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Abstract: This master is a study of the co-operation between 

“Angered’s culture schools” and compulsory schools. In 
many reports of today one can see that there is a lack of co-
operation between compulsory school and other cultural 
institutions. This master aims to study a “good example” to 
see what makes it successful in the terms of organizational 
conditions, profession, authority and legitimacy as well as 
knowledge creation. The theoretical frames are Folkesson’s 
(2004) theory of the dimensions of co-operation and 
Nonaka’s theory (1995) of knowledge creation. The result is 
based on four interviews with leaders and teachers, together 
with an analysis of written documents. My results show that 
the success in this studied example is related to 
organizational conditions, profession, authority, legitimacy 
and knowledge creation in many ways.  
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
Följande avsnitt ger en bild av det som avses studeras där problemområde, syfte och 
frågeställningar beskrivs. 
 
1.1 Problemområde 
 
Jag ska i den här uppsatsen försöka ta reda på hur det "goda samarbetet" mellan 
grundskolan och den kommunala kulturskolan kan se ut. Det var under mitt arbete som 
kultursekreterare för barn och unga och de erfarenheter jag fick under den tiden som jag 
valde uppsatsämne. Jag tyckte mig alltför ofta se att den konsert, teater- eller 
dansföreställning som barn i grundskolan fick uppleva en gång om året stannade vid 
enstaka "happenings" och fick inte den innebörd som en kulturupplevelse skulle kunna 
få om kultur och skapande blev en naturlig del av undervisningen i skolan. Det var då 
jag kom i kontakt med begreppet estetisk läroprocess. Den estetiska läroprocessen 
innebär enligt forskarna Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius att man lägger estetiska 
perspektiv på alla ämnen, all undervisning och på hela skolans verksamhet. En teori om 
att konst och estetisk praktik tillför något väsentligt till lärandet i skolan (2004).  
Ett väl fungerande samarbete mellan grundskolan och den kommunala kulturskolan 
skulle kunna förenkla arbetet med estetiska läroprocesser i grundskolan. För att 
motivera samarbetet behöver båda parter uppleva att de får ut något av att samarbeta. 
Förutom att samarbetet kan bidra till ökad måluppfyllelse, dvs. elevernas lärande, 
förutsätter jag också att alla inblandade parter lär sig något av att samarbeta. Flera 
forskare menar – bland andra Nonaka (1995), Säljö (2005), Alexandersson & Limberg 
(2004) och Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius (2004)  – att samspel med andra är 
själva förutsättningen för att lära och utvecklas. För att ta reda på vilka förutsättningar 
och vilka verktyg som behövs, vilka processer som underlättar samarbetet och hur 
kunskap förmedlas mellan de personer som samarbetar har jag valt att studera ett 
samarbete som pågått under en längre tid, ett samarbete som får fungera som det  
"goda exemplet".  
 
Under snart tjugofem år har skolan varit föremål för särskilda satsningar på det som 
kommit att kallas ”Kultur i skolan”. Med kultur menas då alla sätt på vilka vi skapar 
betydelser, kommunicerar med varandra och organiserar det sociala livet. Inbegripet  
att konst och estetik spelar stor roll i formandet av vår kultur (Aulin-Gråhamn, Persson 
& Thavenius, 2004). Det började med att skolorna fick statliga medel under åren 1985-
1991 för att genomföra kulturprojekt på skolorna, tex. samarbeten med författare och 
konstnärer, teatrar och museer. Inom Utbildningsdepartementet tog man fram  
”en strategi för kultur i skolan” (1995-1999) och i början av 2000-talet inrättades en 
särskild beredningsgrupp för ”Kultur i skolan" som bla. tog fram förslag till samarbete 
mellan Skolverket och Statens kulturråd  i ”Kultur för lust och lärande”. (Aulin-
Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004). Enligt Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius 
har ”Kultur i skolan” hittills mest handlat om särskilda kulturprojekt i skolan, och deras 
erfarenhet är att det har gått långsamt att länka samman konsten och det estetiska 
gestaltandet med skolans olika ämnen. Det egentliga syftet med att sammanföra kultur, 
estetik och lärande i skolan är enligt författarna att skapa en ny form av offentlighet,  
där skolan skulle kunna vara en demokratisk offentlighet med en egen yttrandefrihet.  
 



 5

Den särskilda konventionen om barns och ungas rättigheter som antagits av FN:s 
medlemsländer har spelat en stor roll i diskussionerna om ”Kultur i skolan”.  
Den statliga arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet som arbetade med att 
”utveckla en ny strategi för kultur i skolan” hade konventionen som en av sina 
grundläggande utgångspunkter. I artikel 12 står det bland annat att medlemsstaterna  
ska ”tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet”. Artikel 13 slår fast att barnet ”ska ha rätt till 
yttrandefrihet”. Denna rätt innefattar frihet att ”söka, motta och sprida information och 
tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat 
uttrycksmedel”. Artikel 31 talar om barnets ”rätt att fritt delta i det kulturella livet”. 
Medlemsstaterna förbinder sig att ”respektera och främja barnets rätt att till fullo delta  
i det kulturella och konstnärliga livet” och att ”uppmuntra tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”.(Aulin-
Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004). 
 
Utifrån denna demokratiska rättighet "att fritt delta i det kulturella livet" gjordes en 
nationell kartläggning av "Aktionsgruppen för barnkultur" 2006 på uppdrag av 
regeringen (Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen (SOU 2006:45). 
Kartläggningen visade att det kulturutbud, i form av organiserade kulturaktiviteter och 
kulturinstitutioner som vänder sig till barn och unga, inte är tillgängligt för alla idag.  
I vissa områden får barnen en stor del av kulturutbudet, medan det i andra är i princip 
obefintligt. En av flera orsaker till att kulturutbudet är så ojämnt fördelat i landet visade 
sig vara för dålig samordning mellan kultur och skola. 
 
En av de kulturinstitutioner som når många barn och unga är den kommunala musik- 
och kulturskolan. Det finns de kulturskolor, tex. Angereds kulturskolor, som menar att 
för att kulturskolans aktiviteter ska kunna bli tillgängliga för alla barn måste man 
samarbeta med grundskolan. Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) har fått i 
uppdrag att utreda huruvida för-, grund- och gymnasieskolor samverkar med landets 
musik- och kulturskolor. Rapportens slutsats är att verksamheterna i mycket liten grad 
samspelar. De är snarare två parallella verksamheter utan större kontakt. (Glädjeämnen 
eller sorgebarn?, 2006) 
 
I ett försök att förbättra samarbetet mellan grundskola och kulturverksamhet har 
regeringen under de senaste två åren initierat ”Skapande skola” som ska arbeta för att 
stärka arbetet med barn- och ungdomskultur, bidra till ökad måluppfyllelse och öka 
grundskolans samverkan med kulturlivet. Kulturdepartementet menar att ”Skapande 
skola” bla. ska kunna leda till ökad samverkan mellan kulturlivet och skolan och att det 
finns behov av mer kunskap inom skolan om hur arbetet med kultur kan integreras i 
vardagsarbetet. (Kultursmockan, 2007). 
 
I samband med utmärkelsen ”Årets kulturskola 2006” uppmärksammades Angereds 
kulturskolor för sitt samarbete med grundskolorna i stadsdelarna Lärjedalen och Gunna-
red, och mot bakgrund av detta har jag valt att studera hur samarbetet i Angered ser ut. 
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1.1.1 Bakgrund musik- och kulturskolor respektive grundskolor 
 
För att förstå förutsättningarna för ett samarbete mellan kulturskola och grundskola 
beskrivs i detta avsnitt hur kulturskolor respektive grundskolor är organiserade i 
Sverige.  
Förutsättningarna för samarbete mellan grundskolan och kulturskolan har förändrats de 
senaste femton åren då Sveriges grundskolor kommunaliserades. Innan dess var skolan 
statlig och musik- och kulturskolan kommunal och då fanns det i princip inget 
samarbete alls. Då hade man olika chefer och olika lokaler etc. Idag är både 
grundskolans och kulturskolans verksamheter kommunernas ansvar och oftast tillhör  
de samma förvaltning.  
 
1.1.1.1 Musik- och kulturskolor 
 
Den svenska kommunala musikskolan startade i ett par kommuner under 1940-talet. 
2006 fanns 169 musikskolor och 113 kulturskolor i Sverige. Endast åtta kommuner 
saknar musik- och kulturskola. Verksamheterna är helt och hållet kommunala, dvs. inga 
statliga regelverk eller lagar styr verksamheten och den finansieras kommunalt. Musik- 
och kulturskolorna tar oftast ut en terminsavgift.  
 
I slutet på 1980-talet startade en breddning av musikskolan till att även omfattas av 
annan estetisk verksamhet, dvs. kulturskola. Utvecklingen från musikskola till 
kulturskola pågick under 1990-talet och pågår fortfarande.  
 
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) bildades 1996 och är organiserad som  
en ideell förening. Medlemmar är kommunernas musik- eller kulturskolor. Drygt 80 
procent av landets musik- och kulturskolor är medlemmar i SMoK. (Angereds 
kulturskolor är en av medlemmarna). SMoK arbetar bl.a. med opinionsbildning, 
mediekontakter, faktainsamlande, kurser och konferenser. (Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd, 2006). 
 
”Årets Musik- och Kulturskola” utses sedan 1998 av Svenska Musikrådet, som 
representerar det svenska musiklivet genom 60 anslutna medlemsorganisationer.  
Genom utmärkelsen vill Svenska Musikrådet särskilt premiera utveckling och förnyelse 
inom Musik- och Kulturskolans område. Bakom priset står medlemsorganisationerna 
Rikskonserter, SAMI, SMoK, STIM och IFPI Svenska gruppen. (Svenska Musikrådet, 
2006) 
 
1.1.1.2 Grundskolor 
 
Till den obligatoriska skolan i Sverige räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan 
och särskolan. I Sverige gäller nioårig skolplikt från sju års ålder, med en möjlighet till 
frivillig skolstart vid sex år. Undervisningen är avgiftsfri och föräldrarna ska inte ha 
någon kostnad för läromedel, skolmåltider, hälsovård eller skolskjuts.  
 
I Sverige delas ansvaret för skolan mellan riksdag, regering, kommunen, myndigheterna 
på skolområdet samt den enskilda skolan. Riksdag och regering anger mål i form av 
läroplan och riktlinjer för arbetet i skolan och dessa gäller för alla skolor i Sverige. 



 7

Ansvarigt departement är Utbildningsdepartementet som ansvarar för att ta fram 
beslutsunderlag för regeringens förslag. Kommunerna är de som ansvarar för 
genomförandet av skolverksamheten inom de ramar som staten anger i skollag, 
läroplaner och andra förordningar. Kommunen har stor frihet att avgöra hur skolan ska 
organiseras för att de nationella målen ska uppnås. Kommunen ansvarar även för att 
skolorna får de resurser och de förutsättningar som behövs för en likvärdig skola.  
Den ska även ta hand om uppföljning och utvärdering av skolan. Myndigheterna på 
skolområdet (Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska 
institutet) stöder arbetet med att öka kvaliteten och måluppfyllelsen i utbildnings-
systemet. Skolverket verkar för att de nationella målen i förskoleverksamheten, 
skolbarnomsorgen, skolan och vuxenutbildningen uppfylls, utarbetar förslag till 
kursplaner, fastställer betygskriterier, utfärdar föreskrifter och allmänna råd samt 
godkänner fristående skolor. Myndigheten för skolutveckling stödjer huvudmäns och 
lokala enheters arbete med lokal verksamhetsutveckling i förskoleverksamhet, 
skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning. Det är den enskilda skolan som ska se till 
att all personal bidrar till att skolans mål uppfylls, men huvudansvaret vilar på rektor 
och lärare.  
 
Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig 
utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. 
Vid sidan av de kommunala grundskolorna finns fristående skolor som ska ha samma 
mål som de kommunala, men kan ha en särskild inriktning. (Regeringskansliet, 2007) 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Jag har i föregående avsnitt pekat på att det finns en dokumenterad brist på samarbeten 
mellan den kommunala kulturskolan och grundskolan. Syftet med den här uppsatsen  
är att undersöka hur det kan se ut när samarbetet mellan kulturskolan och grundskolan 
fungerar. Jag har valt att studera det goda exemplet och undersöka samarbetet mellan 
kulturpedagoger och lärare i Gunnareds- och Lärjedalens stadsdelar, samt hur 
kunskapen förmedlas mellan dem, med utgångspunkt i Folkessons teori (2004) om 
samarbete mellan olika yrkesgrupper och Nonakas teori (2000) om kunskapsförmedling. 
 
Med utgångspunkt i ovan nämnda teorier och intervjuer vid aktuella skolor ställer jag 
följande frågor:  
 

• Vilka fysiska och organisatoriska förutsättningar finns det för samarbetet? 
• Vilka yrkesidentiteter har kulturpedagogerna resp. lärarna och hur 

påverkar dessa yrkesidentiteter samarbetet? 
• Hur ser maktförhållandet ut mellan kulturpedagogerna resp. lärarna och 

hur påverkar det samarbetet? 
• Vilken legitimitet har samarbetet och hur påverkar det samarbetet? 
• Finns det ett gemensamt professionellt objekt?  
• Hur förmedlas kunskapen, med utgångspunkt från Nonakas 

kunskapsspiral? 
• Hur kan man förstå samarbetets framgång mot bakgrund av ovanstående 

aspekter? 
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2. TIDIGARE FORSKNING  
 
Detta avsnitt fokuserar på utvalda delar av tidigare forskning som har anknytning till 
uppsatsens problemområde.  
 
2.1 Lärande 
 
Jag förutsätter att man lär sig något av att samarbeta och jag har därför tagit del av 
tidigare forskning i ämnet, som jag kortfattat redogör för nedan. Forskarna 
representerar de olika forskningsområdena organisationsteori, pedagogik, biblioteks- 
och informationsvetenskap samt litteraturvetenskap. 
 
Ikujiro Nonaka är professor emeritus i organisationsteori, vid Hitotsubashi University, 
Japan. Nonakas forskningsinriktning är Organizational Social Knowledge Creation.  
I Enabling Knowledge Creation (1995), beskriver Nonaka att mänsklig kunskap skapas 
och utvecklas genom en social process mellan individer och inte inom enskilda 
separerade individer. Nonaka har tagit fram en modell, The SECI Model for Self-
transcendence, som beskriver kunskapsförmedling som en social process. Modellen  
är uppsatsens utgångspunkt och teoretiska ramverk och kommer därför att beskrivas 
närmare i kap 3.2. The SECI Model är hämtad från en bredare teori om organisationers 
lärande som jag inte kommer att upp vidare i den här uppsatsen.  
 
Roger Säljö är professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik, 
Göteborgs Universitet. Säljö är en av de främsta förespråkarna för den sociokulturella 
ansatsen i Sverige och bedriver forskning om lärande, utveckling och kommunikation. 
Det sociokulturella perspektivet betonar att människans tänkande, och möjlighet att lära, 
påverkas av och påverkar den miljö och det sammanhang hon befinner sig i. En viktig 
del i lärandeprocessen är de redskap eller verktyg som används. Dessa kan antingen 
vara fysiska eller intellektuella. Säljö (2000) menar att genom språket har vi en unik 
förmåga att dela erfarenheter med varandra. Vårt lärande är varken styrt av instinkter 
eller begränsat till vad vi själva funnit ut i vår personliga, fysiska kontakt med världen. 
Vi kan fråga andra, och vi lånar och byter ständigt information, kunskaper och 
färdigheter i samspel med våra medmänniskor. I ett sociokulturellt perspektiv på 
mänskligt lärande och utveckling är kommunikativa processer helt centrala. Det är 
genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter.  
Jag kommer också i den här uppsatsen att anta ett sociokulturellt perspektiv.  
 
Mikael Alexandersson är professor vid institutionen för pedagogik och didaktik, 
Göteborgs Universitet, och Louise Limberg är verksam som forskare vid institutionen 
för biblioteks- och informationsvetenskap, Borås Högskola. I Textflytt och sökslump - 
informationssökning via skolbibliotek (2004) beskriver Alexandersson & Limberg 
(2004)) den kunskapsprocess som elever deltar i när de söker information via webben 
och via tryckta källor. De diskuterar frågorna om elevernas lärande och det sociala 
samspelet i informationssökningsprocessen. Alexanderssons & Limbergs utgångspunkt 
är lärande och de menar att de sociala och kulturella villkoren för elevernas lärande är 
starkt förknippade med situationen och samspelet mellan elev och lärare, elev och text 
och elev och elev. Ur detta perspektiv beskriver de lärandet som deltagande i sociala 
praktiker och språket och kommunikationen med andra människor är de viktigaste 
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komponenterna som bidrar till lärandet. Lärandeprocessen består, menar Alexandersson 
& Limberg (2004, s. 19), i att kombinera tidigare erfarenheter till något nytt och 
medvetandet formas i samspel med den kultur och det samhälle vi lever i. Forskarnas 
grundantagande är att lärande utvecklas i samspelet mellan individer kring ett specifikt 
innehåll i en situation. Alexandersson & Limberg menar vidare, att när vi lär ingår vi  
i ett socialt och kulturellt sammanhang där andra människor genom kommunikation 
bidrar till vårt lärande.  
Lena Aulin-Gråhamn är verksam som universitetslektor vid institutionen för kultur-
språk-medier, Malmö Högskola. Aulin-Gråhamn arbetar med undervisning, utveckling 
och utvärderingsuppdrag gällande kultur och estetik i lärarutbildning och skola.  
Magnus Persson är fil dr i litteraturvetenskap, Malmö Högskola, och verksam som 
universitetslektor i svenska med särskild inriktning mot litteratur, medier och 
kulturanalys. Jan Thavenius är professor emeritus i litteraturvetenskap, Lunds 
universitet. I Skolan och den radikala estetiken (2004, s.11) talar Aulin-Gråhamn, 
Persson & Thavenius om kunskap och lärande inom skolans värld och menar att om 
kunskaperna och lärandet ska vidgas över de traditionella gränserna måste det ske  
i sammanhang som tillåter många olika perspektiv och uttrycksformer och som 
inspirerar till dialoger och diskussioner. De menar att undervisning bör präglas av 
gemensamma samtal där många röster kan höras.  
 
Sammanfattningsvis utgår jag i den här uppsatsen från att lärande är en process som 
förutsätter ett kommunikativt samspel med andra människor. Det tycks vara så att 
samspel med andra har stor betydelse för att vi ska kunna lära. När vi lär ingår vi i ett 
socialt och kulturellt sammanhang där andra människor bidrar till vårt lärande genom att 
vi kommunicerar. Jag kommer inte närmare än så här att gå in på teorier kring lärande 
utan fortsätter i nästa avsnitt med att redogöra för tidigare studier kring samverkan 
mellan olika yrkesgrupper inom skola respektive kulturverksamhet. 
 
2.2 Samarbete   
 
I följande stycke redovisar jag kortfattat tre magisteruppsatser som har utgått från 
liknande frågeställningar som jag ställer i den här uppsatsen. De handlar om 
samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier, bibliotek och förskola respektive 
utbildningsväsende och arbetsliv.  
 
Pernilla Bergqvist och Karin Karlsson (2005) beskriver i magisteruppsatsen Samarbete 
mellan bibliotek och förskola. En studie om huruvida samarbete kan främja barns och 
särskilt invandrarbarns språkutveckling hur bibliotekarier samarbetar, vad deras olika 
yrkeskompetenser bidrar med i samarbetet och hur de ser på samarbetet. Uppsatsens 
teori bygger dels på Lena Folkessons två rapporter Samspel mellan lärare och skolbib-
liotekarier (2004) respektive Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal som ingår  
i Ullström, M. (red). Sök för att lära – om lärande, informationssökning och bibliotek 
(2004) och dels på Ingrid Pramling Samuelssons och Maj Asplund Carlssons teori om 
barnets lärande i förskolan (2003). Metoden är kvalitativa intervjuer med fyra biblio-
tekarier och tre förskolepedagoger. Uppsatsens slutsats är att bibliotekarier och peda-
goger samarbetar i flera olika konstellationer och de menar att de i ett samarbete kan 
stimulera barnens språkutveckling. De intervjuade bibliotekarierna och förskole-
pedagogerna upplever att de i ett samarbete kan komplettera varandra med sina yrkens 
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respektive kompetenser. För att samarbetet ska kunna utvecklas krävs att det förs en 
dialog mellan bibliotekarier och pedagoger för att tydliggöra vad de ska samarbeta om 
och hur detta ska utföras.  
 
Malin Molinder och Lena Rodman (2006) har studerat samarbetet mellan lärare och 
skolbibliotekarier i magisteruppsatsen Lärare och skolbibliotekarie – ett udda par som 
bör dra jämnt. En studie i samarbete på en högstadieskola. Uppsatsens syfte är att 
undersöka hur lärare och skolbibliotekarie uppfattar sitt samarbete i den specifika 
kontext som en högstadieskola utgör. För att besvara uppsatsens frågeställningar 
använder de sig av kvalitativ metod och med e-postintervjuer av åtta lärare och  
en skolbibliotekarie. Uppsatsen baseras på Folkessons teori om samspel mellan lärare 
och bibliotekspersonal som ingår i Alexandersson & Limbergs Textflytt och sökslump - 
informationssökning via skolbibliotek (2004). Resultatet av undersökningen visar att 
något djupare samarbete mellan lärarna och skolbibliotekarien inte förekommer,  
men att de möts och har nytta av varandra. Uppsatsen visar att bristen på ett djupare 
samarbete bla. beror på att skolbibliotekarien aldrig är med på lärarnas planering, 
påverkar inte undervisningen och att det inte finns särskild tid avsatt för gemensam 
planering. Det informella mötet är istället mycket betydelsefullt för utbyte av idéer  
och information.  
 
Karin Rehnström (2006) beskriver i magisteruppsatsen Samverka för utveckling –  
en studie om samverkan mellan utbildningsväsende och arbetsliv hur samverkan 
upplevs som något meningsfullt och utvecklande för individer, grupper och 
organisationer, såväl som för de inblandade organisationerna. Rehnström har gjort  
en fallstudie av ett projekt som arbetat med frågor kring samverkan och som använt  
sig av utbildning och företagsamt lärande som ett sätt att utveckla synen på kunskap, 
lärande och arbetsmetoder. Projektets syfte är att utveckla utbildningsväsendet,  
de enskilda eleverna och personalen, genom att integrera kontakter med näringslivet  
i undervisningen. Studien består av kvalitativa intervjuer med projektdeltagare från 
utbildningsväsende och arbetsliv samt ledaren för det studerade projektet. Uppsatsens 
teori baseras bla. på Hans Sarvs (1997) teori om den lärande organisationen och Göran 
Brulins (1998) teori om samverkan mellan högskola och omgivning. Uppsatsens syfte 
är att utveckla förståelse för samverkan mellan utbildningsväsende och arbetsliv. 
Rehnström kommer bla. fram till att samverkan mellan utbildningsväsende och arbetsliv 
upplevs som utvecklande för individer, grupper och organisationer.  
 
Ingen av ovan nämnda studier studerar specifikt samarbetet mellan kulturskola och 
grundskola där jag tidigare visat att det finns en dokumenterad brist på samarbeten,  
de har heller inte studerat det sk. goda exemplet och inte hur ett samarbetes läroprocess 
ser ut. Det ska därför bli särskilt intressant att undersöka samarbetet mellan kultur-
pedagoger och lärare utifrån Folkessons resp. Nonakas teori om samverkan mellan  
olika yrkesgrupper resp. kunskapsförmedlingsprocessen. 
 
3. TEORETISK RAM 
 
I följande avsnitt beskrivs de två teorier som är uppsatsens ram och utgångspunkt för 
att kunna besvara frågeställningar och syfte.  
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De teorier som jag har använt för att försöka besvara uppsatsens frågeställningar är dels 
Lena Folkessons studie av samspel mellan bibliotekspersonal och lärare som ingår  
i Textflytt och sökslump – informationssökning via skolbibliotek (2004). Folkessons 
studie använder jag för att besvara frågor om vilka förutsättningar som behövs för att 
kulturskolan och grundskolan ska kunna samarbeta, hur yrkesidentiteter, maktför-
hållande och samarbetets legitimitet påverkar samarbetet och om det finns något 
gemensamt professionellt objekt i det studerade samarbetet. Aspekter som visat sig vara 
av central betydelse när det gäller samspelet mellan bibliotekspersonal och pedagoger 
(Folkesson, 2004). Lena Folkessons teori har jag valt att använda i sin helhet eftersom 
den beskriver samarbetet mellan två lärande yrkesgrupper, nämligen bibliotekspersonal 
och lärare, vilket ligger nära till hands att applicera på min undersökning av samarbetet 
mellan kulturpedagoger och lärare. Folkessons teori kom jag i kontakt med under mina 
studier inom informations- och biblioteksvetenskap och den visar på hur komplicerat  
ett samarbete mellan två yrkesgrupper kan vara, att det är en mängd olika faktorer som 
spelar in för att samarbetet ska fungera.  
 
Dels kommer jag att använda mig av Ikujiro Nonakas modell för hur kunskap skapas 
som bla. finns beskriven i The Knowledge-Creating Company (1995). Modellen 
beskriver fyra olika processer som är nödvändiga för att kunskap ska kunna skapas 
mellan individer. Nonakas modell beskrivs av flera forskare, bla. Choo (1998) som jag 
kom i kontakt med när jag studerade organisationsteori inom informations- och 
biblioteksvetenskap. Jag blev intresserad av teorin om den lärande organisationen,  
där ett avsnitt handlade om just förmedling av kunskap mellan individer som en ständigt 
pågående och social process. Kunskapsförmedlingsprocessen är hämtad från en bredare 
teori om organisationers lärande, men jag har valt att avgränsa undersökningen till 
Nonakas modell om hur kunskap förmedlas mellan individer som samarbetar. Jag utgår 
i den här uppsatsen ifrån att samspel med andra är själva förutsättningen för individer att 
lära och utvecklas. Därför vill jag ta reda på hur kunskapen förmedlas mellan dem som 
samarbetar och vilka problem som finns.  
 
3.1 Förutsättningar och samspel 
 
Folkesson (2004) har vid ett antal projektskolor studerat samspelet mellan lärare och 
bibliotekspersonal. Studien ingår i Textflytt och sökslump - informationssökning via 
skolbibliotek av Alexandersson, M.& Limberg, L. (2004). Bibliotekspersonal och 
pedagoger vid samtliga projektskolor har intervjuats i syfte att få kunskap om hur dessa 
yrkesgrupper ser på det samspel som förekommer/förväntas förekomma dem emellan. 
En utgångspunkt i studien har varit att lärares och bibliotekariers antaganden och 
föreställningar om den gemensamma verksamheten har avgörande betydelse för hur den 
kommer att genomföras. Hur de olika grupperna med pedagoger, bibliotekarier, 
assistenter och lärarbibliotekarier lyckas i sitt samspel, påverkar starkt hur biblioteket 
används i undervisningen samt på vilka sätt biblioteket kommer att utgöra en resurs  
i elevernas lärande.  
 
Folkesson studerar samspelet bla. utifrån personalens organisatoriska tillhörighet, med 
vilka de samspelar i olika sk. samspelskonstellationer och huruvida samspelet bygger på 
formella eller informella och individuella samspelsinitiativ. 
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Ur studien identifierar Folkesson tre dimensioner som är av central betydelse för 
samspelet mellan bibliotekspersonal och pedagoger. En yrkesdimension, som innehåller 
två underdimensioner: yrkesidentitet och yrkeskultur, en maktdimension samt en 
legitimitetsdimension.  
 
Folkesson skiljer på yrkesroll och yrkesidentitet. Yrkesroll innebär att andra, som 
rektorer, kan definiera rollen och tilldela rollen egenskaper, medan yrkesidentitet 
innebär individens egen tolkning av yrket. I ett samspel möts personer från två olika 
yrkeskulturer. Kulturen har växt fram bla. ur de långa traditioner som de båda yrkena 
har bakom sig. Samhälle och arbetsgivare har skilda krav på yrkena och dessa regleras 
på skilda vis genom fackliga avtal, lagar m.m. De båda utbildningarna skiljer sig också 
åt. Folkesson menar att de båda olika yrkeskategorierna lärare och skolbibliotekarier är 
jämbördiga. De har en likvärdig utbildning och status, vilket anses gynnsamt för 
samspelet. Men det finns skillnader i yrkeskultur och yrkesidentitet som kan leda till 
svårigheter att kommunicera. Det finns en risk att man ser enbart utifrån sitt eget 
perspektiv och inte talar samma språk.  
 
I samspelet mellan lärare och bibliotekarier finns det en dynamisk växelverkan mellan 
makt och vetande beroende av vems ”arena” eller kompetensområde parterna för 
tillfället rör sig inom, dvs. vem som för tillfället har makten och kunskapen. Lärare och 
skolledning är "ägare" av den pedagogiska verksamheten och definierar skolbiblio- 
tekariens roll. Folkesson menar att eftersom det pedagogiska vetandet finns hos lärarna 
är det dessa som har makten över undervisningen. I skolbiblioteket däremot är det 
bibliotekarierna som har vetandet och makten, som känner till bibliotekets organisation, 
klassifikationssystemet och hur informationen är organiserad i biblioteket.  
 
Det finns formell och reell legitimitet. Den formella legitimiteten när det gäller 
uppdraget att ansvara för ett skolbibliotek finns dels genom formell utbildning,  
men också genom att skolledaren ”legitimerar” uppdraget och därmed formellt ger 
förtroende och legitimitet till personen ifråga. I det konkreta samspelet mellan 
bibliotekarier och lärare handlar det också om att den biblioteksansvariga personen 
måste erövra legitimitet, dvs. samspelet i sig bidrar till att synliggöra kompetens och 
därmed erövra en reell legitimitet. Där så sker i en samspelsrelation, kan detta leda 
vidare till ett mer utvecklat samarbete på individ- och gruppnivå.  
 
En ytterligare aspekt av samspelet mellan lärare och bibliotekspersonal rör det som 
kallas samspelets gemensamma professionella objekt. När samarbetspartnerna är insatta 
i varandras kompetenser och vad deras yrken har för syften kan samarbetet utvecklas till 
att man finner ett gemensamt professionellt objekt. Det kan bestå av mål för vad det är 
eleverna ska lära sig och genom att samarbeta underlättar man för varandra att uppnå 
dessa mål. Då kan man även bestämma vilka metoder man ska använda för elevernas 
lärande. Folkesson ger inga direkta exempel på vad ett gemensamt professionella objekt 
skulle kunna vara, men jag tolkar det gemensamma professionella objektet som att varje 
yrkesgrupp arbetar mot ett mål, dvs. ett för sitt yrke professionellt objekt, och för att två 
olika yrkesgrupper ska kunna samarbeta krävs att man förenar de båda yrkesgruppernas 
olika mål mot ett för samarbetet gemensamt mål. För att komma fram till detta behöver 
man tid för gemensamma diskussioner, kompetensutveckling och gemensam arbetstid.  
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Jag har därför valt att titta på i vilken mån lärare och kulturpedagoger har avsatt tid för 
gemensam fortbildning samt planerings- och arbetstid.  
 
Folkessons slutsats när det gäller det studerade samspelet mellan bibliotekarier och 
lärare är att det är viktigt att tydliggöra det gemensamma professionella objektet och att 
klarlägga hur respektive professions kompetens kan användas och komma till sin rätt. 
Det är en del i ett gemensamt professionellt lärande, som kräver kollektiv reflektion och 
kollektiva samtal med ett tydligt innehållsligt fokus. I sådana samtal kan för givet tagna 
föreställningar och antaganden problematiseras och ventileras. Olika uppfattningar kan 
synliggöras och diskuteras. Folkesson (2004) menar att en gemensam arbetsprocess för 
lärare och bibliotekspersonal är nödvändig för att skolbiblioteket ska utvecklas.  
Mitt fokus är inte uteslutande Folkessons studie, utan dessutom en studie i hur kunskap 
förmedlas mellan de individer som samarbetar. Jag har därför inte fördjupat mig i var 
och en av Folkessons dimensioner utan endast berört dem så som jag har tolkat och 
beskrivit dem i detta avsnitt. Folkessons studie visade sig vara omfattande och komplex 
och dimensionerna yrke, makt och legitimitet flyter in i varandra och har varit 
problematiska att renodla och överföra till min egen studie. Men Folkessons studie har 
ändå hjälpt mig att välja ut vilka faktorer jag ska undersöka när det gäller samarbetet 
mellan kulturpedagogerna och lärarna i det studerade exemplet. Jag kommer att använda 
Folkessons studie för att undersöka vilka samarbetets förutsättningar är, vilka 
yrkesidentiteter kulturpedagogerna resp. lärarna har och hur dessa samspelar med 
varandra, hur maktförhållandet ser ut mellan kulturpedagogerna resp. lärarna och hur 
det påverkar samarbetet, vilken legitimitet samarbetet har och om det finns ett 
gemensamt professionellt objekt 
 
3.2 Kunskapsförmedling 
 
Nonaka (1995) beskriver lärande (knowledge creation) som en process. Samspelet 
mellan uttryckt (explicit) och tyst (tacit) kunskap är kärnan i knowledge creation, dvs. 
lärandeprocessen. Uttryckt kunskap kan uttryckas i ord och siffror och förmedlas lätt till 
andra. Tyst kunskap är snarare en subjektiv insikt eller känsla, som är personlig och svår 
att verbalisera och kommunicera, den sitter snarare i kroppen och är erfarenhetsbaserad.  
 
Nonaka (1995) beskriver lärandeprocessen med hjälp av modellen The SECI Model for 
Self-transcendence. Modellen beskriver förvandlingen från tyst till tyst kunskap, tyst till 
explicit, explicit till explicit och explicit till tyst kunskap. Detta sker i fyra steg, 
socialisering, externalisering, internalisering och kombination, vilka samtliga är 
nödvändiga för att nå kunskap. Modellen beskrivs också närmare i Knowledge Creation 
– A Source of Value (2000). 
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“The Knowing Organization”, Choo, C. (1998, s. 18) 
 
Genom att arbeta tillsammans delar man erfarenheter, vilket blir en delad tyst kunskap. 
Man kan tex. lära sig ett hantverk genom att observera, imitera och praktisera 
(socialisering).  
 
Den tysta kunskapen uttrycks genom gemensamma berättelser, metaforer, modeller, 
samtal och kollektiv reflektion. Ett exempel kan vara att genom brainstorming och 
gemensam reflektion i arbetsgrupper sätta ord på vad produkten/företaget står för och 
ska symbolisera utåt, tex. visioner och måldokument (externalisering). Den explicita 
kunskapen finns i en mängd olika källor, såsom måldokument, berättelser, möten, 
konferenser. Den här informationsmängden kombineras på olika sätt och struktureras 
upp i tex. konkreta arbetsplaner (kombination). Den skriftliga dokumentationen i form 
av exempelvis arbetsplaner kan inte stanna i pärmar utan måste arbetas in, levandegöras 
och upplevas. Tex. genom att utforma arbetsplaner på så sätt att de går att använda som 
verktyg och vägledning i det dagliga arbetet (internalisering).  
 
Nonaka ger i sin studie exempel på förmedling av kunskap mellan individer i företags-
världen, och det har ibland varit svårt att överföra detta till förmedling av kunskap 
mellan människor som arbetar inom kunskapsförmedlande organisationer. Teorin har 
ändå hjälpt mig att se hur komplicerad den sociala processen mellan människor är och 
hur det gör samarbetet till en både intressant och oändligt mångfacetterad process. Med 
hjälp av Nonakas modell om hur kunskap förmedlas mellan människor ska jag försöka 
beskriva något av den komplicerade sociala process som uppstår i samarbetet mellan 
kulturpedagogerna och lärarna i det studerade exemplet.  
 
4. METOD 
 
I metodavsnittet förklaras den metod och det tillvägagångssätt som jag använder för att 
söka besvara uppsatsens frågeställningar och nå syftet. 
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Jag har valt att använda en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Jag har 
intervjuat fyra nyckelpersoner inom kulturskolan och grundskolan; kulturskoleledare, 
rektor och kulturpedagog (bil. 1). Genom intervjuer, menar Widerberg (2002),  
ges man möjlighet att använda det direkta mötet för att få fram människors förståelse  
av fenomenet. Kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller 
egenskaper och ställer frågor som: "Vad betyder fenomenet? Vad handlar det om?"  
Jag hoppas få djupare, personligare och mer reflekterande svar med semistrukturerade 
intervjuer jämfört med intervjuer via e-post eller enkäter. En kvalitativ studie är mer 
flexibel eftersom jag kan ställa följdfrågor utifrån vad jag får för svar, jämfört med en 
kvantitativ som följer ett frågeschema. Eftersom jag har ett sociokulturellt perspektiv 
där människors uppfattningar anses viktiga för att förstå deras handlingar så bedömde 
jag att jag med en kvalitativ studie har större möjlighet att ta tillvara intervjupersonernas 
egna uppfattningar och reflektioner.  
 
Andra vanliga kvalitativa metoder är observationer samt text- och bildanalyser. 
Observationer av hur samarbetet går till, genom att tex. studera mötesformer skulle 
kunna varit befogat, men jag har valt bort sådana observationer eftersom det är 
intervjupersonernas egna uppfattningar jag vill komma åt med den här uppsatsen och  
då har jag istället valt att fokusera på intervjuerna. Jag kompletterar intervjumaterialet 
med analyser av skriftliga dokument, såsom informationsbroschyrer, måldokument  
och arbetsplaner.  
 
4.1 Tillvägagångssätt 
 
4.1.1 Val av organisation och respondenter 
 
Jag ville studera ett samarbete som var etablerat och som pågått under en längre tid.  
Jag kontaktade den ansvarige för barnkultur i Göteborgs kommun och fick ett par 
förslag på kulturskolor där det fanns ett välfungerande samarbete med grundskolan. 
Angereds kulturskolor lyftes fram särskilt, eftersom samarbetet har pågått under en lång 
tid (sedan 80-talet) och fortfarande utvecklas. När sedan Angereds kulturskolor fick pris 
som årets kulturskola (2006) kontaktade jag en person som arbetade på kulturskolan. 
Personen visade sig vara positiv till en studie och gav förslag på ytterligare en 
intervjuperson. Det var i det här skedet det blev klart för mig att Angereds kulturskolor  
i själva verket är två kulturskolor under gemensamt namn. Jag valde därför att 
komplettera de två intervjuerna på Gunnareds kulturskola med en respondent från 
Lärjedalens kulturskola och senare också med ytterligare en respondent från 
Rannebergsskolan. Att jag valde att endast intervjua en person från grundskolan beror 
på att jag från början var inriktad på att undersöka om det fanns något samband mellan 
Angereds kulturskolors samarbete med grundskolan och organisationens lärande,  
dvs. jag hade snarare tänkt att undersöka Angereds kulturskolors organisation. 
Efterhand som jag släppte den inriktningen för att istället undersöka själva samarbetet 
kompletterade jag med att intervjua en nyckelperson på grundskolan. Att jag endast 
intervjuat totalt fyra personer och endast en person från grundskolan ger möjligen inte 
en helt rättvis bild av samarbetet, men jag valde en nyckelperson på Rannebergsskolan 
som är den skola med vilken Gunnareds kulturskola fortsätter att utveckla nya 
samarbeten – i form av en särskild kulturprofil – och som spelat en aktiv roll i 
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samarbetet mellan kulturskolan och grundskolan sedan lång tid tillbaka, vilket gjorde att 
jag fick mycket material till min undersökning. För att ge en tydligare och mer 
differentierad bild av samarbetet skulle jag ha behövt intervjua fler personer från 
grundskolan.  
 
4.1.2 Förförståelse 
 
Min förförståelse av kulturskolan i allmänhet är begränsad, men jag har en viss 
förförståelse genom mitt tidigare arbete som kultursekreterare för barn och unga där 
samarbete med kulturskolan ingick som en del. Som förälder till barn i mellan- och 
högstadieåldrarna har jag en viss förförståelse av grundskolan, då jag suttit med som 
skolrådsrepresentant i flera år och jag har samarbetat med grundskolan i mitt arbete som 
barnbibliotekarie. Min förförståelse av ”kultur i skolan” begränsar sig till mina tidigare 
arbeten som kultursekreterare, barnbibliotekarie och skribent då jag skrivit artiklar om 
estetiska läroprocesser i skolan. Jag har under uppsatsens gång tagit del av aktuella 
artiklar och diskussioner kring kulturskolor, grundskolors samarbeten med andra 
organisationer och ”kultur i skolan”. Förförståelsen har hjälpt mig i valet av ämne 
eftersom jag har sett att det finns en brist på fungerande samarbeten mellan 
kultursektorn och grundskolan och jag har uppfattat det som angeläget att ta reda på hur 
det fungerar i de få fall där det finns ett framgångsrikt samarbete.  
 
4.1.3 Intervjuer 
 
Två av intervjuerna gjordes på Gunnareds kulturskola, en på Lärjedalens kulturskola 
och en på Rannebergsskolan. Intervjuerna började med att jag förklarade syftet med 
uppsatsen och intervjuns upplägg. Därefter fick respondenterna kort beskriva sin 
verksamhets organisation (vilken stadsdelsförvaltning den tillhör, inom vilken enhet den 
är placerad etc.) och deras samarbete med grundskolan. Det vanligast problemet för 
orutinerade intervjuare är att man är alldeles för fokuserad på sig själv i stället för på 
respondenten, menar Widerberg (2002). Därför gör man ofta motsatsen till det man 
borde: man styr och ställer, avbryter och skyndar igenom intervjun. Istället måste man 
inse att tystnad och pauser inte är farliga, de kan tvärtom ge både respondenten och 
intervjuaren en chans att tänka efter.  
 
Intervjufrågorna tog jag fram genom att utgå från uppsatsens syfte, frågeställningar  
och teoridel. I intervjuns första del har jag utgått ifrån Lena Folkessons (2004) studie  
av samspelet mellan lärare och bibliotekspersonal, med frågor kring kulturskolornas 
samarbete med grundskolorna. I intervjuns andra del har jag utgått ifrån Nonakas (2000) 
modell över kunskapsförmedling och Choos (2000) teori om organisationslärande,  
med frågor om informationshantering, lärande och kunskapsförmedling. Senare släppte 
jag organisationslärandet eftersom det visade sig att det skulle bli en alltför omfattande 
magisteruppsats och jag specificerade uppsatsens frågeställningar till att handla om 
förmedling av kunskap mellan personer som samarbetar. Vid den här tidpunkten hade 
jag redan genomfört intervjuerna, men jag bedömde att jag hade fått tillräckligt med 
intervjumaterial för att kunna få svar på mina nya frågeställningar. Jag har utgått från 
samma intervjufrågor till de fyra respondenterna, men följdfrågorna blev olika utifrån 
de svar jag fick och den erfarenhet de hade.  
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I samband med intervjun fick jag också tillgång till skriftlig information såsom 
skolplaner, verksamhetsbeskrivningar, måldokument och informationsmaterial. 
Intervjuerna tog i genomsnitt 1 timme och 30 min. Vid samtliga intervjuer använde  
jag mig av bandspelare.  
 
4.1.4 Analysmetod 
 
Enligt Kvale (1997) börjar den tolkande processen med transkriberingen av 
intervjuerna, eftersom en utskrift är en förvandling av en berättarform, den muntliga,  
till en annan - den skriftliga. Jag har i den här uppsatsen valt att översätta talspråk till 
skriftspråk för att göra det mer läsvänligt. Jag har därför tagit bort hummanden, 
upprepningar och liknande.  
 
Utifrån intervjuerna och det omfattande arbetet med transkriberingen började jag skapa 
mig en bild av organisationerna. Widerberg (2002) beskriver inre bilder i det här 
sammanhanget med att när man bedriver kvalitativ forskning skapar man hela tiden en 
bild av intervjupersonerna och av olika teman. Den här bilden förändras successivt, tex. 
vid transkriberingen och genomläsningen av intervjuerna. Bilden baseras inte bara på 
det sagda utan även på allt som sagts före och efter intervjun, liksom på gester, 
stämningar och liknande. Jag valde att tolka intervjutexterna genom att dela upp dem  
i olika teman. Enligt Widerberg (2002) finns det tre sätt att välja ut analysteman på. 
Man kan utgå från empirin, teorin eller framställningsformen. Man kan även blanda 
dessa tillvägagångssätt. Jag har lagt tonvikten på ett teorinära förhållningssätt,  
vilket enligt Widerberg (2002) innebär att man utifrån en eller flera teorier eller begrepp 
ställer upp de teman man önskar belysa. Jag började med att sätta olika ord på svaren  
i intervjumaterialet, ganska fritt utifrån hur jag tolkade dem. Efter ännu ett par 
genomläsningar sökte jag mig tillbaka till teorin och använde de begrepp som var 
centrala för min studie. Därefter gick jag tillbaka till intervjusvaren och markerade 
svaren med dessa temaord. Temaorden som jag har använt mig av när jag har 
strukturerat materialet är: samspelskonstellationer, yrkesrollen, legitimitet, makt/ägare, 
gemensamt professionellt objekt, tyst kunskap, uttryckt kunskap. 
 
4.1.5 Konfidentialitet 
 
Intervjupersonerna var positiva till att medverka i studien. Jag erbjöd samtliga att ta del 
av uppsatsen innan slutseminariet. Jag har också valt att endast ange intervjupersonernas 
titel och inte fullständiga namn för att skydda deras konfidentialitet. Detta kan leda till 
att exemplen inte blir lika tydliga som om jag hade skrivit ut deras namn, vilken skola 
respektive kulturskola de arbetar på och beskrivit deras yrkesroll och arbetsuppgifter 
utförligare, men för att få deras förtroende att svara ärligt och personligt på intervju-
frågorna har det varit nödvändigt att skydda dem på det här sättet. Det skulle annars bli 
än mer uppenbart vilka de är och hur de ser på samarbetet med grundskolan, sin egen 
yrkesroll och sin egen arbetssituation.  
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4.1.6 Metoddiskussion 
 
Vad kommer jag att kunna uttala mig om med det här valet av metod? Först och främst 
är det viktigt att man gör klart både för sig själv och för läsaren hur analysen gått till  
och varför man gjort som man gjort, menar Widerberg (2002). Kvalitativ forskning kan 
handla om att visa hur något "är" eller hur det skulle kunna vara, eller lyfta fram en viss 
förståelse. Men det viktiga är att det ger en ny förståelse, att se något i det gamla eller 
något som vi tidigare inte sett. Jag har konstruerat mina intervjufrågor med 
utgångspunkt från två skilda teorier, en om samspel mellan yrkesgrupper och en om 
kunskapsförmedling, och valt ut fyra nyckelpersoner inom kulturskola och grundskola  
i Angered i syfte att visa hur samarbetet "är". Men mina tolkningar av hur det "är" 
påverkas bla. av mina egna förväntningar eller förutfattade meningar. Kvalitativ 
forskning handlar inte om att forskaren ska kunna vara objektiv, utbytbar eller att det 
redan på förhand är bestämt vad man ska mäta, menar Widerberg (2002). Objektivitet är 
begrepp som utvecklats inom den kvantitativa forskningen och passar dåligt för 
kvalitativ forskning. Däremot måste man vara både saklig och tillförlitlig i 
redovisningen. Jag är medveten om att respondenternas uppfattning om mig och mina 
frågor påverkar vad de väljer att säga och inte säga. Intervjupersonerna kan ha velat 
framställa den verksamhet de ansvarar för på ett fördelaktigt sätt.  
 
All förståelse förutsätter eller bygger på någon typ av förförståelse, dvs. de "glasögon" - 
den referensram, teori och liknade - genom vilka vi betraktar fenomen. Jag har valt att 
studera det "goda exemplet". Här kan man diskutera vilka faktorer ett sk. framgångsrikt 
samarbete bygger på, utifrån vems perspektiv? Jag har gjort urvalet på rekommendation 
av personer som arbetar inom Göteborgs kulturförvaltning, men också utifrån kultur-
skolans utnämning till "Årets musik- och kulturskola" och för att det aktuella samarbetet 
pågått under en längre tid, närmare 20 år. Men jag kan inte utifrån den här under-
sökningen uttala mig generellt om vilka faktorer som bidrar till ett framgångsrikt 
samarbete. Vidare är det jag som står för urvalet av de citat som presenteras.  
Jag har valt att redovisa ganska stora citatavsnitt som bakgrund till de resonemang jag 
för. Forskning handlar om val, och att använda sig själv, den egna kreativiteten och 
erfarenheten när valen ska beslutas är en viktig förutsättning för kvalitativ forskning, 
menar Widerberg (2002).  
 
5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Här presenteras uppsatsens resultat och analys. Det börjar med en kortfattad 
beskrivning av bakgrunden till samarbetet. Därefter redogör jag för resultat och analys 
utifrån Folkessons respektive Nonakas teorier och avslutar med en sammanfattande 
diskussion av resultaten.  
 
5.1 Samarbetets bakgrund 
 
Samarbetet mellan Angereds kulturskolor och grundskolorna började på 1980-talet.  
Då var Gunnared och Lärjedalen inte stadsdelar som idag utan Göteborgs kommun var 
uppdelad i olika förvaltningar. Samarbetet startade på initiativ av en nyutbildad 
musikhandledare som hade en idé om att arbeta övergripande med alla barn i Göteborgs 
östra områden, oavsett vilken förvaltning de tillhörde. Idén byggde på att 
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musikhandledarna skulle arbeta integrerat i verksamheterna och fungera som 
resurspersoner för barn och personal inom skola, förskola och fritidsgård. Personalen  
på skolorna skulle få inspiration, idéer och verktyg för att kunna arbeta vidare med 
musik och skapande tillsammans med barnen. Många av kulturskolans pedagoger har 
musikhandledarutbildning i vilken det ingår att arbeta integrerat i skolorna, som 
handledare både för elever och ordinarie lärare, och i gruppverksamheter.  
 
Det finns ett gemensamt arbetssätt mellan Gunnareds och Lärjedalens kulturskolor 
eftersom de flesta kulturpedagoger delar sin tjänst på 50% i Lärjedalen respektive 50%  
i Gunnared. Kulturskolornas pedagoger har gemensamma ATP, arbetar tillsammans  
i projekt och bildar arbetslag över stadsdelsgränserna. Så här beskriver en kulturskole-
ledare samarbetet mellan kulturpedagogerna: 
 
Många av lärarna arbetar i båda stadsdelarna. Antingen så har de en procent av sin 
anställning här i Gunnared och en annan procent i Lärjedalen. Eller så är de anställda 
av den ena stadsdelen och vi säljer till den andra stadsdelen. Så att lärarna har ju hela 
tiden som ett flöde av kontakter med varandra över stadsdelsgränser. Vi ser det ju som 
ett kollegium, även om de reser och vi på pappret står som två organisationer, så 
arbetar vi ju som om vi vore en kulturskola i stort sett. 
 
Samarbetet mellan kulturpedagoger och lärare sker dels i mötesgrupper, såsom arbetslag 
och ledningsgrupper och dels i pedagogiska verksamhetsgrupper tillsammans med 
eleverna såsom musik- och rytmikhandledning, kulturteam, kulturprofil, musik- och 
dansverkstäder.   
 
5.2 Samarbetets förutsättningar 
 
Innan jag presenterar resultatet utifrån Folkessons tre dimensioner: yrke, makt och 
legitimitet, ska jag redogöra för de fysiska och organisatoriska förutsättningarna för 
samspelet. 
 
5.2.1 Fysiska och organisatoriska förutsättningar 
 
För att kunna analysera samspelet har Folkesson bla. tittat på fysiska och 
organisatoriska förutsättningar. Jag ska i det här avsnittet presentera kulturpedagogers 
och lärares organisatoriska tillhörighet och samspelskonstellationer. 
 
5.2.1.1 Organisatorisk tillhörighet 
 
Angereds kulturskolor är det samlande namnet på Gunnareds kulturskola och Lärje-
dalens kulturskola. Det är två kulturskolor med separat budget och två olika chefer inom 
två olika stadsdelar (Gunnared resp. Lärjedalen som tillhör Göteborgs kommun),  
men som har ett nära samarbete och marknadsför sig som en och samma kulturskola. 
Eleverna söker sig till Angereds kulturskolor, och inte till respektive stadsdels 
kulturskola. Personal och chefer har gemensamma regelbundna arbetsplatsträffar (APT) 
och kulturskolornas pedagoger är antingen anställda av en av kulturskolorna som den 
andra kulturskolan köper timmar av, alternativt är de anställda till en del av Lärjedalens 
kulturskola och den andra delen av Gunnareds kulturskola.  
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I Gunnareds stadsdel finns totalt tio grundskolor F-9 (inkl särskola) med sammanlagt 
drygt 3000 elever. Organisatoriskt ligger Gunnareds grundskolor under kultur- och 
utbildningsförvaltningen, dvs. inom samma förvaltning som kulturskolan.  
I Rannebergsskolan, som är den skola jag tittat särskilt på i den här uppsatsen, går  
ca 270 barn i klasserna F-5. Rannebergsskolan har en kulturprofil vilket innebär att man 
arbetar med estetiska läroprocesser för att ge barnen fler möjligheter att uttrycka sig 
genom tex. dans, drama, bild och musik. Gunnareds kulturskola ligger organisatoriskt 
under kulturenheten som består av biblioteket i Angered, kulturhuset Blå Stället, 
medborgarkontoret och kulturskolan. Kulturenheten är i sin tur en del av kultur- och 
utbildningsförvaltningen i stadsdelen Gunnared.  
 
I Lärjedalens stadsdel finns nio kommunala grundskolor och två fristående, med 
sammanlagt ca 2 700 elever mellan 6 och 15 år. Lärjedalens grundskolor ligger 
organisatoriskt under Barn och ungdomsförvaltningen, dvs. inom samma förvaltning 
som kulturskolan. Lärjedalens kulturskola ligger organisatoriskt under området kultur, 
fritid och förening som dessutom består av biblioteken samt föreningsstöd och folkhälsa 
och leds av en områdeschef. Kultur, fritid och förening är i sin tur en del av Barn- och 
ungdomsförvaltningen som leds av en barn- och ungdomschef.  
 
5.2.1.2 Samspelskonstellationer 
 
Samarbetet mellan kulturpedagoger och lärare är uppbyggt i samspelskonstellationer, 
såsom mötesgrupper och pedagogiska verksamhetsgrupper.  
 
Mötesgrupper 
Ledningsgrupper 
Kulturskoleledare och rektorer deltar i gemensamma ledningsgrupper och tillhör samma 
organisation med gemensam chef, i respektive stadsdel. 
 
Arbetsplatsträffar (APT) 
Kulturskoleledare och kulturpedagoger från både Gunnared och Lärjedalen har 
gemensamma APT var fjortonde dag.  
Skolutvecklingsgrupp 
I Rannebergsskolans skolutvecklingsgrupp deltar lärare, kulturskolepedagoger, 
kulturskoleledare och rektor. Gruppen började som en arbetsgrupp för att arbeta fram  
en kulturprofil på Rannebergsskolan. Idag fungerar den som en rådgörande grupp för 
skolutvecklingsfrågor.  
 
Arbetslag 
Arbetslagens sammansättning ser olika ut. Kulturpedagogerna ingår alltid i ett arbetslag 
tillsammans med sina kollegor. Dessutom ingår vissa av de kulturpedagoger som arbetar 
ute på skolorna i arbetslag tillsammans med lärarna. För de kulturpedagoger som inte 
ingår i någon arbetsgrupp tillsammans med lärarna, anges det informella mötet med 
lärarna tex. vid lunch- och fikaraster som ett tillfälle att diskutera gemensamma frågor. 
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Pedagogiska verksamhetsgrupper 
Musik- och rytmikhandledning  
I Gunnared är musikhandledningen obligatorisk för alla elever i åk 1-2. I Lärjedalen är 
rytmikhandledningen obligatorisk för alla elever i åk 1. Grundskolorna betalar 50% av 
denna obligatoriska undervisning. Det är kulturpedagogerna som planerar undervis-
ningen, men lärarna deltar under lektionerna tillsammans med barnen. Musik- och 
rytmikhandledarna är ofta delaktiva på den skola de arbetar på och deltar på de möten 
som förekommer där.  
 
Kulturprofil  
Kulturprofilen är ett samarbete mellan Gunnareds kulturskola och Rannebergsskolan. 
Det är en specialinriktad profil med estetiska läroprocesser som pedagogisk grund.  
Fyra kulturpedagoger inom områdena drama, bild, musik och dans arbetar gemensamt 
med skolans ordinarie lärare i samtliga ämnen. De har rekryterats genom Gunnareds 
kulturskola, men är nu anställda av Rannebergsskolan. De deltar på lärarnas lektioner 
och lärarna deltar på ”kulturlektionerna” och man planerar undervisningen gemensamt. 
Det deltar en kulturpedagog i varje arbetslag på skolan.  
 
Kulturteam 
Kulturteam är ett samarbete mellan Lärjedalens kulturskola och samtliga skolor i 
Lärjedalen. Kulturteamen är obligatoriska för alla elever i åk 2 och skolan betalar 50% 
av kostnaderna. Kulturteamen innebär att två kulturpedagoger arbetar under en eller två 
terminer kring ett särskilt tema i klasserna. Det är ett gränsöverskridande lärande som 
involverar såväl musik, dans och bild som matte, svenska och no. Kulturpedagogerna 
planerar och genomför kulturteamen tillsammans med lärarna. De har gemensam 
planeringstid före och efter lektionen. Kulturpedagoger och lärare har också gemen-
samma inspirationsdagar i början av höstterminen där man enas kring vilket tema man 
ska jobba med under året och idéer kring vad man kan göra. Dessa dagar är obliga-
toriska för lärare i åk 2 som arbetar med kulturteamen.  
 
Musikverkstäder och dans 
Musikverkstäder och dans är ett samarbete mellan Lärjedalens kulturskola och skolorna 
i Lärjedalen. Det är ett tema som högstadieeleverna kan välja på elevens val. 
Kulturpedagoger och lärare planerar och genomför undervisningen gemensamt.  
 
Sammanfattningsvis finns det fysiska och organisatoriska förutsättningar för ett 
samarbete mellan Angereds kulturskolor och grundskolor. Dels tillhör grundskolorna 
och kulturskolorna samma organisation med gemensam chef och deltar i flera 
gemensamma mötesgrupper. Och dels är flertalet kulturpedagoger anställda av både 
Lärjedalens stadsdelsförvaltning och Gunnareds stadsdelsförvaltning, vilket innebär att 
kulturpedagoger från båda stadsdelsförvaltningarna har gemensamma APT. Det finns 
också flera tillfällen till gemensamt arbete mellan lärare och kulturpedagoger i 
pedagogiska verksamhetsgrupper där man planerar undervisningen gemensamt och 
arbetar pedagogiskt tillsammans med eleverna.  
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5.2.2 Yrkesdimension 
 
Här presenteras uppsatsens resultat utifrån det som Folkesson kallar yrkesdimensionen 
som är av central betydelse för att förstå samspelet mellan olika yrkesgrupper. 
 
I ett samspel möts personer från två olika yrkeskulturer. Folkesson menar att de båda 
olika yrkeskategorierna lärare och skolbibliotekarier är jämbördiga. De har en likvärdig 
utbildning och status, vilket anses gynnsamt för samspelet. Men det finns skillnader i 
yrkeskultur och yrkesidentitet som kan leda till svårigheter att kommunicera. Generellt, 
menar Folkesson, kan man säga att vad som framträder som betydelsefullt och synligt  
i möten mellan olika grupper eller kulturer, beror på sammanhanget. Men det finns en 
tendens att när skilda grupper talar om varandra görs det ofta på ett onyanserat sätt, som 
om alla i den andra gruppen är lika och att det som är typiskt för den egna gruppen 
bedöms som positivt medan den andra gruppens egenskaper bedöms som negativa. Det 
finns en risk att man ser enbart utifrån sitt eget perspektiv och inte talar samma språk.  
 
Kulturpedagoger är på ett sätt en homogen grupp eftersom man har gemensam chef, 
gemensamma APT etc., men när det gäller den egna yrkesidentiteten så har kultur-
pedagogerna olika utbildningar. Det finns de som är utbildade musikhandledare 
alternativt pedagoger med drama-, dans-, musik- eller bildkompetens, men också 
musiker, konstnärer etc. Det finns ingen särskild utbildning till kulturpedagog. Inom 
kulturpedagoggruppen finns det således olika yrkesidentiteter. Kulturpedagogerna 
samspelar dels med varandra, men också med lärare, som i huvudsak har lärarutbildning 
från högskola.  
 
Det som framkom i mina intervjuer var att på Angereds kulturskolor har många av 
pedagogerna arbetat länge och flera har en musikhandledarutbildning i vilken det ingår 
att arbeta integrerat i skolan, som handledare både för elever och ordinarie lärare, och  
i gruppverksamheter. Musikhandledarutbildningen bygger dessutom på en förskole-
lärarutbildning, vilket gör att musikhandledarna står nära lärarna vad gäller utbildning 
och det kan säkert bidra till att de identifierar sig med samma yrkesgrupp som lärarna. 
Båda yrkesgrupperna är i det här fallet pedagoger. Vanligtvis har inte kulturskolornas 
pedagoger utbildning som är inriktad på gruppverksamhet, eftersom undervisningen 
oftast sker enskilt. En kulturpedagog menar att musikhandledarnas tydliga yrkesidentitet 
och vana vid att samarbeta med andra, som de har fått genom sin utbildning, har haft 
stor betydelse för samarbetets framgång: 
 
Jag tror det har att göra väldigt mycket med den utbildningen som jag och X har gått, 
musikhandledarutbildningen. Att det redan från utbildningshåll - det vi har med oss 
 i ryggen - har ett sånt starkt fokus på vad kan man åstadkomma tillsammans. Under 
vår utbildning gjorde vi praktik helårsvis ute på skolor, förskolor, särskolor, bibliotek 
och fängelse. Just i det här tänket kring hur man som en skapande resurs - en skapande 
pedagog – kan arbeta inom en annan institution. Så hela vår utbildnings fokus låg på 
den basisen, plus att vi också hade en vana vid att arbeta i grupp och redan under 
utbildningen hade vana vid att samarbeta med andra vuxna, med andra institutioner, 
hur man tänker, hur man ser, vilket synsätt man har.  
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En kulturskoleledare menar att musikhandledarnas tydliga yrkesidentitet smittat av sig 
på kollegorna: 
 
Musikhandledaren har en stark ideologisk hållning som har påverkat oss mycket. Det 
tycker jag att vi alla har och har utmejslat det med åren. Det sker genom gemensamma 
diskussioner kring hur vi vill utveckla vår verksamhet.  
 
Jag har också kunnat se att det finns en respekt och ett förtroende för lärares respektive 
kulturpedagogers olika kompetenser från ledningshåll. Så här beskriver en rektor 
respekten för varandras kompetenser: 
 
...samarbetet med kulturpedagogerna tror jag är oerhört utvecklande för lärarna och 
tvärtom. Det är olika kompetenser och man lär av varandra.  
 
De olika yrkesgrupperna lyfts fram som likvärdiga och lika betydelsefulla och 
kompetenta även i informationsmaterialet, vilket kan påverka upplevelsen av den egna 
och den andra gruppens yrkesidentiteter positivt: 
 
”I Rannebergsskolan arbetar erfarna och kunniga pedagoger. Både från skolan och 
kulturskolan i Angered.” (Ur skriften Rannebergsskolan – kunskap genom kultur.) 
 
Jag tolkar resultaten som att det kan ha betydelse för samarbetets framgång att de olika 
yrkesgrupperna (kulturpedagoger resp.lärare) står nära varandra vad gäller yrkes-
identitet - båda yrkesgrupperna är pedagoger om än med olika kompetenser - att 
musikhandledarna har erfarenhet av att arbeta i grupp och att samarbeta med andra 
institutioner, samt att de olika yrkesgruppernas olika kompetenser lyfts fram av 
ledningen som en tillgång. 
 
5.2.3 Maktdimension 
 
Här presenteras uppsatsens resultat utifrån det som Folkesson kallar maktdimensionen. 
 
Folkesson (2004) menar att den som är ”ägare” till den pedagogiska verksamheten är 
också den som definierar andra yrkeskulturers olika roller i verksamheten. Vidare ska 
det finnas en dynamisk växelverkan mellan makt och vetande beroende på vems ”arena” 
eller kompetensområde parterna för tillfället rör sig inom, samt att maktrelationer ska 
vara föränderliga och rörliga när det gäller samarbeten och inte fastna i hierarkiska 
dominanser. Beroende på vilket perspektiv man intar, kan makt betraktas som ett hot 
eller en möjlighet, något som värderas som positivt eller negativt. 
 
Även i detta studerade exempel är det skolan som är "ägare" till den pedagogiska 
verksamheten. Det är skolan som är den huvudsakliga punkten på dagordningen på de 
gemensamma mötena, och frågor som berör Kulturskolan kommer i andra hand.  
Det utgångsläget ger skolan makt att definiera vilket behov man har av Kulturskolan 
och hur stor plats kulturen ska få ta i skolan. Men flera av mina intervjupersoner lyfter 
fram fördelen med att grundskolornas rektorer och kulturskolans ledare har samma chef, 
nämligen chefen för kultur- och utbildning i Gunnared, respektive chefen för barn-  
och ungdom i Lärjedalen. I Gunnared har man gemensamma ledningsgruppsmöten en 
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gång i veckan. I Lärjedalen har man en sk. 50-grupp där 50 chefer inom hela stadsdels-
förvaltningen träffas och en 20-grupp där 20 rektorer och chefer inom kultur och fritid 
träffas. Även om intervjupersonerna menar att det i huvudsak är grundskolan som är 
uppe på agendan vid dessa möten, så finns det ett forum för gemensamma fråge-
ställningar. Så här säger en kulturskoleledare om de gemensamma mötena:  
 
Det som finns är att kultur och utbildning har en gemensam ledningsgrupp. Alla 
rektorer och vi som är enhetschefer inom kultur träffas en gång i veckan. Kulturen är 
sällan uppe på dagordningen, men vi pratar ju ändå med varann och det är ju ett sätt 
att få det att löpa på.  
 
Även om skolan är ägare till den pedagogiska verksamheten så är intervjupersonerna 
medvetna om att skolan är beroende av kulturskolan för att kunna uppfylla läroplanens 
krav om estetiskt skapande undervisning. Grundskolans läroplan Lpo 94: 
 
Mål att uppnå i grundskolan. Att eleven: har utvecklat sin förmåga till kreativt 
skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud och kan 
utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som 
möjligt som språk, bild, musik, drama och dans. (Nya grepp i undervisningen, 
Kulturskolorna i Göteborg, Göteborgs Stad). 
 
Så här beskriver en kulturskoleledare skolans beroende av kulturskolans kompetenser 
inom de estetiska ämnena:  

 
Nej, grundskolan har inte samma mål. Men de har sina kunskapsmål och läroplanens 
krav och om man ser till läroplanens krav till vad de ska få i estetiska ämnen så skulle 
de inte klara sig så bra utan oss. Så vi hjälper till att uppfylla läroplanens krav.  
 
Kulturskolan å sin sida har som mål att nå alla barn. I Gunnared och Lärjedalen har man 
tolkat de politiska målen så att det bästa sättet att nå alla barn är att göra kulturskolans 
verksamhet obligatorisk i grundskolan. Man anser att det är först då man når alla barn, 
eftersom kulturskolan i huvudsak är frivillig och avgiftsbelagd för den enskilda eleven 
och annars kan bli en fråga om att välja utifrån (eget eller föräldrarnas) intresse, 
engagemang och ekonomi. Målen för kultur- och musikskolorna finns formulerade i 
Budget 07:   
 
”Kultur- och musikskolan ger barnen möjlighet att utöva olika slags konstformer. 
Utöver ordinarie undervisning ska kultur- och musikskolan vara tillgänglig för alla 
barn i Göteborg. Varje stadsdelsnämnd ansvarar för att den lokala kultur- och 
musikskolan är tillgänglig och kan erbjuda barn och ungdomar i stadsdelen en 
verksamhet av god kvalitet”(Göteborgs Stad, 2007). 
 
Så här uttrycker en kulturskoleledare hur Kulturskolan tolkar de politiska målen: 
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Det är politiskt formulerade mål att alla barn ska erbjudas plats i kulturskolan. Det är 
det uppdraget vi ska uppfylla. Det är ett centralt beslut som kommunstyrelsen i 
Göteborg har fattat. Sen bryts de centrala målen ner av varje stadsdel. Så det hänger 
med ner till Lärjedalens prioriterade mål. Och då ser vi det som att det allra bästa 
sättet att nå alla barn är att gå in i skolan för där är alla barn.  
 
Det bör, enligt Folkesson, finnas en växelverkan mellan makt och vetande. Kultur-
skolans kompetens är skapande verksamhet och där denna har blivit obligatorisk, såsom 
musikhandledning, kulturteam och kulturprofil, finns det ett mer ömsesidigt beroende 
av varandras kompetenser och kulturskolans särskilda kompetenser ses som nödvändiga 
tillskott i skolan.  
 
Så här uttrycker en kulturskoleledare hur kulturskoleverksamheten blivit obligatorisk på 
skolorna i Lärjedalen:  
 
För ett år sen fick jag igenom ett beslut att rektorerna måste ha kulturskoleverksamhet. 
Förut var jag beroende av rektorernas goda vilja och det blev naturligtvis olika 
prioriteringar om man vill jobba med estetiska ämnen eller inte. Men nu är alla 
grundskolor med och betalar 50 % av den verksamheten. Så betalar kulturskolan 50 %. 
Förslaget togs upp med vår verksamhetschef – barn och ungdomschefen – som är chef 
för rektorerna. På den nivån tog man ett sånt beslut att det ska vara kulturskole-
integrerad undervisning på alla grundskolor i  Lärjedalen.  
 
En annan form av arena som Folkesson menar påverkar samarbetet är den plats, eller  
de lokaler, man arbetar i. I det studerade exemplet är det i huvudsak skolans lokaler som 
används och därmed blir skolan oftast arena för samspelet. Så här uttrycker en 
kulturskolepedagog upplevelsen av att skolans arena oftast fungerar som plattform:  
 
Jag tycker det är väldigt dubbelt. Å ena sidan får vi väldigt mycket uppskattning för det 
vi gör och folk tycker att det är viktigt, från tjänstemän, politiker, allmänhet. Men det 
jag skulle vilja se rent konkret det är att … Tycker man att det är så viktigt som vi alltid 
får höra att det är, då ska man också visa tex. genom att erbjuda oss riktiga lokaler.  
Vi har fått pris som årets bästa kulturskola, men har fortfarande inga egna lokaler.  
En del av oss som arbetar ute på skolorna har fått rum, men jag tänker på kulturskolans 
verksamhet överhuvudtaget, så har det alltid varit på nåder. Några år är man ute i 
någon barack ute på skolan. Nu i höstas flyttade vi in på Blå Stället. Vi har pratat i 
mängder med år att vi måste ha egna lokaler om vi ska kunna bedriva verksamhet,  
men det är alltid på nåder, nu är vi inne och tafsar på Blå Stället. Det är likadant med 
kulturprofilen, att man startar detta med dunder och brak, men nu när vi ska gå in i 
andra året då har vi fortfarande inte fått besked från vår högste kultur- och skolchef 
huruvida de får pengar till fortsatt och det är skitdåligt tycker jag. 
 
I den obligatoriska formen planerar kulturskolans pedagoger och grundskolans lärare 
gemensamt lektionerna. När det gäller Rannebergsskolan är kulturpedagogerna numera 
också anställda av skolan och ingår i skolans arbetslag. På så sätt har skolan blivit en 
gemensam arena för både kulturpedagogerna och lärarna. Så här beskriver en 
kulturpedagog det gemensamma arbetet:  
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Men nu i Rannebergen tex. så har vi lagt det så att lärarna och kulturpedagogerna har 
gemensamma arbetslag så de träffas varje vecka och planerar vad de ska göra och hur 
man ska arbeta och när man gör vad. Den modellen, med arbetslag, är väldigt bra.  
Det var en av grundförutsättningarna när vi planerade kulturprofilen och för att det här 
arbetet överhuvudtaget skulle kunna nå någonstans – att det ska finnas en kultur-
pedagog i varje arbetslag. Det är fyra klasser i ett arbetslag och då arbetar 
kulturpedagogen med de fyra klasserna och planerar gemensamt vad de ska göra.  
Det fungerar väldigt bra att de fyra nya kulturskolepedagogerna ingår i arbetslagen 
som redan fanns på skolan.   
 
Det kan ha betydelse för samarbetets framgång att skolan och kulturskolan har en 
gemensam överordnad chef, med gemensamma möten där i och för sig skolan i 
huvudsak är uppe på dagordningen, men där man ändå får chans att diskutera 
gemensamma frågor som berör skola och kultur. Till skillnad från Folkessons studie  
där lärare och bibliotekspersonal tillhör olika organisationer. I det studerade exemplet är 
skolan beroende av kulturskolans kompetenser för att uppfylla läroplanens mål och 
kulturskolan är beroende av ett samarbete för att kunna uppnå sitt mål att vara 
tillgänglig för alla barn i stadsdelen. Bibliotekarierna i Folkessons studie befinner sig i 
skolans lokaler, på skolans arena. Det gäller till stor del också detta studerade exempel, 
men man kan också se att där "kulturlektionerna" blivit obligatoriska och där 
kulturskolans pedagoger och skolans lärare planerar lektionerna gemensamt och är 
anställda av samma organisation där upplevs också skolan som en gemensam arena.   
 
5.2.4 Legitimitetsdimension 
 
Här presenteras uppsatsens resultat utifrån det som Folkesson kallar 
legitimitetsdimensionen. 
 
Formell legitimitet, menar Folkesson (2004), får man dels genom formell utbildning, 
men också genom att uppdraget legitimeras av ledningen. Ledningen legitimerar 
uppdraget formellt genom olika former av måldokument och verksamhetsbeskrivningar 
som ska uppfyllas. Men det räcker inte med att få formell legitimitet. För att ett 
samarbete också ska få reell legitimitet krävs att det synliggörs så att man ser nyttan och 
meningen med det.  
 
I de politiskt fastställda målen kan man se vilken nytta samhället ser med ett samarbete 
mellan kulturskola och skola. Kulturskolorna har flera måldokument att följa, från 
kommunala kulturmål till verksamhetsbeskrivningar och arbetsplaner. I Göteborgs 
kommun har stadsdelarna att följa politiskt formulerade mål som är beslutade av 
kommunstyrelsen i Göteborg.  
 
De politiska målen ger formell legitimitet åt kulturskolans samarbete med skolan. Det 
legitimerar samarbetet när den politiska ledningen lyfter fram kulturskolans betydelse i 
mål och verksamhetsbeskrivningar. Lärjedalens Budget 2007:  
 
Kulturen är det sociala kitt som håller samman samhället. Vi ska prioritera utövande 
verksamhet med aktivt deltagande. Kulturellt inriktat arbete inom stadsdelens 
föreningar och verksamheter ska stödjas och utvecklas. Biblioteken, kulturskolan och 
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föreningslivet har stor betydelse som kulturbärare i stadsdelen. (Budget 2007: Mål och 
riktlinjer, Göteborgs Stad Lärjedalen, 2007) 
 
Kulturskolan skall bedriva en omfattande kulturell verksamhet i samarbete med 
stadsdelarnas grundskolor och utgör på så sätt en viktig förutsättning för att på sikt 
höja barn och ungdomars kulturella kompetens. (Il Manifesto – verksamhetsbeskrivning 
Angereds kulturskolor, 2007) (arbetsmaterial) 
 
Kulturskolan och skolan har arbetssätt som uppmuntrar medarbetarnas idéer och 
möjligheten att få pröva dem först i ett mindre sammanhang och först därefter kan de 
spridas och användas i större konstellationer, även över stadsdelsgränserna. Det 
arbetssättet ger kulturskolan möjlighet att konkret visa på samarbetets nytta och få reell 
legitimitet på skolorna. Så här beskriver en kulturpedagog och därefter en rektor det 
tillåtande arbetsklimatet: 
 
Ja jag tycker att vi har fått mycket stöd för att utveckla saker och ting. Det är en 
arbetsplats med högt i tak. Folk vågar testa nya saker, vågar vara lite galna emellanåt. 
 
Att låta saker och ting ta sin tid. Att man börjar i mindre skala, att man bygger inifrån 
och ut. Att man inte börjar för stort och att man bygger på folk som själva tycker det 
verkar roligt och intressant. Att man inte tänker att man måste ha med hela kommunen 
när man gör en sak, man kan kanske börja med några få klasser och så skapar det 
intresse. Ringar-på-vattnet-principen.  
 
En rektor beskriver det tillåtande arbetssättet så här:  
 
Det är ett väldigt tillåtande klimat på vår skola och även hos vår chef.  När vi kommer 
med nya tankar och idéer är han alltid positiv och låter oss pröva. Detsamma gör vi 
som skolledning. Om någon kommer med en idé: va bra, pröva! Och se, vad kan 
hända?, och utvärdera osv. Många idéer kommer från personalen själva. Några 
kommer ofta från utvecklingsledaren och så är det några till som är väldigt mycket för 
att driva framåt. Så ibland får man hålla ner tempot lite grand. Men mycket idéer 
kommer via andra föreläsare som man har sett och jag tycker nog att det är väldigt 
positivt för nya idéer på den här skolan. Sen finns det alltid dom som är lite 
bakåtsträvare och känner nej… och de behövs för att bromsa lite. Inte bakåtsträvare 
ska jag inte säga. Det finns det inga, men det finns de som bromsar lite och det är bra. 
För annars är risken att det drar iväg åt fanders och det har varit så ibland att det har 
varit väldigt många bollar i luften. Men då har personalen sagt ifrån att nu är det för 
mycket, vi måste dra ner och då har vi satt oss ner: vad är det vi kan ta bort nu?  
Vi bara koncentrerar oss på detta. Och så bestämmer vi det.  
 
Och att man ska pröva nya tankar. Det ska vara en skola där personalen får lov att 
misslyckas. För det är genom misslyckanden man lär sig. Det sprider sig också till 
barnen, att de också får lov att göra fel. 
 
En rektor beskriver det experimentella arbetssättet som en långsam process:  
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Sen var det förankring ute och man bollade och diskuterade här. Och man hade olika 
förväntningar och vi har fortfarande, alltså man famlar lite men man hittar små trådar 
för att komma in. Vi har sagt att all förändring tar tid. Man pratar om att det kanske tar 
5-6 år. Det är viktigt att komma ihåg att man hela tiden får pröva sig fram. Att man inte 
tar för mycket på en gång.  
 
Det tillåtande arbetssättet gör det möjligt att legitimera nya samarbeten, eftersom man 
kan visa på tydliga resultat, och sedan få förtroende att fortsätta utveckla idéerna inom 
ett större område. Som exempel beskriver en kulturskoleledare hur de båda 
kulturskolorna inspireras av varandra att pröva nya arbetsformer: 
 
I Lärjedalen håller de på med nåt som de kallar kulturåret som är en utveckling av det 
som musikhandledningen har varit här. Men där jobbar de mer gränsöverskridande 
med alla konstformerna i team ute i skolorna under en kortare tidsrymd. Det har vi inte 
här i Gunnared för vi har haft vår musikhandledning och det har funkat, men vi har väl 
sagt att nu får Lärjedalen köra ett år med de där kulturteamen så får vi se vilka 
erfarenheter de får. Så kan vi få skäl att diskutera hur vi ska göra här i Gunnared 
framöver.  
 
Så här beskriver en kulturpedagog hur mindre projekt utvecklas och sprider sig:  
 
I början var det tre skolor som var med… och sen, ju fler musikhandledare som har 
kommit till området så har vi byggt upp detta, sen var hela Gunnared med och sen i vår 
har vi tusen ungar som kommer till Angereds teater. Och sen har det vuxit då så att 
Lärjedalen tycker att, ja men, det här är en bra idé. Kan vi inte bygga ihop det så att 
man känner att man hör ihop hela Angered? Så nu är vi uppe i 1700 barn som kommer. 
Vi är en och samma kulturskola, fast vi har två olika chefer. Så att det är våra 
arbetskamrater som ser att deras rytmikbarn, som är motsvarande musikhandledning … 
de har ju egentligen samma arbetssätt.  
 
Tydligast kan man se att samarbetet legitimerats mellan Gunnareds kulturskola och 
Rannebergsskolan. Det legitimerade och utvecklade samarbetet har föregåtts av en lång 
process. Liksom på övriga skolor i stadsdelen har det länge funnits ett samarbete i och 
med musikhandledningen, som senare har blivit obligatorisk på skolorna och därmed 
legitimerats. På Rannebergsskolan började musikhandledare och lärare att arbeta 
tillsammans i projekt med läsinlärning. Resultaten blev goda och på det sättet erövrade 
musikhandledaren reell legitimitet för fortsatt arbete. Samarbetet utvecklades konkret 
genom att en arbetsgrupp tillsattes på initiativ av musikhandledaren och svenskläraren. 
En arbetsgrupp med representanter från både Rannebergsskolan och Gunnareds 
kulturskola, där även kulturskolans chef och skolans rektor deltog. Arbetsgruppen har 
senare fortsatt att utvecklas och kommit att bli en rådgörande skolutvecklingsgrupp.  
Så här beskriver en kulturskoleledare hur man under lång tid arbetat med olika idéer 
som synliggjorts och på så sätt har man fått möjlighet att utveckla samarbetet:  
 
Rytmik har vi jobbat med länge under tjugo års tid. Det var bara det att det fanns på 
hälften av skolorna men inte alla. Det var bara där man valde att betala för den delen. 
Under någon period har någon fått gratis. Det har inte varit en enhetlig lösning. 
Kulturteam testade vi som ett pilotprojekt på två skolor under ett och ett halvt års tid. 
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Det föll väldigt väl ut och blev väldigt uppskattat och eftertraktat så ville alla andra ha 
det också.  
 
Så här beskriver en rektor samma företeelse:  
 
Eftersom samarbetet har funnits förut så var alla positiva till detta från början. Alla har 
ju inte varit lika delaktiga i det här arbetet och man kanske har lite olika förväntningar, 
men något som alla är överens om är att det inte ska vara någon happening utan det 
ska ingå i det naturliga arbetet med eleverna och samarbetet med kulturpedagogerna 
tror jag är oerhört utvecklande för lärarna och tvärtom.  
 
Legitimitet är den av Folkessons dimensioner där jag tydligast har kunnat se ett 
mönster. I det studerade exemplet finns det formell legitimitet i form av politiskt 
formulerade mål för samarbetet mellan kulturskolan och skolan, vilket innebär att 
ledningen har legitimerat uppdraget och därmed gett förtroende och legitimitet åt 
kulturskolans personal för det estetiska arbetet på skolorna. Kulturskolorna har i sin tur 
kunnat visa på samarbetets nytta och mening genom att man har fått möjlighet att testa 
olika samarbetsformer i mindre sammanhang, kunnat visa på tydliga resultat och fått 
förtroendet att gå vidare. Det visar också att man behöver få tid och tillåtelse att 
experimentera sig fram, och därmed också att det måste finnas en tillåtande inställning 
att prova nya idéer, för att till slut kunna få reell legitimitet. Men Folkesson menar att 
där så sker i en samspelsrelation, kan detta leda vidare till ett mer utvecklat samarbete 
på individ och/eller gruppnivå, och jag tycker mig kunna se att det finns en sådan 
arbetsprocess i det studerade exemplet. 
 
5.2.5 Gemensamt professionellt objekt 
 
Här presenteras resultatet utifrån Folkessons aspekt om det gemensamma 
professionella objektet. 
 
När två olika yrkesgrupper samarbetar gör de det för att underlätta för varandra att 
uppnå ett specifikt mål genom att nyttja varandras kompetenser. Först och främst 
behöver man veta vilket syfte ens eget yrke har och samtidigt vara insatt i de 
kompetenser som samarbetspartnern har. När samarbetspartners är medvetna om 
varandras kompetenser kan samarbetet utvecklas till att man finner ett gemensamt 
professionellt objekt och genom att samarbeta underlättar man för varandra att uppnå 
detta mål. 
 
Lärare och kulturpedagogers gemensamma professionella objekt är elevernas lärande. 
Men man kan ha väldigt olika syn på vilka arbetssätt som är de bästa och hur målet med 
elevernas lärande ser ut. Man behöver gemensamt bestämma med vilka metoder man 
ska arbeta för att eleverna ska lära sig. Därför behöver man tid för gemensamma samtal, 
planering och reflektion kring syfte, mål och mening med det gemensamma arbetet. 
Angereds kulturskolor och grundskolan schemalägger gemensam samtals- och 
planeringstid och arbetar med gemensam kompetensutbildning.  
 
Så här beskriver en kulturskoleledare vikten av gemensam planeringstid för lärare och 
kulturpedagoger:  
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I kulturteamen har vi lagt schemalagd planeringstid före och efter lektionen med 
grundskolans personal så att inte båda springer åt varsitt håll. Det man behöver är ju 
tid utanför själva undervisningen, annars kan man inte utgöra ett arbetslag. Det är bara 
kulturteamen som jobbar så. Inte rytmiken, inte formellt, men många rytmikpedagoger 
är väldigt delaktiga på varje skola och är med på deras möten också. På ett informellt 
plan är det väldigt mycket att vi jobbar tillsammans.  
 
Lärjedalens kulturskola arrangerar två kompetensutvecklingsdagar per år som är öppna 
för hela stadsdelen. Temat brukar vara allmän metodik och pedagogik, som tex. 
estetiska läroprocesser. I de gemensamma kompetensutvecklingsdagarna deltar både 
personal från kulturskolan och grundskolan. Båda kulturskolorna har också 
kompetensutveckling för varandra ibland på sina gemensamma APT för de andra i 
personalgruppen, tex. med en liten föreläsning eller workshop kring hur man arbetar, 
eller information om en kurs eller konferens man deltagit i.  
 
Så här uttrycker sig en kulturskoleledare angående betydelsen av en pedagogisk 
samsyn:  
 
Absolut att det är kunnig och bra personal på båda håll och att det finns ett intresse för 
estetiska ämnen och om man ska prata om synen på kunskap och lärande så är det 
också väldigt viktigt att man har samma idéer om hur man lär sig saker. Och när inte 
det är samma så blir det mycket svårare. Lärare kan ibland tycka att vi jobbar något 
friare, tex. att vi sitter i ring på golvet etc. Några lärare kan tycka att det är besvärligt 
att det inte är tillräckligt mycket ordning och reda och så finns det vissa som går in och 
kör ut folk och skäller och så tycker våra lärare oh nej nu förstör ni allting. Ju mer 
tajmade man är där hur man hanterar barn ju bättre blir det givetvis.  
 
Så här svarar kulturskoleledaren vidare på frågan hur de arbetar för att förbättra den 
pedagogiska samsynen: 
 
Kompetensutveckling. Gemensamma erfarenheter vad gäller det. Att man tar del av 
samma idéer. De här inspirationsdagarna och gemensam  planering är jättevärdefullt. 
Att man hinner träffas, sitta ner och prata och enas om ett gemensamt koncept.  
 
Gunnareds kulturskola har haft gemensamma fortbildningsdagar under två år som var 
öppna för hela stadsdelens personal. Under tre heldagar i början på höstterminen hade 
man gemensamma föreläsningar och workshops då personal från grundskolan, 
förskolan, hemspråksenheten, Angeredsteatern, biblioteken, kulturhuset Blå Stället och 
kulturskolan deltog. Intervjupersonerna menar att gemensam kompetensutveckling 
innebär att man får samma referensramar till sitt arbete och bidrar till att man ”talar 
samma språk”.  
 
Gunnareds kulturskola vill mycket och är på ett sätt samkörda därför att man har arbetat 
så länge tillsammans, men det finns inte ett kontinuerligt arbetssätt för att komma fram 
till ett gemensamt professionellt objekt. Flera respondenter uttrycker att de saknar avsatt 
tid för gemensamma pedagogiska och ideologiska reflektioner och att dessa  
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diskussioner snarare uppstår tillfälligt vid ”akuta behov” för att sedan rinna ut i sanden. 
Så här uttrycker en kulturskoleledare tendensen att starta upp gemensamma samtal och 
mötesformer som sedan upplöses: 
 
Om man måste sitta i arbetsgrupper vet jag inte. Åtminstone inte med så täta möten.  
Vi drog igång något i höstas som vi kallar barnkulturråd med representanter för skolan 
och teater och KULIS och kulturskolan. Det var mer för att vi skulle hålla varandra 
informerade och uppdaterade på vad vi gör och vilka samarbeten som är på gång och 
så. Men det har liksom sinat. 
 
Det är så olika från år till år. Vi som arbetar inom skolan i arbetslag, vi träffas varje 
vecka. Där har vi väldigt mycket möjlighet till pedagogiska diskussioner och kring det 
vi gör. APT har en tendens att bli väldigt mycket informationsmatning, men så reagerar 
vi och säger att vi måste avsätta tid att ha pedagogiska och ideologiska diskussioner 
och så funkar det kanske ett år, eller periodvis diskussioner i smågrupper etc. Just nu är 
det väldigt mycket information. Det är svårt när man ses så pass sällan.  
 
Jag tror överhuvudtaget att vi inte har tillräckligt med tid för reflektion, men på nåt sätt 
funkar det ju ändå. Man reflekterar under tiden.  
 
Jag har tagit del av en verksamhetsbeskrivning som inte är färdig och därför får ses som 
ett arbetsmaterial. I denna kan man utläsa att det finns en vilja och en riktning att 
Angereds kulturskolor ska arbeta integrerat i skolan, och en medvetenhet om att det 
kräver gemensamma samtal kring värdegrund, mål och mening. Så här uttrycks det i 
verksamhetsbeskrivningen: 
 
"Om samarbetet ska kunna komma till stånd och leda till skolutveckling krävs det 
gemensamma värdegrundssamtal mellan skolans personal och kulturpedagogerna, 
förankring i skolans kunskapsarbete, att lärare och elever får tid och möjlighet att 
formulera sina tankar, dokumentation av de pedagogiska erfarenheterna, tålamod och 
kontinuitet." (Arbetsmaterial: Il Manifesto – verksamhetsbeskrivning Angereds 
kulturskolor, 2007).  
 
Folkessons studie visar att det i samarbetet mellan bibliotekspersonal och lärare inte 
ställs tydliga krav på förändring och utveckling av samspelets mål och syften, dvs. vad 
det gemensamma uppdraget innebär i djupare eller mer långsiktigt mening. Till skillnad 
från Folkessons studie kan jag i studien av Angereds kulturskolor och grundskolor se att 
det finns ett fortlöpande arbete kring samarbetets mål och mening mellan lärare och 
kulturpedagoger. Kulturskolan prioriterar och avsätter tid för gemensam planeringstid, 
gemensamma fortbildningsdagar för att ta del av samma idéer och nå en pedagogisk 
samsyn. Det finns också nedskrivet i Angereds kulturskolors verksamhetsbeskrivning 
att gemensamma värdegrundssamtal är nödvändiga för att ett samarbete ska kunna 
komma till stånd mellan lärare och kulturpedagoger. Det finns dock en tendens i delar 
av kulturskolan att starta igång arbetsgrupper som sedan upphör och att man istället 
förlitar sig på att man känner varandra och känner till varandras idéer och värderingar 
för att man arbetat så länge tillsammans.  
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5.2.6 Sammanfattning  
 
Det som talar för en framgång i samarbetet mellan kulturpedagoger och lärare vad gäller 
yrkesdimensionen är dels att de olika yrkesgrupperna, lärare och kulturpedagoger, står 
nära varandra vad gäller yrkesidentitet, båda yrkesgrupperna är pedagoger om än med 
olika kompetenser. För båda yrkesgrupperna ligger fokus på elevernas lärande. 
Musikhandledarna har dessutom en utbildning som betonar vikten av att samarbeta med 
andra yrkesgrupper och andra organisationer och flera av dessa musikhandledare har 
arbetat i 10-20 år på kulturskolan och präglat arbetssättet. 
 
Maktfaktorer i organisationen som gynnar samarbetet är att man har en gemensam 
överordnad chef, gemensamma ledningsgruppsmöten där man får chans att diskutera 
gemensamma frågor som berör skola och kultur. Ett problem som lyfts fram är att 
mötena i huvudsak handlar om skolan, men man upplever ändå att kulturen får ett visst 
utrymme och det är ett tillfälle att dela erfarenheter och idéer. Lärare och kultur-
pedagoger står nära varandra vad gäller yrkesidentitet, men deras kompetenser skiljer 
sig ändå en hel del, vilket lyfts fram av ledningen som en tillgång. Skolan är dessutom 
beroende av kulturpedagogernas kompetenser för att uppfylla läroplanens mål vad gäller 
estetiskt lärande. Liksom i Folkessons studie gäller det även samarbetet mellan lärare 
och kulturpedagoger att det är skolan som är den huvudsakliga arenan och kultur-
pedagogerna upplever det som negativt att kulturskolan fortfarande inte har egna 
ändamålsenliga lokaler.  
 
Legitimitet är den av Folkessons dimensioner där jag tydligast har kunnat se ett 
mönster. Den formella legitimiteten finns i form av politiskt formulerade mål för 
samarbetet mellan kulturskolan och skolan. Men lika viktig för ett samarbete, enligt 
Folkesson, är den reella legitimiteten. Den har kulturskolan uppnått tack vare ett 
tillåtande arbetssätt där kulturpedagogerna har fått möjlighet att testa projekt i mindre 
sammanhang och därmed kunnat visa på tydliga resultat och fått förtroendet att gå 
vidare med större projekt och i vissa fall har det lett vidare till obligatorisk verksamhet. 
Man har på så sätt konkret kunnat visa på nyttan med ett samarbete. 
 
Vad gäller det gemensamma professionella objektet mellan kulturpedagoger och lärare 
så handlar det om elevernas lärande. För att komma fram till det krävs samtal kring mål 
och mening med samarbetet. Det framgår i studien att skolan och kulturskolan avsätter 
tid för gemensam planeringstid, gemensamma arbetsgrupper och fortbildningsdagar. 
Det framgår också att kulturskolan ser gemensamma värdegrundssamtal som 
nödvändiga för ett fungerande samarbete mellan lärare och kulturpedagoger, men det 
uttrycks också att man skulle behöva ännu mer tid för gemensam utbildnings- och 
samtalstid och att man i vissa fall förlitar sig på att man arbetat under lång tid 
tillsammans.  
 
5.3 Samarbetets kunskapsförmedling 
 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens resultat utifrån Nonakas teori om 
kunskapsförmedling som en process genom fyra steg: socialisering externalisering, 
internalisering och kombination. 
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5.3.1 Socialisering 
 
Här presenteras uppsatsens resultat utifrån det första steget i Nonakas kunskapsspiral. 
 
Nonaka menar att när man arbetar tillsammans lär man sig av varandra genom att 
observera, imitera och praktisera. Det är en tyst kunskap som går direkt från människa 
till människa utan att man behöver använda språket. Nonaka exemplifierar med 
hantverkskunnandet som överförs till lärlingen när denne arbetar tillsammans med 
mästaren, eller i den nära relationen mellan produktutvecklare och kund för att utveckla 
och förbättra företagets produkter utifrån kundens erfarenhet och användning av 
produkten.  
 
I samarbetet mellan lärare och kulturpedagoger försöker man att skapa tid för att arbeta 
tillsammans. Som vi tidigare har sett har pedagogerna fått möjlighet att prova projekt i 
mindre skala och man har sett fördelarna med att arbeta tillsammans i sådana projekt. 
Man har sett att man kan dra nytta av varandras olika kompetenser, som behövs för att 
uppnå målen. Det gemensamma arbetet mellan lärare och kulturpedagoger sker bla.  
i kulturteamen och i den obligatoriska musik- respektive rytmikhandledningen, där även 
skolans lärare deltar, samt på Rannebergsskolans kulturprofil där lärare och kultur-
pedagoger arbetar i gemensamma arbetslag och deltar på varandras lektioner. Att arbeta 
tillsammans är något kulturskolans pedagoger har kämpat för, eftersom man har sett 
fördelarna med det. Så här beskriver en kulturpedagog det gemensamma arbetet i 
arbetslag: 
 
Men nu i Rannebergen tex. när vi har planerat upp det så, när jag har suttit med i den 
arbetsgruppen, som har arbetat fram den här kulturprofilen, så har vi lagt det så att 
lärarna och kulturpedagogerna har gemensamma arbetslag så de träffas varje vecka 
och planerar vad de ska göra och hur man ska arbeta och när man gör vad. Och mycket 
tid med klasserna, att det inte är för många klasser.  
 
Så här ser en kulturskoleledare på fördelarna med att arbeta tillsammans: 
 
Ja, den kunskapen som grundskolorna har om eleverna och om familjerna och hur man 
jobbar mot betyg och bedömningar och hur man håller ihop en klass, klassmetodik, 
kunskap om olika kulturer, hur man förhåller sig till olika språk, kontakten med 
föräldrar.  
 
En rektor menar att samarbetet med kulturpedagogerna är utvecklande och inspirerande 
för grundskolans lärare, eftersom de får möjlighet att själva utvecklas inom de estetiska 
ämnena tillsammans med eleverna: 
 
När det gäller kulturprofilen har de gjort så att flera av kulturpedagogerna är med 
under helt vanliga lektioner också så att det som sker när inte kulturpedagogerna håller 
i det får de också ta del av. Så det är ett lärande från båda hållen. Inom tjänsten finns 
det möjlighet för kulturpedagogerna att vara med på de helt vanliga lektionerna också. 
Så det inte bara är att de vanliga lärarna är med på kulturpedagogernas lektioner utan 
de ser från båda hållen. 
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Kulturskolorna har också erfarit nackdelarna med att arbeta enskilt. De som arbetar 
minst gemensamt med lärarna är de kulturpedagoger som enbart undervisar i frivillig 
instrumentundervisning på eftermiddagstid. Kulturskolan är medveten om att detta är ett 
problem och försöker förändra genom att skapa tillfällen att arbeta i tillfälliga 
gemensamma konstellationer. En kulturpedagog uttrycker nackdelen med det enskilda 
arbetet så här:  
 
Det fanns de som jobbade väldigt ensamt. De satt ute på en skola och hade 
gitarrundervisning och träffade aldrig någon. Så det har varit en otroligt medveten 
inriktning från oss som jobbar att vi måste se till att göra saker ihop, ha kul ihop, 
utveckla saker ihop, det är då det kan bli en arbetsplats som fungerar överhuvudtaget. 
 
Kulturskolorna framhåller även betydelsen av de informella kontakterna, med möjlighet 
till gemensamma fika- och lunchraster och vardagligt ”småprat i korridorerna”. Så här 
beskriver en kulturpedagog hur de informella kontakterna påverkar:  
 
Jättemycket påverkar det, att man kan fika ihop. Även om vi inte har haft så mycket tid i 
våra tjänster till samtal, så sker samtalen ändå automatiskt vid lunchraster och 
fikaraster. Det är så mycket runt det här som man också ser hur man kan gå vidare 
med, ska man göra det eller ska man göra det ihop och så där… 
En kulturskoleledare beskriver betydelsen av de informella kontakterna så här:  
 
Vi är utspridda på många olika skolor. Den lärare som jobbar i Hammarkullen äter 
lunch där och träffar de lärarna väldigt mycket osv. Det blir absolut mycket sånt, 
informella möten vad gäller raster och lunch. Spring i korridoren och kaffe och sånt. 
Det är väldigt viktigt. Att vara ett känt ansikte på skolan och att man hälsar och att man 
vet vem det är. Det är jätteviktigt. Det är snarare så att det är svårt att samla 
kulturskolans personal. Vi har ju inte lärarrum som på skolorna där man träffas på 
rasterna, utan vi har en stund varannan tisdag på APT då vi träffas och det är enda 
gången som vi ses alla. Tillsammans med Gunnared.  
 
Lärare och kulturpedagoger förmedlar tyst kunskap till varandra genom att arbeta 
gemensamt med elevernas lärande, i arbetslag, projekt och obligatorisk undervisning. 
Man har sett fördelarna med gemensamt arbete och kämpat under lång tid för att få tid 
till detta och att det ska prioriteras. Det finns dock fortfarande många kulturpedagoger 
som arbetar enskilt med eleverna, men till viss del kompenseras detta med att kultur-
pedagogerna har gemensamma APT där man delar erfarenheter med varandra, och mer 
informella möten med lärarna tex. i korridoren och på fikaraster.  
 
5.3.2 Externalisering 
 
Här presenteras uppsatsens resultat utifrån det andra steget i Nonakas kunskapsspiral. 
 
Genom externalisering konverteras tyst kunskap till explicit, eller uttryckt kunskap.  
Det sker genom att man formulerar arbetsplaner, målbeskrivningar, modeller eller 
genom att skapa forum för berättelser, samtal och kollektiv reflektion. Kulturskolorna 
arbetar på ett strukturerat och strategiskt sätt med skriftlig dokumentation av arbetet.  
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Man arbetar målstyrt med ett system som heter ”Balansen” och de prioriterade målen 
följs upp noga, vilket ger tillfälle till gemensamma samtal och utvärderingar.  
 
En kulturskoleledare beskriver målarbetet så här:  
 
Vi är en tydligt målstyrd organisation och ska jobba mot mål. Det jobbar vi aktivt med 
att förbättra. Vi jobbar med ett system som heter Balansen. Det gör man i hela 
Göteborg, eller ska göra. Det står i "Mål och riktlinjer för 2007". Här står vad som 
gäller för Lärjedalen vad gäller fritid och kultur. Och de prioriterade målen och de följs 
upp väldigt noga. Hur har det gått nu, och så får man skriva om det. Här står ”Barn 
har behov av kulturell stimulans och möjligheter till eget skapande därför ska barn i 
grundskolan erbjudas plats i kulturskolans verksamhet. ” Varje år skriver vi en 
överenskommelse i början av året utifrån de här perspektiven. De är till för verksamhet, 
medarbetare och ekonomi och följer upp målen utifrån det. Så vi sätter upp mål och hur 
vi ska nå målen. Så utvärderas det i någon uppföljning i slutet av året. Jag skriver det 
mesta av det och sen tar jag upp det på APT med personalen och förankrar det så och 
sen tar jag upp det med min överordnade chef och så enas man om den här överens-
kommelsen att man försöker jobba mot de här målen under året och sen följer man upp 
det med sin chef  i slutet av året. Hur har det gått nu, har vi fått in fler barn eller inte? 
Tycker själv att det är en bra metod att jobba mot mål. Man kan ju delegera mycket 
ansvar vad gäller hur man ska nå målen, men att man enas om samma mål och vet vart 
man är på väg.  
 
En rektor beskriver målarbetet: 
 
Det finns mål, men sen vet vi inte hur vi ska nå dem utan där måste vi pröva oss fram. 
Det gör man genom att arbeta och planera tillsammans. Det är det viktigaste nu att få 
jobba ihop och planera ihop och få tid till gemensam kompetensutveckling. Tiden finns 
och kommer att finnas nu för detta. Det prioriteras.  
 
Kulturskolorna avsätter också tid för gemensam reflektion och gemensam kompetens-
utbildning, enligt en kulturskoleledare:  
 
Vi har haft mycket gemensamma kurser, studiebesök och resor tillsammans med 
personalen på skolan. Det var viktigt att vi hade en gemensam grund inför arbetet med 
kulturprofilen på skolan. Då var både kulturskolan och pedagogerna på skolan 
inbjudna till vissa grejer. Det var viktigt att de hade samma referensramar. Det 
underlättar att man talar samma språk. Jag pratade med en dramapedagog på 
Rannebergsskolan och hon tyckte att hon hade lärt sig mycket av lärarna i hur de 
hanterar de stökiga barnen. Vi har diskuterat det jättemycket på kulturskolan hur man 
gör när man har en grupp och det är någon som ballar ur och man är ensam med 
klassen. Hur förhåller vi oss till det? Det har verkligen varit ett problem för 
kulturskolepedagogerna, medan de vanliga lärarna har en beredskap för det. 
Dramapedagogen tyckte hon hade lärt sig jättemycket och att det är något som hela 
kulturskolan borde få ta del av - de erfarenheter som lärarna har. Jag vet inte hur det 
skulle gå till. Kanske hålla gemensamma studiedagar där man diskuterar sånt. Jag vet 
inte, det har jag inte funderat på än. 
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Kulturskolorna anordnar kompetens- och inspirationsdagar som lärarna bjuds in till och 
som en kulturskoleledare beskriver så här:  
 
Kulturskolans personal ordnar inspirationsdagar och planeringsdagar som ingår som 
obligatorisk kompetensutveckling med grundskolans personal kring hur man kan jobba 
med estetiska läroprocesser. Vi har två kompetensutvecklingsdagar per år som görs för 
hela stadsdelen. De kan handla om att vi reflekterar kring hur estetiska ämnen kan vara 
ingångar till lärandet. Allmän metodik och pedagogik. Hur man hanterar svåra barn 
tex. Grundskolläraren följde med när kulturskolans stråklärare åkte på studiebesök till 
Stockholm, men det är inte det vanliga, men det händer. Till hösten ska vi i samarbete 
med SMoK göra utbildningsdagar för grundskolelärare och kulturskolelärare kring 
estetiska ämnen och språkutveckling ihop med Mölndals kommun. Vi har en individuell 
kompetensutvecklingsplan för var och en. Vi satsar också på gemensam 
kompetensutveckling. Vi har kompetensutvecklat varandra. Man kan ha en liten 
föreläsning om tex. metodik och workshop för de andra. 
 
Man arbetar också med utvärderingar efter varje termin och efter mindre projekt.  
Så här beskriver en kulturskoleledare utvärderingsarbetet: 
 
Vi utvärderar efter varje termin. Både med oss själva, och med grundskolans lärare. 
Vad som var bra och dåligt, kringeffekter etc. Ganska omfattande utvärdering.  
Det skrivs ner och dokumenteras.  
 
En kulturpedagog menar att man borde ha mer tid till att utvärdera nyttan med 
samarbetet mellan kulturpedagoger och lärare, och då inte vara rädd för att ta upp det 
som inte fungerar: 
 
Jag tycker man skulle ha mer tid till det. På många håll finns det tänket etablerat,  
men man skulle göra det ännu tydligare. Och inte vara rädd heller för de saker som inte 
fungerar för det är väldigt mycket ur det som man lär sig också. 
 
När man arbetar tillsammans överförs tyst kunskap mellan lärare och kulturpedagoger, 
denna tysta kunskap måste uttryckas för att kunskapen ska kunna förmedlas vidare och 
inte stanna hos enskilda individer, enligt Nonaka. Lärares och kulturpedagogers tysta 
kunskap förmedlas vidare genom att man avsätter tid för gemensamma kurser, möten 
och studiebesök, utvärderingar och genom att man formulerar sitt arbete i måldokument 
och arbetsplaner.  
 
5.3.3 Kombination 
 
Uppsatsens resultat presenteras här utifrån det tredje steget i Nonakas kunskapsspiral. 
 
Nonaka menar att människorna i en organisation samlar en mängd information från 
olika källor och den här informationsmängden kan kombineras på olika sätt, bla. genom 
att man utbyter dokument och berättelser mellan avdelningar och mellan organisationer. 
Exempelvis kan man kombinera informationen från ett telefonsamtal, ett skrivet 
dokument och ett mötesprotokoll. Det behövs strukturer för att kunna kombinera olika 
former av information till en samlad helhet. 
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När det gäller samarbetet mellan kulturpedagoger och lärare överförs kunskap dem 
emellan på en mängd olika sätt. Lärare och kulturpedagoger lär av varandra genom att 
arbeta tillsammans, i arbetslag, projekt och obligatorisk undervisning. De har 
gemensamma planeringsdagar och fortbildningsdagar. Det gemensamma arbetet 
formuleras i måldokument och arbetsplaner. Vissa kulturpedagoger och lärare har 
gemensam tid för planering och utvärdering. De har också informella möten tex.  
i korridoren och på fikaraster. Kulturpedagogerna från de båda kulturskolorna har 
gemensamma APT som protokollförs och skickas ut. Så här beskriver en kulturpedagog 
informationshanteringen:  
 
Administratören för kulturskolan skriver protokoll och att allt kommer ut. Sen fanns det 
en idé om veckobrev för att vi inte skulle matas för mycket med info på mötena, men det 
höll bara ett tag. Cheferna hann inte med att skriva det. Det mejlas också ut information 
från rektorerna. Alla skolor i Göteborg har tillgång till kunskapsnätet som är ett 
intranät. Det som är på gång kommer via personalmötena. Det är mer att det är så 
otroligt mycket som ska fram, vilket gör att det som ligger nära i tiden ska avhandlas 
kort. Jag tror man måste vara aktiv. Får man mejl med info så måste man orka läsa det. 
Det är svårt med skriftlig information, så många som inte orkar läsa det. Svårt att nå ut 
med information om tex. många uteblir vid ett ATP. Då måste man göra en noga 
mejllista och skriva tydligt vad som gäller plus att man får ta upp det igen på nästa 
ATP. Skriftlig info är svårt, live är lättare… 
 
Intervjupersonerna upplever att det är mycket information från en mängd olika håll och 
att det saknas välfungerande strukturer för den interna informationen. Det finns ett 
gemensamt intranät för pedagoger anställda i Göteborgs Stad, men en kulturskoleledare 
upplever att det är svårt att nå ut med information den vägen:   
 
Vissa saker kan jag ha mejlet ut tio gånger och tagit upp på tre APT och sen när man 
pratar med en lärare så märker man att de inte har förstått någonting. Pedagogerna 
har ett eget intranät, kunskapsnätet, och vi chefer har ett annat nät med all 
administration. En databas skulle vara bra så vi kunde kommunicera oss emellan.  
Vi mejlar extremt mycket. Jag frågar på utvecklingssamtalet om de tycker de får den 
information de behöver och det har alla svarat ja på i det sammanhanget. I andra 
sammanhang kan det vara så att jag är inte nöjd med att informationen inte läses.  
Vi använder sms alltmer som informationskanal. Jag har skickat cirka 200 sms per 
månad för det är det snabbaste och bästa sättet att nå personalen på.  
 
Så här svarar en annan kulturskoleledare på frågan hur den interna informationen ser ut  
i organisationen: 
 
Det är en viktig fråga som inte riktigt fungerar. Vi har APT var  fjortonde dag och då är 
det väldigt mycket information som ska ut och så går hela mötet till att spy ut den 
informationen. Och så är det något som måste diskuteras i smågrupper och så hinner 
man inte med det. Och vi har länge diskuterat hur vi skulle jobba med någon form av 
intranät där all praktisk information fanns. Kulturenheten har en tjänst som 
marknadsförare och informatör och vi hade påbörjat det arbetet med en tjej som hade 
jobbat här ett tag men så slutade hon så nu håller vi på att rekryterar och det kommer 
någon ny och vi får börja om. För vi tror att om vi kunde få ett fungerande intranät och 
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att folk verkligen använder det... Hur man nu ser till att de gör det då? Så skulle vi 
slippa den informationen på våra APT och kunna använda den tiden till mer 
utvecklande diskussioner och samtal och dialog om såna viktiga frågor.  
 
En rektor upplever det gemensamma intranätet och informationshanteringen på ett mer 
positivt sätt:  
 
Vi har kunskapsnätet så vi skickar ut väldigt mycket information och anteckningar. 
Även APT- anteckningar går ut och är tillgängliga för alla. Kunskapsnätet är en 
informationskälla för oss . Kulturpedagogerna ligger också med i vårt kunskapsnät. 
Kulturpedagogerna hör till vår skola, men all information, all kompetensutveckling som 
kan vara berikande för kulturpedagogerna ska de få information om ifrån kulturskolan 
så att de kan vara delaktiga i det också. De ska kunna vara med på kulturskolans möten 
och kompetensutveckling om det berör dem och de tycker att det är viktigt för dem.  
 
Kulturpedagogerna och lärarna får tillgång till en mängd olika information bla. via 
formella och informella möten och gemensamt arbete. För att samla informationen 
används i huvudsak regelbundna APT. På APT delger kulturpedagogerna varandra 
erfarenheter från arbetet med eleverna och lärarna och här diskuterar man mål och 
arbetsplaner. På samma sätt har lärarna gemensamma APT. Den gemensamma 
informationskällan för lärare och kulturpedagoger är intranätet som både kultur-
pedagoger och lärare har tillgång till. På intranätet läggs all information ut, tex. 
protokoll från APT. Det upplevs ändå som ett problem med att nå ut med information 
till alla och kulturskolan upplever inte att skriftlig information läses regelbundet.  
 
5.3.4 Internalisering 
 
Här presenteras uppsatsens resultat utifrån det fjärde och sista steget i Nonakas 
kunskapsspiral. 
 
Enligt Nonaka krävs det att arbetsplaner och andra berättelser inte stannar vid skriftliga 
dokument i pärmar utan att de arbetas in i det dagliga arbetet och förverkligas för att 
kunskap ska kunna förmedlas vidare mellan människor i en organisation.  
 
Kulturskolorna och skolan som jag har studerat arbetar med det levande dokumentet 
genom att kontinuerligt avsätta tid för samtal kring mål och mening och att ledningen 
återkommande tar upp frågan om i vilken riktning arbetsgruppen ska arbeta, för att man 
inte ska tappa fokus på vart man är på väg. Samtidigt förlitar sig ledningen på 
personalens kreativa kraft att välja väg för att uppnå målen. Så här beskriver en 
kulturskoleledare arbetet med att inernalisera mål och arbetsplaner i det dagliga arbetet:  
 
Det finns många personer som tar initiativ men jag försöker vara ganska tydlig med att 
vi ska arbeta mot en plan och lägga upp så här ska vi jobba och lägga upp timmar och 
vilka som jobbar på vilka skolor och vilka arbetslag som jobbar ihop och vilka projekt 
etc. Jag gör ett tjänstgöringsunderlag för varje år som omfattar undervisningen, 
arbetslag och projekt. De vill gärna ha det stödet. De får ett papper på det varje 
läsårsstart. Vi diskuterar det gemensamt i dialog under våren innan på utvecklings-
samtalen och i mindre arbetslag hur man fördelar timmar mellan lärare.  
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Mer övergripande strukturer tar vi i storgrupp på APT. Vi utvärderar efter varje termin. 
Både med oss själva, och med grundskolans lärare. Vad som var bra och dåligt, 
kringeffekter etc. Ganska omfattande utvärdering. Det skrivs ner och dokumenteras.  
 
Jag försöker jobba med så mycket tydlighet som möjligt och tydliggöra målen och det 
kan man nog inte göra för lite. Men man måste påminna sig själv och varandra. 
Uppfyller det här verkligen vårat mål? Vår uppgift är ju att erbjuda undervisning till 
alla barn, så vill kanske många lärare göra en föreställning istället. Ibland kan 
kreativiteten dra iväg åt andra håll och då får man som chef strighta upp det och även 
om det är en jättebra grej så kanske det inte uppfyller vårt mål så då ska vi inte göra 
det. Målen ser vi och sen får de ta sig dit själva och då finns det många val hur man kan 
göra på vägen. Och där föds kreativiteten när man går åt samma håll. Om man ska 
detaljstyra små saker så kan det vara väldigt strypande och begränsande och jobbigt.  
 
En rektor beskriver hur man utifrån skriftliga dokument förankrar arbetet genom 
diskussioner och genom att pröva sig fram:  
 
All personal är engagerade i de målen som vi har på den här skolan. Vi har kvalitets-
redovisningar, och utvärderingar. Vi utvärderar varje år. Vi skriver en kvalitets-
redovisning. Vi pratar om den och... Ofta är det vi som sitter och skriver den i förhand, 
sen går den ut på remiss så får man tycka till och tänka: är det något mer som vi ska ha 
med? Och så får vi tillbaka ett gensvar. Så alla är med på något sätt och kan vara 
delaktiga i detta. Och det är också ett av våra mål att all personal ska vara delaktig,  
så långt det går.  
 
Det beror mycket på personalen. Så beror det också mycket på att man som skolledning 
låter dem driva på. Att man tillåter personalen komma med tankar och idéer och  
att pröva. Det är oerhört viktigt. Det finns de skolledare, inte att vi är jättebra, för det 
är vi inte, vi har våra fel och brister, men om man som skolledare stoppar sånt, för man 
har bestämt något annat, att man inte kan ändra sig och inte tillåta då tror inte jag att 
man kommer så långt. Du måste få den friheten ut i arbetslagen. Se till att det blir 
kompetensutveckling, att man i samtal med personal: vad känner du att du som enskild 
skulle vilja utveckla dig i? Men framförallt göra en gemensam satsning så att alla får 
samma kompetensutveckling. Att man driver en linje, att man får till det. Och det får 
man genom att stöta, blöta i den här utvecklingsgruppen, ut och diskutera, tillbaka,  
och hålla på så här. Och framförallt utifrån den lokala arbetsplanen som vi gjorde.  
För i den planen och arbetet med den var alla delaktiga. De jobbade i smågrupper och 
då kunde inte vi som skolledning vara med i alla grupper utan då jobbade man och 
skrev ner och lämnade in till oss, vi läste igenom, skrev nya frågor, som de fick svara på 
och det kom tillbaka in och så höll vi på med den här brevkommunikationen till dess att 
vi bestämde att nu sätter vi oss ner och försöker skriva ihop detta och formulera detta 
som alla kommit fram till. Och det är en av grundplåtarna till att man har det 
arbetssättet. Om inte det finns kan man inte driva det här och få med sig folk.  
Vi fortsätter och använder den för den är aktuell hela tiden, den revideras.  
 
Skolledare och ledare från kulturskolan kan ha tankar och idéer och en grundpolicy, 
grundtanke, men sen måste det ut och man måste börja fundera. Förutsättningar också 
att det finns en arbetsgrupp med olika representanter. Det har varit jättebra. För det 
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här är ingenting som man kan sitta och komma på själv. Utan det måste vara deltagare 
från båda håll som man för samman. Men det är viktigt att man har en grundidé.  
Och det här med estetiska läroprocesser var vår grundidé. Att vi ville få in kultur-
pedagogernas arbete, det arbetssättet i det vanliga skolarbetet. Det har vi pratat om  
i skolutvecklingsgruppen. Det är viktigt med en sådan grundidé, men sedan måste det 
förankras och jobbas upp underifrån känner jag. Det går till precis så, att man har en 
grundtanke, börjar spåna med personalen. Vad tror ni om detta, skulle man kunna 
utveckla detta? Så får man till slut ett litet koncept. Och om man för det första känner 
att det här är något intressant som vi skulle kunna satsa på så får man direkt få in dem 
från kulturskolan i det här arbetet. Då är förutsättningen att skapa en arbetsgrupp med 
representanter utifrån, på golvet. Det är där det måste börja. Så får den gruppen jobba 
fram förslag, gå ut med förslag, diskutera, bolla, gå tillbaka in i arbetsgruppen. Det är 
det bästa sättet. Man kan inte bara bestämma, nu ska ni ha en kulturprofil. Jaha?  
Det är inte bra. 
 
De övergripande politiska målen bryts ner till verksamheten genom att man gemensamt 
diskuterar sig fram till hur de ska formuleras, vad de ska innehålla och hur man ska 
uppnå dem. Återkommande samtal om vart man är på väg är en förutsättning för att man 
ska kunna arbeta med målen som levande dokument menar en kulturskoleledare: 
 
Dokument är inte alltid alla som läser, utan det är det levande dokumentet som är det 
som bär hela tiden. Möten och att man träffas är väldigt viktigt och hela tiden måste 
man återerövra en enighet om vart man är på väg. 
 
En kulturpedagog menar att samtalen om vart man är på väg sker organiskt eftersom 
man är så samkörda och har jobbat så länge ihop, och att skriftliga dokument är 
oväsentliga i jämförelse: 
 
Vi är så samkörda och har jobbat så mycket ihop. Vi pratar med varann hela tiden om 
vad det är vi gör och hur vi går vidare och vilka erfarenheter vi har och vad vi ska 
lämna bakom oss och vad vi ska ta tillvara. Så det sker liksom organiskt. Det måste 
integreras. Vad som står på papper är helt oväsentligt egentligen utan det måste 
integreras och det gör man ju genom att prata och diskutera och uppleva och 
formulera.   
 
Jag har kunnat se att kulturskolan och skolan till stor del arbetar med det levande 
dokumentet genom att involvera personalen i arbetet med arbetsplaner, avsätta tid för 
samtal och diskussioner, och genom ett tillåtande arbetssätt där personalen får möjlighet 
att testa sina idéer och arbetsmetoder, innan de blir till mål och arbetsplaner. Men det 
finns också en övertro bland personalen att man har arbetat så länge tillsammans och är 
så samkörda att skriftliga dokument är onödiga, att mål och planer är organiska.  
 
5.3.5 Sammanfattning  
 
Det som talar för ett framgångsrikt lärande mellan lärare och kulturpedagoger med 
utgångspunkt från Nonakas teori är dels att flera kulturpedagoger och lärare får 
möjlighet att arbeta tillsammans i arbetslag, projekt och obligatorisk undervisning.  
Men det finns också de kulturpedagoger som arbetar helt enskilt tillsammans med 
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eleverna. De förmedlar sin tysta kunskap om elevernas lärande till varandra genom att 
kulturpedagogerna har gemensamma APT där man delar erfarenheter med varandra,  
och mer informella möten med lärarna tex. i korridoren och på fikaraster.  
 
Lärares och kulturpedagogers tysta kunskap förmedlas vidare genom att ledningen på 
skolan respektive kulturskolan avsätter tid för gemensamma kurser, möten, studiebesök, 
utvärderingar och genom att man formulerar sitt arbete i måldokument och arbetsplaner.  
 
Det finns en stor mängd explicit kunskap såsom möten, telefonsamtal, skriftliga 
dokument, arbetsgrupper, kurser, inspirationsdagar. På lärares respektive kultur-
pedagogers APT får alla del av samma information och dessa nämns som den 
huvudsakliga informationskällan. På APT delger man varandra erfarenheter ute i arbetet 
på skolorna och här diskuterar man mål och arbetsplaner. Den gemensamma 
informationskällan för lärare och kulturpedagoger är intranätet. Det upplevs ändå som 
ett problem med att nå ut med information till alla och kulturskolan upplever inte att 
skriftlig information läses regelbundet. En kulturskoleledare menar att man istället allt 
oftare använder sms för att nå ut med information.  
 
Kulturskolan och skolan arbetar med det levande dokumentet. De har ett arbetssätt  
där man på ett tidigt stadium låter personalen vara med i arbetet med att formulera 
arbetsplaner. Ledningen tar återkommande upp mål och riktning på de gemensamma 
APT och man arbetar med arbetsplaner i arbetsgrupper. Det finns också ett tillåtande 
arbetssätt där personalen uppmuntras att komma med nya idéer och tillåts testa dessa  
i mindre sammanhang, som utvärderas, innan de kan bli en del av en arbetsplan. På så 
sätt utvecklas ständigt arbetsplanerna och man återkommer till dem i det dagliga arbetet 
för att inte tappa riktning och fokus. Samtidigt finns det en viss övertro bland 
personalen att man har arbetat så länge tillsammans och är så samkörda att skriftliga 
dokument inte behövs, att mål och planer är införlivade. 
 
 
6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 
I det avslutande diskussionskapitlet ska jag kort besvara uppsatsens frågor och därefter 
diskutera huruvida man kan förstå samarbetets framgång utifrån dessa 
frågeställningar. 
 
Vilka fysiska och organisatoriska förutsättningar finns det för samarbetet? 
Angereds kulturskolor är två kulturskolor med separat budget och två olika chefer inom 
två olika stadsdelar, men som har ett nära samarbete och marknadsför sig som en och 
samma kulturskola. Personal och chefer i de båda kulturskolorna har gemensamma 
regelbundna APT. Kulturskolan och skolan inom respektive stadsdel är delar av samma 
förvaltning, leds av en gemensam områdeschef och har gemensamma ledningsgrupps-
möten. Det finns också en skolutvecklingsgrupp på Rannebergsskolan där både lärare, 
kulturpedagoger, kulturskoleledare och rektor deltar. Kulturpedagoger och lärare deltar 
antingen i gemensamma arbetslag eller så deltar man i ett arbetslag med andra 
kulturpedagoger eller lärare tillsammans med lärare. Andra gemensamma grupper som 
både lärare och kulturpedagoger deltar i är den obligatoriska musik- och rytmikhand-
ledningen och kulturteamen, kulturprofilen på Rannebergsskolan och musikverkstäder 
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och dans. I dessa pedagogiska verksamhetsgrupper finns avsatt tid för gemensam 
planering och både lärare och kulturpedagoger deltar i undervisningen. De kultur-
pedagoger som inte deltar i gemensamma arbetslag eller grupper tillsammans med 
lärarna har påtalat betydelsen av de informella kontakterna, i korridorer och fikarum.  
 
Vilka yrkesidentiteter har kulturpedagogerna respektive lärarna och hur 
påverkar de samarbetet? 
Samarbetet underlättas av att de olika yrkesgrupperna (kulturpedagoger resp. 
grundskolelärare) står nära varandra vad gäller yrkesidentiteten. Båda yrkesgrupperna  
är pedagoger om än med olika kompetenser. Deras yrkesidentiteter förstärks av att 
ledningen uttrycker sig positivt om både lärares och kulturpedagogers särskilda 
kompetenser, som lika nödvändiga och som kompletterar varandra. Det gynnar också 
samarbetet att musikhandledarna har en stark yrkesidentitet som smittar av sig på andra 
kulturpedagoger och lärare, med en särskild kompetens i att arbeta i grupp och att 
samarbeta med andra institutioner.  
 
Hur ser maktförhållandet ut mellan kulturpedagogerna respektive lärarna och 
hur påverkar det samarbetet? 
Skolan och kulturskolan har en gemensam överordnad chef, med gemensamma 
ledningsgruppsmöten där man har möjlighet att diskutera frågor som berör både skola 
och kultur. Det är framförallt skolfrågor som tas upp på agendan, men man upplever 
ändå forumet som viktigt för samarbetet. Det faktum att skolorna har ett uttalat behov 
av kulturpedagogernas särskilda kompetens inom de estetiska ämnena för att nå upp till 
läroplanens mål och att kulturskolan är beroende av ett samarbete med skolan för att nå 
sitt mål att vara tillgänglig för alla barn i stadsdelen gynnar också samarbetet. 
Kulturpedagogerna saknar egna lokaler, vilket innebär att det är skolan som fungerar 
som den gemensamma arenan för samarbetet, vilket kultur-pedagogerna upplever som 
att deras undervisning sker på nåder och inte prioriteras i praktiken. Men i de fall där de 
estetiska ämnena blivit obligatoriska och när kulturpedagoger och lärare planerar 
lektionerna gemensamt och är anställda av samma organisation (skolan) då upplevs 
också skolan som en gemensam arena och makten mer på lika villkor.   
 
Vilken legitimitet har samarbetet och hur påverkar det samarbetet? 
Samarbetet mellan skolan och kulturskolan har fått formell legitimitet i form av de 
politiskt formulerade målen som säger att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn 
i Göteborg. För att alla barn ska få ta del av kulturskolans undervisning menar man att 
den till viss del måste bli obligatorisk på skolorna. Tack vare ett tillåtande arbetssätt och 
att flera kulturpedagoger arbetat under en lång tid, upp till 20 år, med bla. musik-
handledning på skolorna har kulturskolan lyckats uppnå reell legitimitet på skolorna. 
Personalen har fått möjlighet att testa olika samarbetsformer och projekt i mindre 
sammanhang, kunnat visa på tydliga resultat och fått förtroende att gå vidare och vidga 
samarbetet.  
 
Finns det ett gemensamt professionellt objekt? 
Det gemensamma professionella objektet för lärare och kulturpedagoger är elevernas 
lärande. Men det innebär inte att lärare och kulturpedagoger tycker likadant. Skola och 
kulturskola avsätter därför tid till fortlöpande samtal, diskussioner, gemensam 
planeringstid och gemensamma fortbildningsdagar för att nå en pedagogisk samsyn.  
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De ser gemensamma värdegrundssamtal som helt nödvändiga för samarbetet mellan 
lärare och kulturpedagoger. Men det har också framkommit bland personalen att man 
tycker att det borde finnas ännu mer tid för gemensamma samtal, men också det 
motsatta – att man arbetat så länge tillsammans och känner varandra så väl att det 
fungerar ändå.  
 
Hur förmedlas kunskapen, med utgångspunkt från Nonakas kunskapsspiral? 
Lärare och kulturpedagoger förmedlar tyst kunskap till varandra i det gemensamma 
arbetet i arbetslag, kulturteam och obligatorisk musik- och rytmikundervisning.  
De kulturpedagoger som arbetar helt enskilt tillsammans med eleverna förmedlar sin 
tysta kunskap dels genom kulturpedagogernas gemensamma APT där man delar 
erfarenheter med varandra, och dels genom mer informella möten med lärarna tex.  
i korridoren och på fikaraster. Lärares och kulturpedagogers tysta kunskap förmedlas 
vidare genom att ledningen för skolan respektive kulturskolan avsätter tid för 
gemensamma kurser, möten, studiebesök, utvärderingar och genom att man formulerar 
sitt arbete i måldokument och arbetsplaner.  
 
Den stora mängden explicit kunskap från möten, telefonsamtal, skriftliga dokument, 
arbetsgrupper, kurser, inspirationsdagar sprids på kulturpedagogernas respektive 
lärarnas APT där alla tar del av samma information. Den gemensamma informations-
källan för lärare och kulturpedagoger är intranätet. Det upplevs som ett problem att nå 
ut med information till alla eftersom den skriftliga informationen inte alltid läses.  
 
Kulturskolan och skolan arbetar med det levande dokumentet. Genom ett öppet och 
uppmuntrande arbetssätt är personalen delaktig på ett tidigt stadium vad gäller 
utformning av arbetsplaner. Arbetsplanerna används sedan som ett redskap och 
vägledning i det dagliga arbetet. På de gemensamma APT tar man ofta upp frågor kring 
mål och mening med arbetet. Det tillåtande arbetssättet gör också att personalen själva 
får testa sina idéer och arbetssätt innan de blir en del av en arbetsplan. Genom att prova 
sig fram, diskutera och utvärdera så utvecklas arbetsplanerna hela tiden. Men det finns 
också en övertro bland personalen på att skriftliga mål och planer inte behövs eftersom 
de är så självklara ändå i och med att man arbetat tillsammans under lång tid.  
 
Kan man förstå samarbetets framgång mot bakgrund av ovanstående aspekter? 
Uppsatsens frågeställningar med utgångspunkt i Folkessons och Nonakas teorier om 
samspel mellan yrkesgrupper och förmedling av kunskap mellan människor i 
organisationer har hjälpt mig att urskilja särskilda förutsättningar och aspekter som kan 
bidra till samarbetets framgång. Jag har kunnat se att det finns ett par goda 
förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete mellan Angereds kulturskolor och 
skolan. Den första är att kulturskolan och skolan ingår i samma organisation, vilket 
bidrar till att ledningen har ett gemensamt forum för att diskutera frågor som berör skola 
och kultur. Det visar också att om de samarbetande verksamheterna inte tillhör samma 
organisation så är det viktigt att skapa ett forum för gemensamma frågor. En ytterligare 
förutsättning för ett framgångsrikt samarbete är att det finns formellt tagna mål (i det här 
fallet politiska mål) som visar på nyttan och nödvändigheten med ett samarbete.  
 
Förutom dessa grundläggande förutsättningar för samarbetet har jag kunnat urskilja ett 
par aspekter som särskilt bidragit till samarbetets framgång. Först och främst är det 
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viktigt att man upplever att "man får ut något" av att samarbeta. I det här fallet visar 
både ledning och personal att ett samarbete är nödvändigt för att uppnå respektive 
verksamhets syfte och mål. Kulturskolan menar att dess estetiska undervisning måste 
göras obligatorisk på skolorna för att man ska kunna nå upp till det politiska målet att nå 
alla barn i stadsdelen. Skolan i sin tur menar att kulturpedagogernas estetiska kompetens 
är nödvändig för att nå upp till läroplanens mål om att eleverna ska utveckla sin 
förmåga till kreativt skapande i så många olika uttrycksformer som möjligt. Denna 
aspekt har också med lärande att göra, att kulturpedagoger och lärare kompletterar 
varandra gör också att man upplever att man lär sig av varandra, vilket man menar både 
gynnar den egna yrkesrollen och elevernas lärande. Man har också insett att för att 
kunna lära av varandra, och för att tyst kunskap ska kunna förmedlas vidare, måste man 
få möjlighet att arbeta tillsammans, både planera och genomföra undervisningen 
gemensamt.  
 
Förutom de politiska målen och läroplanens mål behöver man komma fram till målet 
med samarbetet, vilket hänger nära samman med det gemensamma professionella 
objektet. Det gemensamma professionella objektet mellan kulturpedagoger och lärare är 
elevernas lärande. Men de kan ha olika syn på vilken pedagogik som är bäst lämpad.  
I studien kan vi se att för att kunna samarbeta är det viktigt att komma fram till en 
samsyn, i det här fallet en pedagogisk samsyn, ett mål. Och för att kunna komma fram 
till en samsyn och ett gemensamt professionellt objekt har det visat sig nödvändigt att få 
tid till gemensam kompetensutbildning, för att få del av samma kunskap och 
erfarenheter och tid till gemensam reflektion och samtal, för att lyfta olika synsätt och 
synliggöra dem, vilket också Folkessons studie pekar på. Att föra gemensamma samtal 
och formulera mål, dvs. att uttrycka de tysta kunskaperna, är enligt Nonaka också en 
förutsättning för att kunskap ska kunna förmedlas vidare mellan människorna inom en 
grupp och mellan grupper. Här spelar också in att man i det här fallet, både på skolan 
och kulturskolan, har ett tillåtande arbetssätt där man accepterar att man kan ha olika 
synsätt och inte är rädd för att diskutera dem.  
 
Det tillåtande arbetssättet utmärker samarbetet mellan kulturskolan och skolan. 
Ledningen uppmuntrar personalen att testa sina idéer i mindre projekt, utvärdera och dra 
slutsatser, för att sedan få möjlighet att gå vidare i ett större sammanhang. Personalen 
upplever att det är högt i tak och att det inte är så farligt att "misslyckas", utan att man 
lär sig något utifrån det. Denna inställning har också gjort det möjligt att få reell 
legitimitet eftersom kulturskolan har kunnat visa på konkreta resultat i mindre 
sammanhang och fått förtroende att gå vidare, vilket har fördjupat samarbetet under en 
lång tid. 
 
Kulturskolan och skolan arbetar med det levande dokumentet. Det är också en 
förutsättning för att kunskap inte ska stanna vid skriftliga dokument i en pärm, att 
måldokumenten integreras i det dagliga arbetet. På kulturskolan och skolan är 
personalen delaktig i utformandet av måldokument och arbetsplaner och de används 
också som redskap och vägledning i det konkreta arbetet. Även här spelar det tillåtande 
arbetssättet in, eftersom det ger personalen möjlighet att testa sina idéer innan de blir en 
del av en arbetsplan. Genom att prova sig fram, diskutera och utvärdera så utvecklas 
arbetsplanerna hela tiden.  
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En annan betydelsefull aspekt är musikhandledarnas starka yrkesidentitet i form av en 
pedagogisk utbildning med särskild inriktning mot samarbete mellan människor, 
grupper och organisationer. Av det drar jag slutsatsen att kunskap om hur samarbete 
fungerar borde vara en väsentlig del i pedagogisk utbildning och att en formell 
utbildning och vad den innehåller har betydelse för hur olika yrkesgrupper samarbetar. 
Och kanske måste man börja där för att få till stånd det goda samarbetet, kompetens-
utbildning för personalen för att lära sig viktiga verktyg för att kunna samarbeta.  
 
Slutligen har jag kommit fram till att det tar tid att utveckla det goda samarbetet. Jag har 
kunnat se att en bidragande orsak till att samarbetet är framgångsrikt är att många lärare 
och kulturpedagoger arbetat länge tillsammans, i vissa fall upp till 20 år. Fördelen är att 
man har fått förtroende för varandra och att man upplever att man har en pedagogisk 
samsyn genom att man känner varandra så väl. En nackdel är att det finns en övertro på 
att man känner varandra så väl att gemensam reflektion, mötestid eller skriftliga 
dokument inte behövs, vilket kan göra att kunskapen stannar hos vissa personer och 
vissa grupperingar och inte förmedlas vidare inom organisationen, vilken kan bli högst 
sårbar när dessa personer slutar en gång i tiden.  
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BILAGA 
 
Intervjufrågor 
Kan du beskriva samarbetet.  
 
Vilka organisationer samarbetar?  
 
Vilka är involverade i samarbetet?  
 
Hur uppstod samarbetet?  
 
På vems initiativ uppstod samarbetet? 
 
Vilket är syftet med samarbetet?   
 
Anser du att båda organisationerna har samma mål med samarbetet?  
Finns målen dokumenterade?  
 
Hur dokumenteras/kommuniceras målen?  
 
Bygger samarbetet på formella eller informella initiativ?  
 
Finns det arbetsgrupper?  
 
Hur är arbetsgrupperna sammansatta?  
 
Vilka personer deltar i arbetsgrupperna, från vilka organisationer? 
 
Finns det tex. samarbetsgrupper där ledningen samarbetar?  
 
Hur ofta träffas de olika grupperna? Vem är sammankallande?  
 
Arbetar ni nära ihop i samarbetet eller var för sig på sitt håll?  
 
Vem finansierar vad i fråga om samarbetet?  
 
Finns det en särskild organisation just för samarbetet?  
 
Vilka anser du vara förutsättningarna för att samarbetet ska fungera? (Närhet, tid, plats 
för möten sociala nätverk, yttra press, politiska direktiv etc)  
 
Finns det hinder för samarbetet? Vilka?  
 
Vem tar initiativ till att samarbetet fortsätter?  
 
Tycker du att du lär dig något av samarbetet? 
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Tycker du att organisationen som helhet lär något av samarbetet? (Be om exempel.. tex 
ökad kunskapsbas, hur man gör saker, olika arbetsmoment etc.) 
 
Hur förmedlas den kunskapen vidare genom organisationen? (Skriftligt, muntligt, 
informella/formella möten, information, utbildning)?  Om man upplever att det är svårt 
att förmedla vidare: Vad skulle du vilja förmedla vidare? Hur skulle du vilja att det såg 
ut? 
 
Tycker du att organisationen har påverkats av samarbetet på något annat sätt? Hur? 
 
Tycker du att samarbetet prioriteras?  
 
Hur yttrar den prioriteringen sig? (Räknar med att det får ta tid, lön, underlättar 
informationskanaler, gemensamma utbildningsdagar, konferenser etc.)  
 
Är samarbetet något som endast berör en eller ett par personer eller hela organisationen? 
 
Anser du att samarbetet bygger på att ni har arbetat ihop er (tyst kunskap) eller på 
formulerade mål, dokumentation, utvärderingar etc.(explicit) ?  
 
Är samarbetet ett resultat av en strategisk plan eller något som uppstått och är beroende 
av enskilda personers initiativ?  
 
Har man utvärderat nyttan med samarbetet? Hur? 
 
Vilken nytta har man haft hittills av samarbetet? (Tex, hur man gör saker, olika 
arbetsmoment.) 
 
Anser du att organisationen är öppen för samarbeten med andra organisationer och 
andra nya samarbeten? 
 
Finns det tid och rum för gemensam reflektion och samtal mellan yrkesgrupper?  
 
Får olika uppfattningar komma till uttryck vid dessa samtal/reflektioner? 
 
Hur tycker du att nya idéer tas tillvara i organisationen? 
 
Vad tror du att organisationen står för? Vart är organisationen på väg (mål och syfte)?  
 
Finns det en kunskapsvision som du känner till? (Vet du vilken kunskap du ska söka 
efter och skapa i ditt dagliga arbete?) 
 
Finns det andra formulerade visioner eller metaforer som alla känner till och som man 
arbetar efter? 
 
Deltar personal från de olika organisationerna i gemensamma kurser eller annan 
kompetensutbildning? (Även studiebesök.)  
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Uppmuntras/prioriteras kompetensutveckling?  
 
Uppmuntras personalen på andra sätt tycker du? Hur? 
 
Hur ser era möten ut? Har ni särskilda mötesregler? Informellt/formellt? 
Hur ser den interna informationen ut i organisationen? (skriftligt, möten, intranät etc)   
 
Är den interna informationen regelbunden (hur ofta)?  
 
Hur informerar man varandra inom organisationen och mellan organisationerna?  
(Ta reda på själv, eller erhålla info etc.)?  
 
Känner du till om det finns en informationspolicy eller andra rutiner för 
informationshantering? Hur ser den ut?  
 
Finns informationspolicyn dokumenterad eller är det något som man bara bör känna till? 
(Tas upp på möten etc.) 
 
Finns det någon som arbetar med information i organisationen (tex. informatör)? 
 


