobiliserat tillsammans, vil-
ket bör ha svetsat dem samman i intressegemenskapen. Det verkar som att musikhandledarnas filosofi 
och metod länge uppfattades som central och självklar, även efter det att andra yrkesgrupper kom in i 
arbetslaget, men inte gjordes känd för alla, särskilt inte under senare tid. Musikhandledarnas metod 
fanns inte inskriven som en stabiliserande artefakt i nätverket och tycks ha blivit alltmer perifer i in-
tressegemenskapen under de verksamhetsförändringar som följde på nedskärningen 2008. 

Redan från 2008 handlade ju jättemycket i kulturskolan om att överleva och acceptera nya förutsätt-
ningar. Och det är ju inte alltid att de förutsättningarna passar en själv, men de kanske passar andra 
mycket bättre [skratt]. (MH2) 
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Nätverket har genom åren mobiliserat på olika sätt och över olika gränser. Spridning och försvar av 
verksamheten och intressegemenskapen har, liksom de andra översättningsmomenten, skett i en stän-
digt pågående process. I vilken utsträckning man som aktör i nätverket har sett det som sin uppgift att 
sprida och försvara idéerna bakom verksamheten tycks ha varierat. Förutsättningarna för att upprätta 
starka förbindelser har också sett olika ut, både i fråga om praktiska omständigheter och när det gäller 
individuell kunskap och förmåga.  

Samtliga informanter uppfattar att kulturpedagogerna och i synnerhet musikhandledarna har varit sär-
skilt viktiga talespersoner för verksamheten. Det har funnits personer med lång erfarenhet och en ge-
mensam historia, som fört sin kunskap vidare till nästa generation. En av musikhandledarna lyfter sär-
skilt fram en kollega som ”extremt viktig” för verksamheten på grund av att hen ”har fått med sig 
människor”, är ”jättebra på att få människor att känna sig delaktiga och positiva” och dessutom har 
”fått en chef att säga ja. Och det har varit ovärderligt viktigt.” (MH3) En av kulturpedagogerna använ-
der sig av begreppet historiebärare. Grundskollärarna i nätverket har också i stor utsträckning fungerat 
som talespersoner för verksamheten, både lokalt på sina skolor och uppåt i förvaltningen. Chefernas 
roll är inte lika påtaglig i mitt material, något som jag återkommer till nedan. 

Stolthetens betydelse  

Arbetssättet är, som jag nu många gånger poängterat, ett samarbete som strävar efter att utgå ifrån alla 
deltagares lust och behov och därmed har stor potential att bli en del av vardagen och livet på skolan 
och i klassen. Alla skall känna att deras bidrag är avgörande, att utan deras deltagande – oavsett pre-
station – så hade verksamheten inte blivit densamma. När detta lyckas skapar det starka förbindelser 
inom nätverket. Det finns en gemensam stolthet bland kulturpedagogerna över att ha varit med och 
skapat ett nytänkande arbetssätt och för musikhandledarnas del en ny yrkesroll – en framgångssaga 
under många år som betydde väldigt mycket för väldigt många. Känslan av delad stolthet över arbets-
sättet och dess resultat uttrycks även av chefen och en av grundskollärarna. Många vittnar också om 
stolthet hos barn och föräldrar i nätverket. 

Det är klart att vi är stolta. Vi är väl jättestolta över alla sånger som barnen har skrivit och allt vad vi har 
drivit och så. Och när man hör en sång som någon sjunger långt bortifrån, som man kommer ihåg att ’oj, 
den härstammar härifrån nånstans’ [skratt]. Då blir man ju stolt. (GL1) 

Eftersom alla dessa bidrag var en del i den större helhet som arbetssättet innebar i stadsdelen, kunde 
stoltheten man upplevde i den enskilda situationen utvidgas till att omfatta hela verksamhetens arbete, 
eller rentav en stolthet över att bo och arbeta i Angered. Ett viktigt exempel på hur musikhandledarnas 
bygge expanderade till att inkludera barnkulturen i en hel stadsdel är Cho La Hop-festivalen (se s. 
19f), där Allsången var en av höjdpunkterna i programmet. Cho La Hop-programmet spreds i hela 
stadsdelen och via Kultur i skolan-ombud även över staden, och var en stolthet för många av de in-
blandade. Flera informanter beskriver barnkulturfestivalen Cho la hop som en viktig del av årshjulet. 

Ledarperspektiv och perspektiv på ledare 

Cheferna som genom åren haft makt att besluta om verksamheten har varit olika delaktiga, olika in-
tresserade och satt olika djupa spår. I ett fall innebar kulturskolechefens utvecklingsidéer och egen 
agenda ett direkt hot om nedläggning av musikhandledningen i Gunnared. Ett annat exempel är en 
chef som startade många nya projekt i stadsdelen. En av musikhandledarna minns att ”hon stod verkli-
gen på vår sida, hon lyckades fånga upp oss allihopa på ett bra sätt” (MH3). Det finns även berättelser 
om högre chefer som älskat verksamheten och lovat stöd, men som i slutänden svikit. ”Det har varit 
chefer som har velat ta poäng innan de slutar och liksom gå därifrån med goodwill och har haft bra 
möten och fattat positiva beslut och sen lämnat oss med nej… det blev inte så.” (MH3) Liksom berät-
telser om chefer som varit mycket viktiga allierade och helt avgörande för projektets överlevnad. 

Chefsrollen har förändrats rejält genom åren, vilket med största sannolikhet också har påverkat hela 
verksamheten. På 80-talet var till exempel chefen för kulturskolan en instrumentallärare, med chefs-
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uppdraget som en liten del av sin tjänst. Under många år deltog chefen som musiker i allsångsföre-
ställningen och de högre cheferna kom alltid och dansade med i publiken. Inom ramen för detta arbete 
har jag tyvärr inte haft möjlighet att samla in och ge en helhetsbild av det mycket viktiga chefsper-
spektivet och ledarskapets roll för verksamhetens överlevnad. En tidigare chef har jag intervjuat, och 
hennes erfarenheter ger jag extra utrymme i detta avsnitt. Till grund för redovisningen ligger också öv-
riga informanters berättelser om chefer i olika skepnader: chefen som allierad talesperson, som kapp-
vändare, som drivare av en egen agenda och så vidare. Sedan 1980 har ledningsstrukturen kring All-
sången i Angered sett ut på många olika sätt, men detta är inget jag har möjlighet att redogöra för. 

Det är uppenbart att Allsången i Angered, med de motiv som framträder i problematiseringen, inte all-
tid haft ett stöd hos de tjänstemän som styrt stadsdelen. De flesta tycks ha varit mycket positiva till 
verksamheten, men berättelserna är många om hur ekonomiska resurser försvunnit, löften har svikits 
och projektet inte har prioriterats från ledningshåll. Vi måste återigen komma ihåg att allting började i 
grundskolan, med en rektor som kom att bli en mycket viktig allierad för projektet under lång tid.  

En dag – plötsligt, kan man säga – när jag satt där på rektorsexpeditionen och var ung och relativt ny rek-
tor, så var det en kille som kom dit och presenterade en idé. […] Det var inte musikskola som man liksom 
anmälde sig till utan detta var riktat till alla barn. Det var också så att musikhandledarna skulle samarbeta 
med lärarna och gå in i klassrummen och jobba under vanlig tid, inte efter skolan eller någonting sådant. 
Och ja, han beskrev det som han ville ha det. Och jag tyckte det var en skitbra idé, onekligen. Och på den 
tiden hade man som rektor rätt stor frihet, så kunde man bara kirra pengar så kunde man göra vad man 
ville egentligen. (RC)  

Den tidigare rektorn och chefen poängterar att kulturpedagogerna själva har varit starka talespersoner 
för verksamheten som synts överallt, ”besjälade” och ”lite exponeringssugna hela gänget”. Musik-
handledarna var ”väldigt duktiga i att man deltog bland personalen i olika saker. […] Det tror jag 
också var väldigt betydelsefullt, att på avslutningar i skolan eller personaltillställningar så var de alltid 
där och spelade” (RC). Under sina år som rektor såg hon dessutom alltid till att bjuda med musikhand-
ledarna på ledningsmöten då verksamheten skulle diskuteras. En av musikhandledarna berättar:  

När hon hade möten uppe på rektorsexpeditionen och de satt och avhandlade hur det hade gått med peng-
arna, så fick jag ju alltid sitta med och berätta. Så jag blev ju en person i stadsdelen väldigt tidigt. I och 
med att jag stod upp för det jag gjorde så fick ju folk respekt för verksamheten också. (MH2) 

Rektorn säger själv att hon inte har betraktat chefer, rektorer och tjänstemän som delar i projektets nät-
verk, men beskriver samtidigt hur viktigt det har varit att mobilisera allierade på flera håll i organisat-
ionen, inte bara där man själv finns. Så länge projektet låg inom skolans ram behövde hon inte för-
svara det gentemot politiken, men när detta sedan blev aktuellt så var det väldigt lätt, eftersom man 
hade ett ”värderingsmässigt flyt” i dåtidens politiska sammanhang.  

Det här är nånting som riktar sig till alla barn. Alla, oavsett vem man är. Och det är så få saker som gör 
det. För att man hamnar utanför så väldigt enkelt. Och det tror jag gick hem som en idé som många tog 
till sig. Nu har det blivit ett mera individualistiskt samhälle som inte alltid har det som sin högsta prio att 
rikta sig till alla. (RC) 

Att rektorn sedan blev stadsdelschef och kunde tala för verksamheten på en högre nivå tolkar flera in-
formanter som en viktig orsak till att verksamheten kunde växa sig stark i området och gå från att vara 
projekt till att man fick ett ”kulturpolitiskt beslut att alla 1:or och 2:or skulle få musikhandledning i 
Gunnared” (MH2). Men om det var relativt lätt att få politiker och tjänstemän i den egna stadsdelen att 
hänga med på tåget, så kom desto mer motstånd från omvärlden. Från andra håll i Göteborg blev man 
enligt rektorn ofta ifrågasatta för denna speciallösning just i Angered och för att man hade mer pengar. 
Det var slitsamt att ständigt upprepa att barnen i Angered och Askim som grupper behöver olika saker 
för att få lika förutsättningar. Hon berättar också att man blev ifrågasatta när det kom in nytt folk i or-
ganisationen som hade mer intresse för ekonomin än för verksamheten. När det kommit till ekono-
miska kriser har det varit svårt att försvara verksamheten, som inte varit obligatorisk. I sådana lägen 
har verksamheten omprövats i olika led och förändrats.  
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Exempel på en sådan ekonomiskt nödvändig förändring var när kulturskolan tog över musikhandled-
ningen i Gunnared. Det var inte heller konfliktfritt. Inom kulturskolan fanns enligt rektorn en ”konser-
verande inställning” till verksamheten och vissa kände sig hotade av musikhandledarnas verksamhet. 
En av kulturpedagogerna kan enligt hörsägen bekräfta att det fanns interna motsättningar och att vissa 
kände sig bortsopade och ifrågasatta som yrkesgrupp – ”det fanns en viss bitterhet” (KP) – men det 
stora flertalet var positivt inställda. Kulturskolan tog över huvudmannaskapet för musikhandledarverk-
samheten i Gunnared och fick ”på köpet” ett gott och nära samarbete med stadsdelens grundskolor un-
der flera decennier. En av musikhandledarna beskriver hur de från och med då kom att stå med ett ben 
i varje verksamhet (grundskola och kulturskola). Och rektorn fortsatte att uppleva verksamheten som 
delvis sin – en sorts stolthet över att ha varit med om att starta det – även efter det att hon avslutat sina 
uppdrag i stadsdelen. Musikhandledarna kom rentav att bli en av orsakerna till att hon slutade som 
stadsdelschef, när det till slut kom till en punkt där verksamheten inte kunde försvaras. 

[N]är stadsdelsnämnderna började komma i ett annat ekonomiskt läge så… kan vi lugnt säga att det var 
nog musikhandledarna som fick mig att sluta därute. När jag tyckte att… Vi hade gjort en jättestor ned-
skärning i ekonomin och så hade vi gått igenom allt som fanns egentligen. Och så hade enhetscheferna 
jobbat med förslag till vad man skulle kunna göra ytterligare. Och då kom ju alla de här grejerna som var 
sockret, eller grädden på moset. […] Och sen hade vi börjat titta på vad det var som var tvunget att göras. 
Och då hade jag ingen lust att göra det. (RC) 

Samtliga informanter tar upp ekonomiska prioriteringar som det största hotet mot verksamhetens över-
levnad. Man beskriver hur verksamheten kallats ”grädde på moset”, ”utanför ramarna” och ”lyxig”. 
Det finns en utbredd uppfattning att ”de som styr” saknar kunskap om verksamheten och dess värde 
liksom förståelse för hur lång tid det tar att bygga upp. Det finns en generell förståelse hos informan-
terna för att bristen på stöd i lagen har gjort projektet svårt att prioritera framför lagstadgad verksam-
het, men samtidigt en upprördhet över att personer i ledande positioner inte redovisar att det handlar 
om prioriteringar, utan gömmer sig bakom siffror och ”budget i balans”. Särskilt tydligt hos grund-
skollärarna finns ett stort missnöje med att kultur och estetiska ämnen så ofta prioriteras bort, som om 
det vore mindre viktigt än annat. ”Allt som bidrar till glädje skall bort” utbrister en grundskollärare i 
affekt. Många av informanterna hänvisar till det senaste decenniets samhällsutveckling och trender i 
kunskapssyn och barnsyn som viktiga för att förstå varför stödet för projektet minskat. 

Tidsanda och värderingar 

I intervjumaterialet finns det många berättelser om hur det omgivande samhällets och politikens syn på 
barn och kunskap har påverkat verksamheten. I goda tider har man upplevt ett ”enormt flow”, ”det 
kändes som att man flög de åren”, men i sämre tider har det varit ”mycket kamp”. Samhällsklimatet 
under 1980-talets första år tycks ha varit en mycket starkt bidragande orsak till varför musikhandledar-
nas projekt fick fotfäste i Gunnared. ”Vi startade i en ’alla kan’-, 70-80-tals-anda, när barnen fick vara 
med, skulle vara med. Du fick ju inte ett jobb annars. Alla ville ju ha det som vi trodde var viktigt. Det 
fanns möjlighet att göra såna saker, det fanns en upptäckarglädje.” (MH1)  

[D]et var ju en jäkla skön stämning tycker jag personligen i hela området. För det fanns ju Freinet-klasser 
och Montessori-klasser och lärarna gick ju på utbildningar och startade…det var som en jävla kommunal 
friskolerevolt som pågick däruppe. […] Varje lärare fick ju på nåt sätt hitta sin form för att undervisa och 
allting var bra, liksom. Och det gjorde ju också att det var en jäkla massa bra lärare som stannade kvar. 
Det var fruktansvärt bra lärare som jobbade däruppe. Och vi blev ju en del av den framgångssagan. 
(MH1) 

Under 90-talets fortbildningar och språkprojekt beskriver de lärare som var med att man upplevde ett 
stort flow och mycket stolthet över projektets utveckling. I kontrast till detta uttrycker särskilt grund-
skollärarna att man arbetat i motvind när det gäller tidsanda och värderingar i skolan ”på senare tid”. 
En grundskollärare menar på att kunskapssynen och människosynen i skolan idag, i kombination med 
minskade resurser i den offentliga sektorn, gjort att man får slåss för kulturen. ”Det är inte det som ef-
terfrågas från skolledningar och så utan det är screeningar på deras kunskapsmål i andra ämnen än de 
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estetiska ämnena.” (GL2) Detta gör det ännu viktigare att få stöd av personer som har god kompetens i 
att hålla kulturarbetet levande på skolorna. Bilden delas av övriga informanter. Att musiken och de 
estetiska ämnena generellt är lågt prioriterade i dagens skola och att stödet från kulturpedagogerna där-
för är särskilt viktigt, uttrycks i alla yrkeskategorier och av samtliga grundskollärare. Barns konstnär-
liga skapande är inte lika högt värdesatt som under 80- och 90-talen, enligt informanterna. 

Musik, bild alla de här kreativa estetiska ämnena de blir mindre och mindre viktiga i samhället eller sko-
lan överlag, vilket är förfärligt. För jag kommer ihåg från min egen skolgång, att hade jag inte haft musi-
ken eller teatern så… hade jag knappt varit där, alltså på riktigt, det var ju det som höll mig på plats och 
det var det som gjorde att jag fick bra betyg. Och så tror jag det är för många, om de hittar en anledning, 
en motivation att vara på ett ställe och tycker det är roligt. För det är roligt, och du blir sedd, du blir upp-
fylld liksom av det här. Nu pratar jag kanske om äldre barn, men även här kanske så gynnar det skol-
gången överlag, du lär dig med alla dina sinnen och du kommer ihåg mycket bättre. (GL4) 

En av grundskollärarna tänker att kulturpedagogernas interna samarbete kring allsångsföreställningen 
sannolikt varit avgörande för att man orkat upprätthålla det engagemang och den arbetslust som hon 
menar har kännetecknat verksamheten.  

Det måste ju ha gett en massa energi också med alla dessa barn som tyckte det var så fantastiskt. Att det 
ger energi och att man då vill fortsätta att jobba i grupp. […] Alltså, det kanske också har levt kvar för att 
det har legat utanför skolan och inte följt alla växlingar som skolan har gjort. (GL3) 
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Diskussion och avslutande reflektioner 
Slutsatser 
Huvudfrågan för denna studie lyder: Hur har nätverket som 1980–2019 utgjorde Allsången i Angered 
utvecklats och överlevt i så många år? Till hjälp för att besvara huvudfrågan finns följande fyra fråge-
ställningar, inspirerade av Michel Callons översättningsmoment: 

5. Hur har informanterna översatt projektet Allsången i Angered i sin problematisering? 
6. Hur har nätverket som utgjort Allsången i Angered intresserat aktörer till projektet? 
7. Hur har nätverket som utgjort Allsången i Angered värvat aktörer? 
8. Hur har mobiliseringen sett ut i nätverket som utgjort Allsången i Angered? 

Verksamhetens avveckling har funnits med som en faktor att förhålla sig till, men jag har inte haft am-
bitionen att förklara orsakerna till den, annat än i hypotetiska ordalag. 

Problematisering: Kortfattat och rättframt kan man säga att alla informanter har en stark personlig 
uppfattning att verksamheten är viktig och bra för barnen, skolorna och stadsdelen, och man är till 
stora delar även överens om varför: människor mår bra av gemensamt kulturutövande, det är en till-
gänglig verksamhet där alla får vara med, projektet både bygger på och resulterar i delaktighet och 
samhörighet och arbetet med sång och musik bidrar dessutom till språkutveckling och skapandet av en 
gemensam sångskatt och kultur. Utöver denna gemensamma problematisering har projektet lämnat 
stort utrymme för ytterligare egna motiv och syften med verksamheten. Informanterna uppfattar även 
att andra i hög grad har sett och hållit med om värdet av projektet enligt ovan.  

Starka uppfattningar finns hos flertalet om att musiken och konsten har en särskild kraft att förena 
människor och grupper, och skapa stolthet och självkänsla. Jag har sett att det särskilt hos musikhand-
ledarna och de informanter som arbetat länge ihop med dessa finns en närmast existentiell filosofi 
kring värdet av varje möte: att mötas i nuet och besjunga livet tillsammans och, oavsett ålder eller rol-
ler, kunna ha viktiga samtal och skapa konst på största allvar i ett tillåtande klimat där både lek, skratt 
och tårar har en självklar plats och där människor kan vara sig själva, dela upplevelser och utvecklas.  

Intressering: Allsångsföreställningen har en särställning i berättelserna. Den har i sig varit en viktig 
aktör, som burit och kommunicerat verksamhetens värderingar och intressegemenskap, men också va-
rit central i en återkommande framgångsberättelse och ett flaggskepp för den verksamhet som bedri-
vits. Allsångsföreställningen har varit ett attraktivt gemensamt mål för alla deltagare, såväl för barnen 
som för grundskollärarna och kulturpedagogerna, och sångskatten som byggts upp genom åren har va-
rit den gemensamma nämnare som alla i projektet har förhållit sig till.  

Det har varit avgörande att verksamheten varit starkt lokalt förankrad, att kontinuitet i samarbeten har 
behållits och att det funnits möjlighet för såväl barn som vuxna att vara med och forma innehållet. 
Man har upplevt arbetssättet som relevant och stabilt och därmed värt att satsa tid och engagemang i. 
Något som enligt vissa har varit helt avgörande för framgångarna, är de många satsningarna på gemen-
samma fortbildningar och utvecklingsprojekt, särskilt i Gunnared. Dessa projekt bidrog till framgångs-
berättelsen och den gemensamma utvecklingsviljan, stoltheten och lusten att arbeta vidare i verksam-
heten och stadsdelen. En orsak till att gemensam inspiration och fortbildning byggde intressegemen-
skapen stark, är att det ofta var i dessa forum som idéer till förändring och utveckling föddes – ibland 
formade till medvetna strategier (t.ex. nya projekt att söka pengar för), ibland spontant framväxande. 

Goda personliga relationer och en god kommunikation med alla samarbetspartners är också en förut-
sättning för att verksamheten skall upplevas som attraktiv. Uppfattningen att arbetssättet inte minst ge-
nom sin formbarhet har lockat och behållit ett kollektiv av kompetenta och roliga kulturpedagoger i 
verksamheten, som brinner för vad de gör, är lätta att tycka om och älskar att spela, sjunga och skapa 
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tillsammans med andra, är något som uttrycks över hela linjen av informanter. Även kulturpedagoger-
nas deltagande i skolans händelser såsom avslutningar, sångsamlingar på skolan, föräldramöten, stads-
delsdagar, skolgårdsspelningar med mera har varit viktigt för projektet. Kulturpedagogerna har kunnat 
stötta lärarna i det egna arbetet med musik och skapande och utvecklat skolans kultur genom att stärka 
eller skapa lustfyllda gemensamma sammanhang där alla fått möjlighet att bidra och känna sig starka 
tillsammans. Särskilt grundskollärarna lyfter fram skolans utveckling mot målstyrning och ökad kon-
troll som ett hot mot arbetet med kultur och estetiska ämnen på skolorna generellt. För att lyckas med 
samarbetet är synligheten på skolan viktig och då krävs det att kulturpedagogen har såväl resurser som 
kompetens och vilja att stötta kulturlivet på skolan. 

Värvning: Informanterna tecknar en relativt samstämmig bild av att värvningen framförallt har funge-
rat genom muntlig och praktisk erfarenhetsöverföring. Årshjulet, som innehållit såväl institutionalise-
rade traditioner som flexibla och spontana inslag, har tjänat som gemensam grund. Den mest centrala 
aktören i den interna värvningen har varit arbetslaget (arbetsgrupp inom kulturskolan). Avgörande för 
värvningen av grundskolan har varit att samarbetet ute på skolorna fungerat och – inte minst – fått den 
tid som krävts, vilket var särskilt viktigt när nya kollegor skulle introduceras. Samarbetet mellan kul-
turpedagoger och lärare behövde få tid för att bli ”på riktigt”. Det var ofta slitsamt och krävde ideella 
insatser. Kontinuitet i dessa samarbeten var avgörande, men ingen självklarhet. 

Ett relativt fritt uppdrag har möjliggjort både formbarhet och relationsskapande och därmed delaktig-
het. Det ”kreativa kaos” som formbarheten och flexibiliteten i arbetssättet ibland har inneburit, ses 
både som en styrka och ett problem. Man önskar stor frihet att forma verksamheten efter lust och be-
hov, men samtidigt har man ibland saknat gemensamma strukturer gällande samarbetets förutsätt-
ningar (exempelvis när det gäller tid för professionell reflektion och metodutveckling). 

I både skola och kulturskola upplever informanterna att graden av kontroll ökat på bekostnad av frihet 
och utrymme för reflektion och verksamhetsutveckling. Styrningen från kulturskolans ledning ökade 
och kulturpedagogernas resurser stod inte i balans med (delvis självpåtagna) krav och förväntningar. 
Skolans lärare blev mer pressade i sin arbetsvardag och utrymmet för kreativt estetiskt arbete mins-
kade på skolorna.  

För dem som var med och byggde upp verksamheten har det nära samarbetet mellan klasslärare och 
kulturpedagog, liksom närvaron i skolans liv och händelser, varit en självklar del av arbetssättet. Un-
der verksamhetens senare år kan man utläsa att fokus inom kulturskolan har legat på att utveckla det 
interna samarbetet på bekostnad av verksamheten på skolorna, vilket försvagat intressering och värv-
ning. Eftersom förväntningarna på parternas samarbete inte har varit tydliga tycks det i hög grad ha 
varit upp till varje skola, rektor och pedagog att låta sig värvas till projektet efter egna förutsättningar. 

Över tid tycks det ha förändrats vem som värvat vem och till vad. Under många år var det musikhand-
ledare som förvaltade och drev allsångsprojektet med stöd av allierade chefer, kollegor och andra ak-
törer – men i och med nedskärningen 2008, om inte förr, och den därpå följande nystarten kom det i 
allt högre grad att definieras utifrån kulturskolans skolverksamhet. Arbetslagets innehåll och karaktär 
förändrades, värvningen blev otydligare, och som en följd av detta försvårades även mobiliseringen.  

Min bild av orsakerna till dessa negativa omständigheter för värvningen blir något spekulativ, därför 
att informanterna själva inte har haft god insyn i detta, men en hypotes är att något i samhällsföränd-
ringarna tycks ha ändrat det attitydmässiga underlaget för nätverkets informella och formella förhand-
lingar. En del säger att barnen blivit ”tyngre” och att ”segregationen ökar hela tiden”, alltså att barnen 
har mer ekonomiskt och socialt utsatta och instabila hem. Man kan också tänka på målstyrningen, som 
nämndes ovan. Arbetsformerna byråkratiserades med mindre utrymme för reflektion och idéutbyte. 
Chefer och regler tog över allt mer. Allsångsverksamheten syntes inte i kulturskolans administrativa 
register och det statistiska underlaget för beslut. Flexibiliteten gentemot skolorna minskade när utrym-
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met för den inte garanterades i skrivna och stabiliserande artefakter, vilket nog hade krävts i ett hår-
dare förhandlingsklimat. De mjuka, och tidigare starka, förbindelserna utsattes för påfrestningar och 
fick mindre självklart stöd.  

Mobilisering: Detta moment handlar om att sprida nätverkets idéer och praxis samt att försvara det. 
Det kan överlåtas till andra än centrala figurer i nätverket, för att idéer och praxis är så självklara att de 
fungerar som en ”svart låda” som inte behöver öppnas och diskuteras igen. Allsången i Angered blev 
vida känd genom CD-skivor, böcker m.fl. medier. Deltagare i nätverket uppträdde på många arenor 
som tolkare och idéspridare. Deras budskap tycks ha varit kongenialt med tidsandan. Att vara en del i 
verksamheten och sprida dess budskap upplevdes av många med stolthet, både i nätverkets centrum 
och dess mera perifera delar, t.ex. föräldrar. Stoltheten främjade en självbild av att man var nydanare 
och bröt ny mark tillsammans. I och med en professionalisering av musikhandledarens yrkesroll och 
ett aktivt synliggörande av verksamheten kunde intresset och arbetssättet förankras och spridas i stads-
delen. Stabiliteten som musikhandledarna ”byggde” in i sin verksamhet under 80- och 90-talen bott-
nade i en gemensam metod och grundsyn och ett fokus på att etablera starka förbindelser. Insatserna 
för att värva allierade till projektet riktades mot skolor, chefer och andra kulturaktörer i samhället. 

Synliggörandet av projektet var dels viktigt för musikhandledarnas professionella identitet, dels i kam-
pen om resurser. Detta fungerade till största delen spontant, utan riktiga strategier. Spontaniteten har 
bidragit till projektets flexibilitet och formbarhet, men också avskräckt en del som otydlighet. Ju fler 
som engagerats utöver musikhandledarna, desto mer har formbarheten ökat, men därmed också blivit 
en svaghet i mobiliseringen. Det har förekommit ifrågasättanden, både internt och från andra håll i Gö-
teborg, av varför just Angered haft pengar till (eller behov av) Allsången och dess anknutna verksam-
het. Redan under 90-talets ekonomiska nedskärningar fick man allt svårare att försvara sig. Verksam-
heten var inte lagskyddad och kunde då betraktas som ”lyx” av dem som inte var engagerade. Genom 
förändringar i tidsandan, stimulerad bl.a. av internationella kunskapsmätningar, kom estetisk verksam-
het i opinionsmässigt underläge. Något som var besvärligt för värvningen, men även påverkade mobi-
liseringen, var att när man på senare tid fick in många nya kollegor i arbetslaget med annan konstnär-
lig och pedagogisk bakgrund så var intressegemenskapen inte lika självklar. Allt fler hade dessutom 
även ämnesundervisning på eftermiddagar och kvällar i tjänsten och behövdes i andra sammanhang 
inom kulturskolan. Det gjorde bland annat att schemaläggning av gemensamma träffar blev mer kom-
plicerad. Man arbetade på olika villkor, med olika kompetenser och idéer om vad arbetet skulle inne-
hålla, utöver den minsta gemensamma nämnaren: att förbereda klasserna för allsångsföreställningen.  

I ett visst skede av analysen kände jag en tilltagande förvåning över hur liten roll som kulturskolan 
verkade ha spelat i sammanhanget – det mesta handlade ju om grundskolan och musikhandledarna. En 
hypotes är att kulturskolan som organisation har haft en perifer roll i nätverket, men fått ett växande 
reellt inflytande över nätverkets förutsättningar för tillväxt och överlevnad. Detta kan ha hämmat in-
tressegemenskapen, som kontinuerligt behöver vårdas för att värvning och mobilisering skall fungera. 

Sammanfattning: Problematiseringen har varit nätverkets starkaste sida, särskilt i den tidsanda som 
rådde i Sverige från 1970-talet och ett stycke in på 1980-talet. Intresseringen har fungerat bra för dem 
som attraherats av problematiseringen och all fortbildning som följde med projektet, men här syns 
också känsligheten för nya ideologiska vindar när chefer och politiker med engagemang i andra nät-
verk tog intryck av andra pedagogiska idéer och ekonomiska prioriteringar. Detta blev synligt som en 
svaghet i värvningen genom att verksamheten aldrig fick en formellt säker grund och ofta övergavs av 
chefer och politiker när konkurrensen om resurser ökade. Det var svårt att få den tid och kontinuitet 
som krävdes för att få till ett samarbete ”på riktigt”. Mobiliseringen fungerade spontant väl och basera-
des på stolthet över vad man uppnådde – men när svagheterna i intressering och värvning blev uppen-
bara, så räckte detta inte till. Mobiliseringen kunde inte hindra projektet från att läggas ner. 

Sammantaget kan slutsatserna av min analys även utgöra ett slags hypotes om varför Allsången inte 
finns kvar idag. Frågan om varför projektet lades ner just 2019 är dock mer komplicerad. Bortsett från 
det uppenbara, nämligen att det var en rad tjänstemannabeslut som slutligen gjorde att verksamheten 
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avvecklades, finns det alltför många händelser och faktorer som destabiliserat nätverket – och därmed 
kan sägas ha påverkat händelseförloppet – för att jag på något rättvisande sätt skall kunna ge svar på 
denna fråga. Några av faktorerna har jag kännedom om, andra inte. Avsaknaden av kulturskolechefs-
perspektiv i min undersökning är en av orsakerna till att jag lämnar denna fråga för andra att besvara.  

Diskussion 
Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Det finns många beröringspunkter mellan min undersökning och verk i litteraturgenomgången. Ram-
faktorer, som hur tjänster sett ut och vilken tid som avsatts för egen och gemensam reflektion, visar sig 
i mitt material ha varit avgörande för värvningen och påverkat intressegemenskapens stabilitet. Jag har 
sett att bland annat detta haft stor betydelse för lärarnas ”entusiasm, lust och vilja”, vilket Rönnklint 
(2007) lyfter som den viktigaste framgångsfaktorn för att göra verksamheten attraktiv. Majberger Wie-
del (2012) beskriver Allsången i Stenungsund som ett exempel på lärande genom social praktik och 
lärarna i studien menar att verksamheten skapat gemenskap, delaktighet och utveckling hos eleverna. 
Detta ligger helt i linje med problematiseringen hos mina informanter. 

I Hedberg Peterssons (2009) studie av samarbetet i Angered som ett gott exempel finns många berö-
ringspunkter med mitt material, men hon har också sett delvis andra saker. Författaren skriver att det 
fanns en ”övertro bland personalen på att skriftliga mål och planer inte behövs eftersom de är så själv-
klara ändå i och med att man arbetat tillsammans under lång tid”, och att en ”förutsättning för ett fram-
gångsrikt samarbete är att det finns formellt tagna mål (i det här fallet politiska mål) som visar på nyt-
tan och nödvändigheten med ett samarbete” (s. 43). På dessa punkter ger mitt material en mindre sam-
stämmig bild.  

I frågan om behov av mål och planer så framkommer förvisso uppfattningar om att det skulle ha be-
hövts fler skriftliga stabiliserande artefakter för att reglera samarbetets mål och förutsättningar, men 
det stora flertalet talar snarare om svagheter i den praktiska och muntliga stabiliseringen och om lokal 
formbarhet som en styrka. När det gäller nödvändigheten av formellt tagna mål för samarbetet så beror 
överlevnaden förvisso på ekonomi, men politiska beslut har inte per automatik stärkt intressegemen-
skapen. Även om verksamheten kan ha växt i omfång, eller säkrats under ett visst antal år, så har det 
inte betytt att styrkan i relationerna eller stabiliteten i nätverket har ökat. Tvärtom tycks det vara så att 
man i perioder av upplevd yttre säkerhet har arbetat mindre på att stabilisera projektet internt, vilket 
förstås destabiliserat nätverket, medan kriser drivit fram stärkta förbindelser och viss formalisering. 
När intressegemenskapen och ekonomin samtidigt varit starka har projektet haft medvind, och omvänt.   

Hedberg Petersson lyfter även fram vikten av att båda parter ingick i en gemensam förvaltning, att 
chefer och rektorer satt i samma ledningsgrupp och att man hade en skolutvecklingsgrupp där lärare, 
kulturpedagoger, chefer och rektorer ingick. Hennes slutsats, att det varit betydelsefullt att lärarna och 
kulturpedagogerna såväl inbördes som från ledningshåll betraktats som jämbördiga och komplette-
rande professioner, får mig att reflektera över att många av mina informanter har upplevt brist på tid 
och engagemang för att nå pedagogisk samsyn och lära av varandra; Samarbetet mellan olika profess-
ioner har inte varit tillräckligt högt prioriterat, vilket drabbat värvningen. Personliga relationer och in-
formella möten i korridorer och lunchrum har då blivit ännu viktigare, och när dessa inte kommit till 
stånd har intressegemenskapen hotats. Slutsatsen att musikhandledarnas starka yrkesidentitet och kom-
petens särskilt har gynnat samarbetet är tydligt även i mitt material, men även att musikhandledarnas 
roll i nätverket successivt försvagades under det sista decenniet.  

För att återknyta till Cedervalls (2020) forskning om praktikgemenskaper kan jag konstatera att kultur-
pedagogerna i mitt material, och musikhandledarna i synnerhet, lägger vikt vid att utöva konst i nuet 
och ”på riktigt” tillsammans med deltagarna, men att det också finns berättelser som visar att kulturpe-
dagogers förhållningssätt till samarbetet och verksamheten har verkat hindrande för lärarnas och ele-
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vernas delaktighet och engagemang. Detta visar hur avgörande det är för ett lyckat samarbete att pro-
fessionerna för en kontinuerlig dialog om mål och förhållningssätt till verksamheten och varandras 
kompetenser och praktikgemenskaper. Detta behov gäller även för olika professioner inom kultursko-
lan, som exempelvis musikhandledare, rytmik-, dans-, bild- och dramapedagoger. 

Här vill jag dela med mig av en kort reflektion kring kulturpedagogernas självbild. Begrepp som 
konstnär och pedagog (eller lärare) skulle kunna förklara musikhandledarnas framgångar i att samar-
beta med lärarna, då de i sin roll som ”huvudsakligen musiker” eller rentav ”icke-lärare” har förhållit 
sig till grundskollärarna som viktiga kompletterande kompetenser. En personlig hypotes är att det lät-
tare har kunnat uppstå ”krockar” i samarbetena för kulturpedagoger med en stark egen läraridentitet, 
då varken man själv eller den grundskollärare man samarbetat med har haft anledning att betrakta 
varandra med samma nyfikenhet. Detta är dock inget jag kan belägga utifrån mitt material. 

Robust men ändå formbart?  

Nyvaller (2015) studerade i sin avhandling ”hur ett lokalt pedagogiskt program har gjorts robust, men 
ändå formbart, och därför överlevt i tiotalet år” (s. 75). Jag har valt att prata om stabilitet istället för 
robusthet. I fallet Allsången i Angered tycks nätverkets formbarhet, grovt förenklat, länge ha betrak-
tats som en självklarhet inbyggd i konceptet medan stabiliteten däremot har varit hotad av framförallt 
yttre, men även inre aktörer och faktorer. Formbarheten uppfattas som helt avgörande för delaktighet 
och en lyckad intressering, och har försvarats ivrigt, ibland på bekostnad av stabiliteten.  

Ju fler kulturpedagoger som kom in i samarbetet och inte delade samma problematisering, och ju mer 
musikhandledarnas centrala roll i verksamheten krympte när tiden inte räckte till för muntlig stabilise-
ring, desto fler kompromisser och anpassningar krävdes av var och en för att låta sig intresseras. Sär-
skilt påtagligt blir detta i de fall då musikens och allsångernas centrala roll i samarbetet hotats. I och 
med en försvagad intressegemenskap minskade lusten att satsa tid och kraft på verksamheten, och 
värvningen försvårades. Att mobilisera blev också besvärligt, eftersom ingen riktigt kunde föra allas 
talan när olika aktörer jobbade och tänkte olika. Strategin att säga ja istället för nej, att låta alla få plats 
under samma paraply, fungerade inte längre, kanske för att det blev otydligt vem som höll i paraplyet 
och vilket dess syfte var.  

Ett arbetssätt som till så stor del baserats på muntlig värvning och ”levande tradition” för att upprätt-
hålla intressegemenskapen har förstås sina svagheter. Minskar utrymmet för pedagogers egen lust och 
problematisering att ta plats, så tär det snabbt på intresseringen och värvningen. Det som i fallet 
Allsången i Angered ändå kunde hålla projektet flytande var just Allsången. Den minsta gemensamma 
nämnaren var fortfarande att klasserna lärde sig ett antal sånger som de sjöng tillsammans med andra 
klasser i slutet av terminen. Så länge allsångsföreställningen upplevdes som tillräckligt attraktiv kunde 
det, ihop med idén om att skolan har nytta av kulturpedagogernas lektioner, räcka för att upprätthålla 
verksamheten även utan den stora delaktighet och förankring som enligt informanterna hade känne-
tecknat samarbetet. Men förbindelserna blir svagare om aktörerna inte uppfattar sig själva som delä-
gare i projektet och de kommer inte att engagera sig i det eller försvara det i kristider. 

När det gäller samhällsutvecklingens betydelse för verksamhetens överlevnad så kan den knappast 
överskattas. Ovan redogjorde jag för Jacobssons (2017) forskning om synen på skolutveckling, som 
har förändrats mycket sedan 1980, och där den politiska kontexten gått mot nyliberala idéer om mark-
nadsanpassning och -styrning. Det är tydligt i mina informanters berättelser att förändringarna varit 
påtagliga när det gäller barnsyn och kunskapssyn i skolan och samhället, i en riktning som gjort det 
svårare att försvara verksamheten. När samhället utvecklats mot ökad kontroll, målstyrning och upp-
följning av mätbara resultat verkar nätverket ha haft svårt att anpassa sig.  

Där intresseringen av grundskolans lärare i många fall lyckats väl har värvningen av skolan varit mer 
komplicerad. Skolan regleras av egna styrdokument, och det har inte legat i kulturskolans intresse eller 
uppdrag att anpassa sin verksamhet till dessa. Ett lyckat samarbete mellan skola och kulturskola, heter 
det i En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69), kräver tvärtom att kulturskolan kan 
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behålla sin särart och inte bara blir ett verktyg för skolans måluppfyllelse. Att det varit mycket fokus 
inom kulturskolan i stort på vad denna är och bör vara, både lokalt och nationellt, har dels gett mindre 
tid för såväl chefer som pedagoger att ägna sig åt den verksamhet man faktiskt bedrivit, dels troligen 
också minskat upplevelsen av att man är på rätt väg med det man faktiskt gör.  

Jarl, Fredrikson & Persson (2011) skriver om hur chefer och rektorer professionaliserades under 1990- 
och 2000-talet, då en managementkultur bredde ut sig, delvis på bekostnad av de gamla profession-
erna. En hypotes är att detta kan vara en förklaring till att styrningen från chefshåll verkar ha ökat, i 
jämförelse med den fria, tillitsbaserade relation som informanterna beskriver i projektets tidiga år. 
Tilliten inom nätverket minskade sannolikt också på grund av en försvagad intressegemenskap, som ju 
kan leda till att man börjar misstro varandra: Har andra aktörer verkligen samma intressen som jag, 
vill vi samma saker? Har de en egen agenda, eller egna projekt som de hellre vill satsa sin energi på? 
Är vi besjälade av samma sak, delar vi alls värderingar? 

Allsångsföreställningens och musikens roll  

Musikarbetet är den självklara grunden i musikhandledarens arbetssätt, och allsångsföreställningen var 
manifestationen av musikhandledarnas bygge i stadsdelen. I Angered skedde ombildningen från mu-
sikskola till kulturskola på 90-talet och även om kulturskolan fortfarande kan sägas ha en ”övervikt” 
av musikämnen så fick man tidigt kollegor med andra kompetenser på arbetsplatsen. Många av dessa 
pedagoger fann en mötesplats och en samarbetsyta i allsångsföreställningen. Utvecklingen gick suc-
cessivt från ”allsång rakt upp och ned” till en allt större ”happening” med inslag av teater, dans, per-
formance med mera. I verksamheten på skolorna var musikarbetet med klasserna en självklar utgångs-
punkt även när kulturteam startades upp i stadsdelen Lärjedalen. En rytmiklärare eller musikhandle-
dare var med i varje team. Det förekom dock långt innan 2011, då projektet växte för att nå ut till hela 
Angereds kommunala grundskolor, att klasserna fick möta en dramapedagog eller en danspedagog i 
årskurs ett, och efter 2011 blev det vanligare. Att det skulle ingå en musikpedagog i kulturteamet var 
inte längre regel, och även om alla klasser fortsatt skulle lära sig terminens allsånger så var musikarbe-
tet och musikskapandet inte längre en självklar gemensam grund i arbetssättet. 

I materialet framträder att allsångsföreställningen spelat en mycket viktig roll i Kulturskolan Angereds 
identitetsskapande genom åren. Förutom att Allsången hade en central funktion i samarbetet med sko-
lorna, hade den även inflytande på kulturskolans utveckling. Arbetssättet med barns eget skrivande 
och skapande i centrum har varit inspirerande för många av kulturskolans pedagoger, och att dela 
samma sångskatt och att få skapa föreställningen tillsammans har betytt mycket för lust och gemen-
skap på arbetsplatsen. Det har lett till nya samarbeten och byggt på frivilligt deltagande. Föreställ-
ningen har visat upp det arbete som bedrivits i klasserna under terminen och varit såväl en manifestat-
ion av arbetssättet som en aktör i egen rätt. För informanterna i min studie har själva mötet i sången 
och dansen – och de känslor av delaktighet, glädje och gemenskap som uppstått – varit föreställning-
ens centrala syfte, medan dess rekryterande och mer informativa funktion har kommit ”på köpet” i och 
med att personerna, instrumenten och konstformerna på scen blev synliga och kända för barnen. Att 
det under de senaste åren saknats tydliga gemensamma svar på allsångsföreställningens syfte är en 
brist i intressegemenskapen, och blottar även olika syn på musikens roll i verksamheten på skolorna. 

När det gäller musikens roll så har det framgått i analysen att flera kulturpedagoger kände att det blev 
mer svårarbetat när inte alla längre hade en gemensam utgångspunkt i musiken. Samtidigt finns det 
utsagor i materialet om att projektet egentligen inte skulle behöva handla om just musik (se s. 28). För 
att stärka gemenskapen på en skola kan man göra en helt annan kultursatsning – bara placera en konst-
när där utan snack om estetiska lärprocesser och se vad som händer. Personligen tror jag att det ligger 
mycket i detta, och jag uppfattar att det inom nätverket alltid har funnits en stor lust inför att involvera 
olika konstformer – men om man bestämmer sig för att låta något annat än musiken bli det som man 
bygger upp skolkulturen kring, då faller snart syftet med allsångsföreställningen. Om några klasser 
inte kan och älskar låtarna när de kommer till föreställningen, då uppstår inte heller magin. Då riskerar 
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man istället motsatt effekt – att de som inte kan låtarna känner sig utanför gemenskapen, eller att 
klasslärare känner sig otillräckliga som inte lyckats med att lära in eller skapa lust kring låtarna. 

Utifrån min personliga erfarenhet av samarbetet vill jag även framkasta hypotesen att övergången från 
att producera CD-skivor till att dela allsångerna på Göteborgs stads digitala plattform Hjärntorget, utan 
välfungerade musiklyssningsfunktion, kan ha inneburit ett så pass stort hinder för vissa lärare att sång-
erna kom att förlora något av sin viktiga roll på skolorna. 

Diskussion av metod och teori 
Tidigt i arbetsprocessen ställde jag mig frågan om fallet Allsången i Angered skulle låta sig beskrivas 
som ett utvecklingsprojekt utifrån Callons teori om översättning och ANT. Jag vill påstå att det gått 
över förväntan. I processens början hade jag mina tvivel, då Callons teori tycktes mig avsedd för att 
studera fall med tydligare definierade aktörer och mätbara mål. Här fann jag dock stöd i Nyvallers an-
vändning av ANT, som på många sätt låg närmare mina behov. Istället för att fundera så mycket på 
vad teorin skulle kunna ge gav jag mig helt enkelt i kast med arbetet.  

Även om ANT möjligen har visat sig en väl ambitiös teori för uppsatsens format, så har den tvingat 
mig ut ur min bekvämlighetszon och hjälpt mig att ta mig an materialet på ett strukturerat sätt. Jag har 
tvingats skärskåda samband och företeelser som jag annars kanske inte lagt märke till. Nätverksteorin 
som analysverktyg har väckt många nya frågor, vilket faktiskt var en av mina förhoppningar, men 
också i stunder fått mig att önska att jag hade gjort annorlunda val i början.  

Mitt beslut att låta informanterna ta del av Callons punkter under intervjuns sista 10–15 minuter är jag 
nöjd med, även om jag i det skedet var relativt oförberedd på att förklara översättningsmomentens 
funktion och innehåll. Jag fick dock i flera fall intressanta och högst spontana inspel som bidrog till 
nya insikter. Som har framgått av analysen (se s. 34) reagerade vissa informanter negativt på idén att 
man skulle ha ägnat sig åt att eliminera eller försvaga andra möjliga lösningar, eftersom självbilden 
snarare är att man förhållit sig öppen och positiv till alla initiativ. Deras reaktion anknyter till den kri-
tik som ibland har riktats mot att nätverksteorin är ”macchiavellisk”, alltså tenderar att framför allt se 
egenintressen bakom de centrala aktörernas beteenden, som därigenom manipulerar andra och ses som 
dominanta (Nyvaller, 2015, s. 44f). Huruvida fokus inom ANT ligger på konflikter och kontroverser 
istället för förhandling och samverkan är omdiskuterat bland forskare. Jag tycker att jag har intagit ett 
balanserat förhållningssätt i denna fråga. 

I mitt metodavsnitt har jag redan redovisat att kulturskolechefs- och barnperspektivet saknas i min stu-
die, och i efterhand kan jag även se att det hade varit viktigt att intervjua fler kulturpedagoger – allra 
helst med olika ämneskompetenser samt personer som kommit in sent i verksamheten. Om jag dessu-
tom hade tagit med personer som av olika skäl inte låtit sig intresseras och värvas till projektet i min 
studie hade kunskapsbidraget förstås kunnat bli ännu större. Trots ovan nämnda begränsningar i urva-
let menar jag att min uppsats utgör ett viktigt komplement till de böcker, uppsatser och artiklar som 
hittills har skrivits om Allsången i Angered. Dessutom kan min studie av detta specifika fall sägas bi-
dra till en ökad förståelse för hur utvecklingsprojekt och nätverk kan utvecklas och överleva. Förhopp-
ningsvis väcker mitt användande av översättningsteorins begrepp också nya idéer hos läsaren kring 
hur man kan se på, tala om och tänka kring projekt och nätverk.  

Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har förstås otaliga uppslag till vidare studier dykt upp. Till exempel hade det varit 
intressant att lägga an ett organisations- och ledningsperspektiv på nätverket Allsången i Angered, för 
att bredda och fördjupa bilden av nätverkets förbindelser och processer. I en sådan studie skulle det 
vara viktigt att intervjua såväl chefer som politiker. Det skulle också ha varit värdefullt att studera pro-
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jektet ur barnens perspektiv, eftersom deras röster inte blivit hörda i min studie. En sådan studie, ex-
empelvis byggd på intervjuer med tidigare deltagare, skulle kanske kunna ge svar på hur barnen har 
intresserats och värvats över tid, och vad som eventuellt skiljer behoven förr och nu. 

En annan möjlig forskningsuppgift vore att studera just allsång i skolan som koncept, både de fall där 
Allsången i Angered har översatts till andra områden och andra, åtminstone utåt sett liknande initiativ 
som ”Hela skolan sjunger”. 

Vidare hade det varit spännande att se musikhandledarnas projekt och filosofi jämföras med El Sis-
tema i Sverige. Olikheter finns förstås, men mycket tycks också förena dessa båda rörelser, även utö-
ver fokus på musikens sociala funktion. Bland annat arbetet med en gemensam repertoar som källa till 
trygghet och samhörighet, att få samspela oavsett nivå och att ta barns skapande på allvar med ett stort 
mått av lekfullhet. ”El Sistema vill ge alla barn tid och fokus att ta till sig av grunderna i musiken och 
få fördjupa sitt lärande på ett lekfullt och seriöst sätt, där barnens kreativitet, energi, skapande, dröm-
mar och konstnärliga utövande tas på samma allvar som i professionella orkestrar”, skriver Stiftelsen 
El Sistema på sin hemsida (2017). Något som i min studie tyckts vara bland det viktigaste för engage-
manget, men som jag själv inte haft möjlighet att fördjupa mig i, är just detta att vara i ett ”lektill-
stånd” tillsammans med andra, och hur det kreativa arbetssättet och förhållningssättet har kompletterat 
den ”vanliga” skolan.  

Värt att nämna är att flera av mina informanter under intervjuerna själva spontant kom med inspel om 
El Sistemas intåg i Sverige och Hammarkullen. Utsagorna var av mycket blandad karaktär: att El Sis-
tema kunde få med sig politiker och pengar på grund av att man hade starka allierade (som exempelvis 
GSO), tydliga frontfigurer (som Gustavo Dudamel) och stor medial uppmärksamhet (åtminstone i bör-
jan); att musikhandledarna och El Sistema är någonting likartat som har funnits i två olika delar av 
världen, som har ”gift ihop sig” i Hammarkullen; att kulturpedagogernas närvaro i skolans vardag 
ökade när El Sistema startade; att El Sistema var ett uppifrån-projekt kantat av konflikter till skillnad 
från musikhandledarnas projekt som byggdes underifrån; att allsångsverksamheten var en förutsättning 
för att El Sistema-implementeringen lyckades i Hammarkullen, men att det inte har synliggjorts.  

Kanske att någon i framtiden kan genomföra en studie av El Sistemas uppkomst, utveckling och över-
levnad i Hammarkullen och Göteborg ur ett aktör-nätverksperspektiv? 
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Bilaga 1: Intervjufrågor hösten 2019 
 

1.  Berätta din bild av hur samarbetet mellan kulturskola och grundskola i Angered sett ut och ut-
vecklats genom åren. 

2.  Vilka aktörer tänker du har varit särskilt viktiga för projektets framväxt och överlevnad? 

2b.  Vad har du sett av nätverket? 

 Till stöd om det behövs: Aktörer kan till exempel vara personer eller grupper av personer, institut-
ioner, specifika roller eller projekt inom projektet. 

3.  Till grundskollärarna: Vilken har din roll respektive kulturpedagogens roll i samarbetet varit och 
har den förändrats över tid?  

4.  Vilken mening har projektet tillskrivits? Vilka relationer och argument har fått nätverket att växa 
och stärkas? 

5.  Finns det något skede av samarbetet då du har upplevt projektet som mest stabilt eller instabilt?  

5b.  Kan du identifiera sådant som varit stärkande och sådant som varit problematiskt eller söndrande? 

6.  Vilka orsaker tänker du skulle kunna finnas bakom nätverkets pågående sönderfall? 

7.  Är det någon fråga du själv gärna vill besvara, som jag inte har ställt? 

8.  Slutligen vill jag visa dig den teori, Callons fyra översättningsmoment, som jag kommer att ana-
lysera materialet utifrån. Har du några reflektioner kring dessa punkter med avseende på 
Allsången i Angered? 
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Bilaga 2: Kursplan för musikhandledarverksamheten 1998 

 


