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Sammanfattning 
Denna undersökning är en fallstudie av Angereds Kulturskolor – Lärjedalens och Gunnareds 
Kulturskolor. Eftersom Kulturskolan idag når en begränsad del av vårt samhälle var syftet att 
studera en skola som bedriver sin verksamhet i ett mångkulturellt område. Att dra lärdom av 
andras erfarenheter är ett viktigt steg i ett skolutvecklingsarbete. Detta för att själv bli bättre 
rustad för att utveckla Kulturskolans verksamhet till att omfatta hela samhället. 
Undersökningens syfte är att söka svar på vilka framgångsfaktorer som kan identifieras vid 
Angereds Kulturskolor enligt lärare och skolledare. Vilka möjligheter respektive hinder möter 
dessa lärare och skolledare i sitt vardagsarbete och vad behöver utvecklas för att på ett ännu 
bättre sätt möta vårt mångkulturella samhälle? 
Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer där tre lärare och fyra 
skolledare berättade om Kulturskolans framgångsfaktorer, hinder, möjligheter samt vad som 
behöver förbättras för att bli än mer framgångsrika. Resultatet visar på att det som är mest 
avgörande, enligt de intervjuade, för att Kulturskolan ska nå alla barn är samarbetet med 
grundskolan och lärarnas drivkraft för att detta ska bli möjligt. Ramfaktorer som resurser, 
avsaknad av bra lokaler, stora klasser och tuffa tjänster är tillsammans med klassfrågan samt 
språk- och kulturkrockar de genomgående hindren enligt undersökningen. Elevers 
engagemang i Kulturskolan upplevs snarare vara en klassfråga än en fråga om elevens 
ursprungliga hemland. Kulturskolans möjligheter är att arbeta med integration samt 
kulturskolans kreativa klimat som beror på bra personal och deras entusiasm, lust och vilja. 
Utvecklingsområden för Kulturskolan är att fortsätta arbetet med att nå alla barn, att än bättre 
möta föräldrarna samt att ha kunskap om att skolutveckling tar tid. Kulturskolan vill också 
utveckla ”Cho La Hop – festivalen” vilket ger kulturskolan status och respekt i samhället samt 
arbeta för att få förbättrade ramfaktorer. 
 
 

Abstract 
Title: A Culture School’s (”En Kulturskolas”) work in an multicultural area 
 
This research is a study of Culture Schools in Angered which include both Lärjedalens  and 
Gunnareds Culture Schools.  The Culture Schools of today reach only a limited part of our 
society, and for this reason the purpose of this research has been to study a school in a 
multicultural area. To learn from others’ experiences is an important step in work with school 
development. This study will give me better knowledge to further develop the Culture 
Schools’ efforts to reach a greater part of the society. 
The aim of this study is to search for and identify factors which have lead to success in 
Angered’s Culture Schools, specifically opportunities and/or obstacles that are characteristic 
in the teachers and the school leaders daily work and what developments are needed to better 
meet our multicultural society. 
This research was carried out through qualitative interviews in which three teachers and four 
school leaders discussed their views on these research questions. The result of this research 
shows that the most determining factor in the Culture Schools’ ability to reach all children in 
the society is the collaboration between the Culture Schools and the mainstream schools, as 
well as the motivation of the teachers within the Culture Schools. The main obstacles 
identified in the study were: lack of finances; lack of classroom availability; large class sizes;  
teachers’ workloads and class divisions found in the society. The opportunities identified in 
the study were the Culture Schools’ ability to work with integration and the creative 
enthusiasm shown by the teachers. The future developments needed according to the study are 



 

for Angered Culture Schools to continue their work in reaching all children in the society; to 
develop better contact with parents and to learn more about development work in the school 
system as a whole. Angered’s Culture Schools are also continuing to develop the festival 
“Cho La Hop” that has given them status and respect in the society and will work to reduce 
the above mentioned obstacles. 
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1. Inledning 
Det är allmänt känt att Kulturskolan till största delen når den svenska medelklassen och i mitt 
arbete inom Kulturskolans värld har jag många gånger reflekterat över det faktum att vi 
främst når en begränsad del av samhället. Kulturskolans ambition är och har sedan starten 
naturligtvis varit att nå alla barn och ändå har vi så lång väg kvar till att uppnå det målet. Min 
tanke med denna undersökning är att dra lärdomar från en Kulturskola som bedriver sin 
verksamhet i ett mångkulturellt område. Att dra lärdom av andras erfarenheter är ett viktigt 
steg i ett skolutvecklingsarbete och mitt mål är att själv bli bättre rustad för att arbeta med att 
utveckla Kulturskolans verksamhet till att omfatta hela samhället. Jag är övertygad om att 
Kulturskolan skulle kunna vara ett forum där olika människor möts över nationsgränserna på 
lika villkor. 
 

1.1 Syfte 
Kulturskolan idag når inte ut till det breda samhället. Av den anledningen är jag intresserad av 
att undersöka Angereds Kulturskolor: Lärjedalen och Gunnareds Kulturskolor som på ett 
framgångsrikt sätt bedriver sin verksamhet i ett mångkulturellt område. Jag vill utifrån denna 
verksamhet söka svar på vilka framgångsfaktorer som kan identifieras vid Angereds 
Kulturskolor enligt lärare och skolledare. Vilka möjligheter respektive hinder möter dessa 
lärare och skolledare i sitt vardagsarbete och vad behöver utvecklas för att på ett ännu bättre 
sätt möta vårt mångkulturella samhälle? 
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2. Bakgrund 
2.1 Samhällsförändringar 
Samhället har under senaste århundradena genomgått omvälvande förändringar. Flera 
paradigmskiften har ägt rum och vi har gått från det feodala bondesamhället genom det 
demokratiska industrisamhället till kunskapssamhället som även benämns det postindustriella 
samhället. Skolväsendet har, precis som samhället, också utvecklats under denna tid. Från att 
ha fostrat sina elever till undersåtar där fråga/svar-pedagogiken dominerade gick vi vidare till 
en period av demokratisk fostran där målet var att elevernas skulle bli goda medborgare med 
temastudier och eget sökande efter kunskap. I dagens samhälle vill vi fostra till delaktighet 
där elevernas nyfikenhet stimuleras genom att de själva ställer frågor och själva formulerar 
sina problem. I Lpo94 kan vi läsa att skolans uppdrag är att främja lärande där individen 
stimuleras att inhämta kunskaper samt att de ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar. 
 
Skolan är enligt Liljequist (1999) ett av samhällets svåraste arbetsområden, inom lärarkåren är 
skoltraditionerna starka och föräldrar vill gärna jämföra dagens skola med den de själva gick 
i. Skolan är dock och har alltid varit en avspegling av samhället utanför skolan. För att förstå 
skolan som samhällsfenomen måste vi ha kunskaper om hur samhället, människorna och 
makten i stort förändrats genom tiderna. När demokratin segrade över de fascistiska lärorna 
vid utgången av andra världskriget väcktes åter tron på möjligheten att med tanke och förnuft 
skapa goda samhällen. Alla behövdes i samhällsbyggandet och enighet rådde om att den 
offentliga sektorn hade en ledande roll i byggandet av den nya välfärdsstaten. Skolan skulle 
självklart ha staten som huvudman. Välfärdssamhället vilade på den ekonomiska tillväxtens 
grund. Oljekrisen vid 1970-talets början kom som en första varningssignal som skulle påverka 
ekonomin och leda till de besparingskrav som kom ett tiotal år senare. Staten överlämnade 
huvudmannaskapet till kommunerna och det öppnades möjligheter för att etablera fristående 
skolor. Följden av den ekonomiska utvecklingen blev arbetslöshet och nedskärningar inom 
skola, vård och omsorg. Den allvarligaste konsekvensen är dock enligt Liljequist de ökade 
klasskillnaderna som grundas redan i de tidiga skolåren. Ska skolan stödja den ökade 
segregationen eller bjuda upp till motstånd och försvar för demokratins grundläggande 
värden? Det sociala gapet är tydligt. Elever med lyckad skolgång har idag hög utbildning, 
arbete och god ekonomi till skillnad mot elever med misslyckad skolgång som ofta efter sin 
låga utbildning möter arbetslöshet. Var finns empatin – vår förmåga att leva oss in i andras 
liv? 
 
Alexandersson (2004) drar samma slutsats som Liljequist att segregationen ökat i valfrihetens 
och skolpengens spår och att marknadiseringen av skolsystemet riskerar att hota värden som 
är grundläggande i en demokrati. Även Fullan (2001) är tveksam till marknadssystemet inom 
skolan och betonar att ett starkt offentligt skolsystem och en stark demokrati hör ihop. 
 

2.2 Demokrati 
Demokratin kan enligt Liljequist (1999) liknas vid en frihetsdröm. Det har dock ofta visat sig 
att det blir en frihet främst för de starka och den erfarenheten gör att vi vet att demokratin 
behöver regler. Direktiven till skolkommissionen 1946 var det stora genombrottet för 
demokratin i svenska skoltänkande. Den nya grundskolan skulle ge alla ungdomar i hela 
landet samma möjlighet till utbildning vilket enligt Lgr 69 bäst sker i klasser med en allsidig 
social sammansättning. Författaren påpekar att i 1974 års SIA-utredning (Skolans Inre 
Arbete) kan man läsa att skolan ska organiseras så att innehållet präglas av demokratiska 
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värderingar och normer och tolerans mot oliktänkande, att arbetsformer ska fostra till vilja 
och kunnande att aktivt delta i samhällets politiska liv samt att mål och utformning ger alla 
elever samma chans, skolan ska kompensera för brister utanför skolan och hos individen. 
Skolan har dock ett motstridigt politiskt uppdrag genom att ha en socialiserande uppgift där 
målet är att eleverna ska fostras till demokratiska medborgare i ett demokratiskt samhälle. 
Skolan har också en kvalificerande uppgift som innebär att ge eleverna tillgång till 
utbildningar som svarar mot främst näringslivets behov. Till sist har skolan en sorterande 
uppgift att via betygen förbereda eleverna för olika roller och positioner i samhällshierarkin. 
Politikerna har alltså tilldelat skolan en omöjlig uppgift genom att samtidigt verka för det 
demokratiska samarbetet och för de hårda armbågarnas kamp. 
 
Enligt Dalin (1996) har skolan en enastående roll eftersom det är den enda organisation som 
når hela befolkningen i en systematisk inlärningsprocess genom en längre fas i livet. Vi måste 
fundera över vilka visioner den bör förmedla och arbeta för de värderingar vi vill ska utmärka 
framtidens samhälle. Författaren ger oss flera visioner som ställer grundläggande frågor om 
värderingar och som skolan bör arbeta med bl.a. visionen om ett rättvist demokratiskt 
samhälle eftersom demokrati är en förutsättning för en fredlig framtid. Målet måste bli en 
skola som fungerar demokratiskt och tar både elever och lärare på allvar. För att nå detta mål 
krävs det en nationell mobilisering där elever, föräldrar, närsamhälle, institutioner, 
organisationer och politiker deltar. 
 
En deliberativ demokrati är en möjlighet och innebär enligt Englund (2000) att 
beslutsfattandet motiveras och diskuteras grundligt mellan parterna. Det är viktigt att bli enig 
om vad man är oenig om, vilka alternativa beslut som kan fattas och hur proceduren ska gå till 
vid beslutsfattande. Med deliberativ demokrati menas att de beslut som kontinuerligt fattas ses 
som temporära, skilda ståndpunkter respekteras samtidigt som de temporära besluten 
efterlevs. Utbildningssystemet är kanske den viktigaste potentiella kraften i ett sådant 
långsiktigt projekt för att grundlägga och utveckla deliberativa förhållningssätt. Skolans 
demokratiska uppdrag har blivit allt svårare i ett samhälle som är mer mångkulturellt och 
pluralistiskt än tidigare. Skolans organisatoriska förutsättningar har förändrats med friskolor 
och samhället är i alla avseenden mer komplext. 
 

2.3 Skolans organisation och friutrymme 
Skolans styrsystem har gått från en hierarkisk organisationsstruktur till det som Berg (1999) 
kallar frirumsmodellen. Det är skolledarens uppgift att uppmuntra lärarna att upptäcka och 
erövra friutrymmet. För att kunna utnyttja detta friutrymme måste vi förstå skolkulturen vilket 
kan översättas med organisationens själ.  
 
Alexandersson (2004) menar till skillnad från Berg (1999) att frirummet är ett offer för 
budgetstyrningen. I målstyrda kommuner, särskilt där ekonomin är dålig, måste skolorna 
spara vilket resulterar i t.ex. för stora klasser, att lärare känner sig tvingade att godkänna 
elever som inte uppnått målen och att elevvårdstjänster sparas in. Staten kan då känna sig fri 
eftersom besparingarna görs på det lokala planet. Skolledare pressas på så vis till att visa 
större omsorg om skolans budget än om alla de för skolan betydelsefulla kvalitativa mål som 
inte enkelt avspeglas i ett vinst- eller förlustkonto. 
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2.4 Skolkultur 
Skolkulturen kan enligt Berg (1999) liknas vid en frukt med skal, fruktkött samt kärna. 
Kärnan symboliserar vårt pedagogiska arv, fruktköttet våra värdebaser och skalet 
symboliserar slutligen skolornas rådande organisationskultur och aktörsberedskap. 
Hofstede (1991) beskriver istället kulturen som ”mental mjukvara” vilket är ett 
samlingsbegrepp för människors mönster av tankar, känslor och sätt att agera. Kultur är alltså 
inte bara aktiviteter avsedda att förfina intellektet utan vardagliga och enkla saker som livet 
innehåller som att hälsa, visa eller dölja känslor. Kultur är dessutom ett kollektivt fenomen 
eftersom människor som finns i samma miljö åtminstone delvis har kulturen gemensamt 
eftersom det är i den sociala miljön som kulturen lärs in. 
 
Abrahamsson & Andersen (1998) menar att organisationer har olika kulturer eftersom arbete 
utförs på olika sätt, umgängesformerna är olika, arbetsinsatsen varierar och atmosfären är 
olika. Organisationskulturen kan spåras tillbaka till den/de som startade verksamheten och 
kulturen växer och utvecklas samtidigt som organisationen utvecklas. 
 
För att förändra en organisations kultur krävs enligt Witte (Witte 1973, 1977, i Hofstede, 
1991) att två parter agerar tillsammans: en maktinnehavare och en expert. Med hjälp av 
expertens rikliga beskrivning av organisationens kultur och subkulturer bör maktinnehavaren 
envist och uppmärksamt arbeta med en strategi för förändring med struktur-, process- och 
personalförändringar. Det är enligt Hofstede en god idé att ställa en ny diagnos efter att så 
lång tid har gått att de planerade förändringarna har hunnit bli märkbara. På så sätt inleds en 
övervakningsprocess där de förändringar man finner jämförs med de avsedda förändringarna, 
varvid man kan införa ytterligare åtgärder. Om organisationskulturer kan förändras i viss 
utsträckning är det så här det ska göras. 
 
Liljequist (1999) betonar dessutom att ett krav för att lyckas förändra det inre arbetet är att 
skolledaren aktivt solidariserar sig med de övergripande mål som ställts upp för 
verksamheten. Bara den skolledare som har internaliserat läroplanens värderingar och 
förhållningssätt kan hos personalen vinna den trovärdighet och auktoritet som gör personalen 
villig att arbeta efter nya direktiv. 
 
Granström & Lander (2000) skriver att ett decentraliserat skolsystem förutsätter att personalen 
på de enskilda skolorna i samförstånd planerar och genomför verksamheten med 
utgångspunkt från lokala behov och förutsättningar. Gemensamma strävanden måste utgå från 
en gemensam förståelse. 
 
Om en förändring av denna förståelse sker inom den dagliga verksamheten så kan vi tala om 
kulturförändring menar Sandberg & Targama (2004). Sandberg & Targama skiljer på single-
loop-learning som i stort sett är vad vi kallar kompetensförstärkning och double-loop -
learning som innebär att man ifrågasätter de grundsatser och värderingar som ens agerande 
baseras på – en kompetensförnyelse. 
 

2.5 Om skolutveckling  
En gemensam nämnare för författarna Berg, Blossing, Granström, Grosin & Scherp: s (2003) 
olika bidrag är att skolutveckling kan liknas vid en problemlösningsprocess i vid bemärkelse. 
Ett problem eller problemområde är liktydigt med ett angeläget område som av en eller annan 
orsak är värt att studeras. Det kan alltså vara ett framgångsrikt område som man genom 
utvecklingsarbetet strävar att bli ”ännu bättre” på. Att skolutveckling sker som en integrerad 



 

 5 

del i skolors vardagsarbete är också gemensamt. Skolutveckling är en ständigt pågående 
verksamhet och har alltså inget slutdatum. En annan gemensam nämnare är att 
skolutvecklingen måste svara mot den berörda skolans behov och problem. Skolutveckling 
går inte åt ett håll. Därför måste frågan bli åt vilka håll skolutvecklingen går. Att 
skolutveckling och forskningen om skolan har flera inriktningar och många vägar är en väldig 
fördel. Det är också den bästa beskrivningen av en levande och flexibel skola, dagens skola, 
som på grund av tidens internationella utveckling mer än någonsin tidigare möter och har att 
arbeta med individer med starkt skiftande bakgrunder och behov. Frihet för varje enskild elev 
och lärare innebär olika och många skolformer, flera undervisningssätt, pedagogik och 
metoder att hantera problem och elever. Skolan och den högre utbildningen är och framstår 
också som en avgörande faktor för vår framtid. Därför är det oroande tyst om skolforskningen 
och att den inte tillhör de centrala ämnena i samhällsdebatten. Skolan behöver ett lyft, en 
nystart, ett fall framåt eller ett hopp i utvecklingen för att i högre grad än idag tillfredsställa 
elever, föräldrar, avnämare, samhället och enskilda medborgare. Skolutveckling behövs för 
samhällsutveckling. 
 
Hopkins (2001) menar att om det sociala sammanhanget förändras på viktiga områden är det 
väldigt troligt att skolor också behöver förändras, oavsett hur bra det varit tidigare. Äkta 
skolförbättring är ett sätt att inte bara förverkliga strävan efter utbildning – det är också en 
uppfostran av eleverna till kraftfulla och kompetenta lärande och medborgare – men också 
adresserade uppgifter för social förändring. Hoppet är att om skolor är ansvariga för 
utbildningsförändring av elever och samhälle då finns det även en chans att tillmötesgå 
påtryckning av social förändring. 
 

2.5.1 Att arbeta med skolutveckling 
Hopkins (2001) menar att två kännetecken för skolförbättring är fokus på undervisning och 
lärande och kapacitetsbyggande. Fokus behöver riktas mot skolans kapacitet för utveckling. 
Äkta skolförbättringsstrategier behöver vara sammanhangsspecifika, både vad gäller lärande 
behov hos eleverna och organisationsomständigheterna på skolan, vilket även känns igen hos 
Blossing (2003). 
 
Fullan (2001) skriver att lärare behöver lära sig hantera yttre förändringskrafter. Förändring 
behövs eftersom elever har dåliga resultat eller hoppar av, lärare är frustrerade, uttråkade eller 
utbrända. En professionell lärande gemenskap är detsamma som en samarbetskultur. 
Kontinuerlig förbättring och lärande under hela yrkeslivet är ett kännetecken för effektiva 
skolor. 25 % handlar om kunskap om vad man ska arbeta med. 75 % handlar om att tänka ut 
hur man ska arbeta med hänsyn till kontexten, kulturen, personerna och förhistorien. Vikten 
av meningsskapande, förändring av villkor så de flesta kan röra sig framåt, att förstå 
arbetsgången i förändringen, att lära sig göra rätt saker i den omgivning där man arbetar 
(vilket även Berg m.fl., 2003, uttrycker) betonas samt samstämmighet mellan det personliga 
och det sociala. Det är viktigt att lära sig leva med förändring.  
 
Precis som Hofstede (1991) påpekar vikten av att ställa en diagnos är det enligt Blossing 
(2003) viktigt att lägesbedöma den egna skolan innan ett förbättringsarbete sätts igång. 
Dahlin, Rolff & Kleekamp (1993) uttrycker istället att skolan måste vara klar över sina behov 
innan skolan involverar sig med ”nyheter”. 
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Hameyer, Akker, Anderson & Ekholm (1995) menar att det är viktigt att förändringsarbetet 
har ett meningsfullt innehåll. Fullan (2001) talar om vikten av meningsskapande och att vi kan 
sätta in förändringen i både det lilla och stora sammanhanget. 
 
Evans (1996) beskriver att förändringen ska svara mot ett upplevt behov och menar att de fyra 
huvudsakliga dimensionerna för organisationsförändring är: substans (kärna, väsentligt 
innehåll), personal, iscensättning och ledarskap. Innovationer börjar med ett innehåll, det 
aktuella förändringsprogrammet, men framgången beror framför allt på beredskapen hos 
människorna vilket kallas skolans organisationskapacitet och avgörande är vilken sorts 
ledarskap som brukas. Pålitligt ledarskap karaktäriseras av fyra nyckelstrategiska 
påverkansområden: klarhet och fokus, deltagande utan handlingsförlamning, erkännande och 
konfrontation. Förändringsarbetet kan ses som en resa och inget som sker snabbt. En 
förändring har fyra viktiga drag: fokus och klarhet, omfattning och komplexitet, önskvärdhet 
och genomförbarhet. Förändringen har störst chans att uppfattas som önskvärd och 
genomförbar när den på ett positivt och praktiskt sätt svarar mot ett upplevt behov. Skolorna 
måste få veta vad som ska förändras, vad som ska göras och detta förändringsarbetes viktighet 
i förhållande till andra pågående projekt. Alla inblandade måste också förstå syftet och 
tillvägagångssättet för att det ska fungera. Här måste målen vara tydliga och inte för vida och 
implementeringen klar och tydlig. Skolans personal kommer inte att ta till sig förändringen 
om den inte tilltalar dem. En förändring måste, enligt Evans, upplevas som genomförbar och 
alltså åtföljas av en bruksanvisning. För att lyckas med förändringar måste man se upp med 
hur skolans historia ser ut avseende äldre förändringsförsök, detta påverkar personalens 
inställning till nya förändringar. För att minska stressen krävs stöd och resurser till skolorna, 
förnyelse är kostsamt och skolorna förväntas alltför ofta trolla med knäna. Personalens känsla 
av mening minskar i takt med att krav och resurser inte är i balans. Skolan behöver en 
stödjande kultur som ger kontinuitet och bekräftar meningen i arbetet. Det är lätt att 
överskatta hur mycket en skola kan utvecklas, hur fort och hur stort inflytande det kan ha på 
de unga. Vi måste revidera våra förväntningar utan att överge målen. Vi måste också 
respektera den mänskliga naturen och vara realistiska inför förändringsarbetet. Skolor 
förändras genom små skiftningar över lång tid. En generation kan vara en realistisk tid för att 
genomföra en stor förändring. Skolförbättring kräver att vi tror på möjligheten att förbättra 
människor men också en acceptans för människor som de är. 
 

2.5.2 Strategier för skolutveckling 
Att inta friutrymmet är komplext. Huvudresultatet från undersökningen som presenteras i 
Blossing (2003) pekar på en grundläggande brist i arbetet – den att det praktiska pedagogiska 
undervisningsarbetet inte i tillräcklig grad uppmärksammas. Ett allmänt viktigt råd skulle 
kunna formuleras: Att inta ett friutrymme handlar om att följa upp organisationsmodeller och 
administrativa rutiner genom att i samtal göra begripliga och konkreta kopplingar mellan 
dessa och det praktiskt pedagogiska undervisningsarbetet. Det yttersta ansvaret för detta har 
rektorn. 
 
Block (1998) menar att framgångsrika organisationer bekräftar att ett bemyndigande 
ledarskap är att föredra. Hela idén bakom bemyndigande är att svaret på våra frågor finns 
inom oss själva, vi måste våga ta mer ansvar för vår organisation. Att välja självstyrelse 
innebär att ge upp säkerheten. Nycklarna till ett bemyndigande ledarskap är att vara strategisk 
på ett positivt sätt samt att drivas av en entreprenörsanda. En organisation man är stolt över 
skapas med ett inledande visionsarbete där alla är delaktiga vilket ger mening till vårt arbete. 
För att nå framgång måste vi se på organisationen som vår egen (entreprenörsanda) och känna 
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oss som delägare, vi måste också ta ett stort egenansvar och inte ”sitta på läktaren och 
kritisera”.  
 
Alla skolutvecklingsprojekt lyckas inte vilket vi kan läsa i Björn, Ekman Philips & Svensson 
(2002). Stora påkostade projekt leder inte alltid till förändringar och erfarenheter sprids inte 
vidare. Det är viktigt att utvärdera och lära av det som blir fel. En förutsättning för att kunna 
få till stånd ett utvecklingsinriktat lärande och skapa en större utvecklingskompetens på en 
arbetsplats är att det finns en utvecklingsorganisation. En effektiv arbetsorganisation 
förutsätter att utvecklings- och driftsorganisationen är integrerade och samordnade. När ett 
utvecklingsarbete bedrivs krävs ett tydligt stöd från ledningen för att åstadkomma långsiktiga 
och mer genomgripande resultat. Några centrala villkor för en framgångsrik skolutveckling är 
att: 

 en bred delaktighet fordras bland de berörda 
 utvecklingsarbetet organiseras så att det gynnar ett reflekterat eller utvecklingsinriktat 

lärande - de som leder arbetet på de enskilda skolorna måste ha en väl utvecklad insikt 
i frågor om lärande och utvecklingsprocesser 

 en utvecklingsorganisation finns som kan samordna den aktuella 
utvecklingssatsningen genom att den länkas till den löpande driften av verksamheten 

 någon form av stöd från andra krävs för att stimulera till en fortsatt positiv utveckling 
av den egna verksamheten och kompetensen. 

 
Flera av dessa centrala villkor för skolutveckling känns igen hos Evans (1996), Fullan (2001), 
Hameyer (1995) och Blossing (2003). 
 

2.5.3 Skolutvecklingsprocessens faser 

Initieringsfasen 
I initieringsfasen förs en idé fram på skolan. Blossing (2003) menar att initieringsperioden 
pågår under ½ till 2 år vilket även Hameyer m.fl. (1995) håller med om. Förslag på strategier 
under denna tidsperiod är studiebesök, litteraturseminarier, projektdeltagande, utvärdering, 
probleminventering, konsulthjälp, föreläsning och materialutprövning. Hameyer m.fl. (1995) 
menar att initieringsfasen påverkas av skolans organisation och hur det nya arbetssättet 
introducerades. Några goda råd är: 

 börja med det välbekanta och låt nya arbetssätt växa fram och anpassas till 
verksamheten - berika det befintliga och utforska det nya gemensamt 

 lär av varandra utan tvång och ge tid för att sätta sig in i för- och nackdelar - skapa 
tillfällen att undervisa tillsammans, uppmuntra lektionsbesök, utveckla egna 
undervisningsidéer och material, skapa ett lokalt skolutvecklingsarbete 

 integrera uteundervisning och arrangera klassrummet för friare undervisning 
 utveckla ledarskapet - kontinuerligt ledarskap behövs i ett långsiktigt arbete 
 personalen ska känna delaktighet och fortbildning är viktigt 
 underlätta självförnyelse – sätt upp klara mål och visa uppskattning för kreativitet och 

uppfinningsrikedom. 
 
Varhelst förändringsprocessen initieras så behöver den enligt Dahlin (1993) m.fl. bli förstådd 
som integrerad jämsides med alla skolans viktiga uppgifter. Den bästa garantin för 
förändringsarbete på en arbetsplats är att de involverade personerna upptäcker problem och 
dilemman och förenade mobiliserar energi för att lösa dessa. Vi måste förstå att ”allting 
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hänger samman”. Att bara acceptera problem och försöka lösa dessa leder bara till en ytlig 
behandling som skolan inte blir bättre utav. Vi måste titta på organisationens resultat med en 
teoretisk bas och vi behöver en förändringsstrategi, baserad på en förändringsteori. Ett projekt 
är en planerad intervention (inskridande) och är inte något som händer av en tillfällighet. Ett 
projekt ska leda till konkreta resultat. Dessa ska relateras till undervisningsplanen, till arbetet i 
klassrummet, till strukturförändringar, förändringar i processen, metoder och procedurer och 
till förändringar i ledarskapet och förändringar av skolans kultur. 
 
Berger & Borkel (1998, i Dalin m.fl., 1993) har summerat några omständigheter som är 
nödvändiga för att strukturera ett projekt väl: 

 ett klart formulerat projektkoncept 
 en utvald projektledare 
 klarhet är erhållen om t.ex. expertis från organisation eller utifrån ska delta och i så 

fall varför 
 en person från ledningen är utsedd som kontaktperson 
 en tidsplan existerar 
 en klar vy är erhållen om hur information och beslutsrutiner ska fungera 
 samförstånd råder angående hur den nödvändiga kontrollen ska utformas 
 dokumentation är tillgänglig som ger både deltagare och andra information om 

projektet information och feedback existerar 
 projektet utvärderas 

En klar struktur är en strategi för att reducera osäkerhet men den kan aldrig eliminera den 
osäkerhet som arbete med det okända alltid är besläktad med.  
 
En framgångsrik initiering kräver att innovationen är bunden till en lokal agenda, har en bra 
struktur, har en aktiv förkämpe, har ett aktivt initieringsarbete där top-down-styrning är OK 
under vissa omständigheter och har en god kvalité på innovationen (Miles, 1986, i Hopkins 
2001). 
 
Precis som Dalin m.fl. (1993) och Hopkins (2001) menar Fullan (2001) att det är störst chans 
att lyckas med förändring om lärare gemensamt sluter upp bakom målen och organiserar sig 
gemensamt. Det är viktigt hur en förändring presenteras - initiering, vilka förändringar som 
ska implementeras och hur detta ska ske – man måste förstå både förändringen och processen. 
Det finns många dilemman om hur en initiering ska gå till, det största dilemmat för rektor är 
om han/hon ska söka stöd från majoriteten eller vara påstridig. 
 

Implementeringsfasen 
I implementeringsfasen omsätts en idé i praktisk handling och är samtidigt den mest kritiska 
fasen. Enligt Blossing (2003) tar implementeringsperioden ungefär 1 till 1 ½ år, om vi istället 
tror på Hameyer (1995) så tar implementeringsperioden 2-3 år. 
 
Blossing (2003) beskriver implementeringsfasen som en konfliktfylld fas och här kan 
motståndet vakna på allvar, politiska toner bli kännbara och oväntade svårigheter uppstår. 
Entusiasmen kan lätt övergå i trötthet och besvikelse. I denna fas finns följande roller hävdare 
av målen, visionärer, uppfinnare, tidiga tillämpare, pådrivare, kvarhållare och granskare. 
Det är ett pågående gemensamt arbete som gradvis förändrar skolans kultur och har en effekt 
på skolans kvalitéer. 
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Vad som i början är identifierat som ett problem är en del av en mycket större helhet, enligt 
Dalin m.fl. (1993). Arbete på flera olika sätt relaterat till skolkulturen måste pågå samtidigt. 
Strategin är alltså att arbeta integrerat med både process och innehåll. Genom systematiskt 
och betydelsefullt arbete med grupper och gradvis utveckling av pålitlighet och öppenhet så 
kommer skolan att utvecklas, vilket är det första nödvändiga tillståndet för kulturförändring. 
Det är viktigt att ta alla medarbetare på allvar, att lyssna, att se och att vara öppna för 
diskussion. Det är viktigt att riva ner barriärer mellan utvecklingskärnans grupp och resten av 
personalen. 
 
Enligt Hopkins (2001) är det därför att förändringar är en process där individer behöver ändra 
på sitt sätt att tänka och göra som många förändringar misslyckas i det tidiga 
implementeringsarbetet. Innebörden för äkta skolförbättring är att omständigheterna behöver 
skapas i skolan för att garantera att individer får stöd genom detta oundvikliga men svåra och 
utmanande arbete. Nyckelaktiviteterna i implementeringsfasen är klara ansvarsuppgifter ex. 
för rektor, koordinator och extern konsulent, delad kontroll över implementeringen (top-down 
är inte OK), en mix av påtryckning och stöd, lämplig och understödd personalutveckling, 
belöning för lärare i processen genom t.ex. bemyndigande, klassrumshjälp, avlastning och 
resurser enligt Miles (Miles, 1986, i Hopkins, 2001). 
 
Framgång beror både på intern mobilisering på skolan samt externt stöd enligt Fullan (2001) 
vilket både Hopkins (2001) och Evans (1996) också nämner om. Evans (1996) sammanfattar 
en lyckad förändringsprocess som att tina upp människor med respekt för deras trygghet, 
avsätta tid, kontinuitet och personlig kontakt, relevant, kontinuerlig och anpassad fortbildning, 
tydlighet vad gäller ansvar och befogenhet att ta beslut, skapa tillräckligt med stöd, bearbeta 
konflikter och använda lagom mängd påtryckningar och makt. 
 

Institutionaliseringsfasen 
I institutionaliseringsfasen gäller det att få det nya att fungera rutinmässigt, uppfinnaren och 
förändringsagenten behövs inte längre påstår Blossing (2003). Allt fler börjar omfattas av 
förändringsarbetet och det nya är inte nytt längre. Förbättringsarbetet har fått organisatoriskt 
utrymme, lokaler, resurser i form av ekonomi och tid. Arbetet behöver skyddas mot nya 
förbättringsinitiativ som tar tiden för lärarna. Fortsatt personalutveckling/fortbildning krävs 
under denna tid. Institutionaliseringperioden tar upp till 5-6 år, vilket även Hameyer m.fl. 
(1995) påstår. Institutionaliseringsbegreppet ska här förstås i en socialpsykologisk tradition 
med grund hos Lewin (1947, i Blossing, 2003). En bestående förändring i gruppbeteende 
kräver en trestegsprocess hävdar Lewin: upptining, förändring, frysning. För att förbättringar 
skolor inför ska bli bestående behöver vi enligt Blossing (2003) förstå dess förutsättningar; 
den lokala skolans historia, den politiska kontexten, skolans kultur och skolans sociala 
arbetsliv och dess möjligheter; vilket innehåll förbättringsarbetet har, vilket utrymme och 
spridning innovationen får, varifrån den kommer och vilken konfliktpotential den har.  
 
Dalin (1993) menar att institutionalisera en förändringsprocess i skolan är att göra 
förändringsprocessen till en del av det dagliga livet. Hameyer m.fl. (1995) beskriver att 
processen är klar när arbetet blir en del av skolans identitet och utanför skolan är processen 
klar när arbetet beskrivs som en del av undervisningssystemet. 
 
Fullan (2001) menar att om ett projekt ska löpa vidare in i institutionaliseringen krävs ett 
aktivt ledarskap och fortbildning samt stöd från skolområdet med budget, personligt 
engagemang, stöd i undervisning och kursplan. Förändringar såsom riktlinjer, budget, schema, 
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måste byggas in i strukturen, vilket även Hameyer m.fl. (1995) anser. Viktigt är att behålla sin 
personal annars avslutas förändringsarbetet. Det är också viktigt att ny personal får 
information och utbildning. 
 
Fullan (2001) beskriver att institutionaliseringsprocessen (liksom implementeringsprocessen) 
dras med tre grundproblem, tendensen att förenkla för mycket, identifiera vilka faktorer som 
är viktiga att ta hänsyn till och överföra dessa till den aktuella situationen samt så handlar det 
om hängivenhet och engagemang. Fyra problem hör ihop med dessa tre grundfrågor; aktiv 
initiering och deltagande, krav och stöd, förändrat uppförande och uppfattning samt 
delaktighet. Mycket tyder på att det behövs storskaliga inledningar med fokus på krav och 
stöd om skolan ska kunna genomföra större reformer. Krav kan ha en positiv roll i ett 
förändringsarbete eftersom det leder till handling och det är i mötet mellan de som ska 
implementera förändringen som krav och stöd kan integreras. Krav utan stöd leder till 
motstånd och alienering, stöd utan krav leder till avvikelser eller resursslöseri. Ett ömsesidigt 
ansvarstagande behövs. 
 

2.6 Erövringen av friutrymmet 

2.6.1 Den lärande organisationen 
Skolan har förändrats radikalt under det senaste århundradet. Decentraliseringen ställer stora 
krav på utveckling och ledning av den lokala skolorganisationen. I Scherp (2002) kan vi läsa 
att forskare och organisationsledare under de senaste decennierna betonat betydelsen av att 
bygga upp lärande organisationer för att kunna hantera den allt högre förändringstakten. 
Lärdomar ska verbaliseras, problematiseras och diskuteras i hela organisationen för att 
dokumenteras i ett kollektivt minne så att de kan användas av medarbetarna i sitt 
vardagsarbete. Arbetslagens arbete karaktäriseras av samtal om lärdomar om undervisning 
samt om barns och ungdomars lärande. Det som står i fokus är ”lärande” snarare än ”görande” 
och arbetslaget blir främst ett lärlag. Kompetensutvecklingen tar sin utgångspunkt i de 
problem, svårigheter, dilemman och utvecklingsområden som skolledare och medarbetare 
möter i sitt arbete med att förverkliga skolans visioner. Det är viktigt med en 
tyngdpunktsförskjutning i ledarskapet från att vara den som planerar och organiserar lärares 
görande till att vara den som leder sina medarbetares lärande om undervisning och barns 
lärande och utveckling. Enligt Scherp (2003b) så kan problem kan vara något som är 
bekymmersamt och behöver åtgärdas men kan likväl vara något som fungerar bra och som 
man av den anledningen vill fördjupa sin förståelse av för att vidareutveckla. Utifrån ett lärar- 
och skolledarperspektiv är skolutveckling problembaserad och behöver ta sin utgångspunkt i 
de problem och dilemman som lärare och skolledare ställs inför i vardagsverksamheten. 
Kunskap om problemens natur ökar sannolikheten för att finna goda lösningar. Lärares 
erfarenhetslärande, som utvecklas i mötet med elever och kollegor, utgör en grundstomme i 
skolutvecklingssammanhang. Genom förståelsefördjupande lärprocesser skapas kunskap som 
ligger till grund för variationsrika lösningar. Förståelsen av uppdraget är avgörande både för 
hur man förstår problemet och för kvaliteten på de lösningar som man utformar. Resultaten 
utgör en utgångspunkt för ett förståelsefördjupande lärande. Några viktiga utgångspunkter och 
företeelser vid förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling är utformningen av 
medarbetarsamtal, utvärdering, kvalitetsredovisning, kompetensutveckling, skolledarskapet, 
samtalen i arbetslag och lärlag. PBS - Problembaserad skolutveckling handlar inte om att 
tillföra skolan nya arbetsuppgifter utan att utforma det man redan gör på ett annat sätt. 
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Det lärandestyrda förändringsarbetet gestaltas i Sarv (1997) med hjälp utav V-gubben som 
baseras på lärcirkeln. V-gubben visar att ”vi observerar verkligheten, reflekterar utifrån vår 
uppfattning om hur verkligheten borde vara (visionen) och agerar för att sluta gapet genom 
vissa lösningar eller åtgärder, verkställda enligt vissa planer” (s.13). Tanke och handling 
samspelar på så vis i ett cirkulärt förlopp som skapar lärande. Uttrycket den lärande 
organisationen är en social självklarhet eftersom det mellan individer som arbetar gemensamt 
utvecklas gemensamma föreställningar och förklaringsmodeller. Det är viktigt att identifiera 
förändringsarbetet och lärandet som ett utvecklings och förbättringsområde eftersom det bara 
är organisationen som bestämmer sig för att bli mer lärande som slutligen blir det. 
 
När ledare påverkar medarbetares förståelse av sitt arbete påverkar de också den kompetens 
som utvecklas i organisationen uttrycker Sandberg & Targama (2004). Kompetensutveckling 
är en central del av lärares dagliga arbete och inte någon avgränsad utvecklingsaktivitet inom 
personalfunktionen. 

 

2.6.2 Ledarskap 
Att en person är chef över den synliga delen av en organisation kan ingen frånta en. Ett 
ledarskap över organisationen kan man dock bara få av sin personal. Naturligtvis måste 
skolan sträva efter att chef och skolledare är samma person, i annat fall tar informella ledare 
lätt över. Enligt Berg (1999) så vilar chefens makt på en auktoritär grund medan ledarens 
makt vilar på en auktoritativ grund där makten baseras på att ledaren åtnjuter ett 
förtroendekapital bland personalen. 
 
I utbildningsdepartementets skrift ”Lärande ledare” (2001) förordar expertgruppen dialogen, 
lärandet, kommunikationen och relationsbyggandet som viktiga kännetecken för framtidens 
ledare. Detta förutsätter självkännedom, empati och social kompetens hos skolledaren. Ett bra 
ledarskap kännetecknas alltså av att skolledaren skapar möten som inbjuder till dialog där alla 
tillåts bidra med idéer för att på bästa sätt utveckla skolan. Det är viktigt att skolledaren läser 
läroplanen för att vara med på ”scenen”. ”Att kunna läsa, analysera, förstå och kommunicera 
läroplanernas ideologiska text blir helt centralt för ett framgångsrikt ledarskap” (s. 27).  
 
Berg (1999) sammanfattar den officiella synen på skolledning och skolledarskap, som 
kommer till uttryck i relevanta dokument (t.ex. Lpo/Lpf 94), på ett liknande sätt. Detta genom 
att skolledningen ska solidarisera sig med läroplanernas mål, hävda dem i vardagsarbetet och 
ansvara för deras förverkligande i skolans undervisning och verksamhet. 
 
Dialogen och lärandet lyfts fram även hos Scherp (2002). ”Fyra aspekter av ledarskap 
förefaller vara betydelsefulla för ledarskapet i den lärande organisationen: 

 ett dialogiskt ledarskap, vara intresserad av att förstå sina medarbetares förståelse och 
föreställningar 

 ett utmanande ledarskap, bidra med andra perspektiv än de gällande 
 ett lärande ledarskap, skapa goda lärmiljöer samt tar vara på de lärdomar som skapas 
 ett värdeorienterat ledarskap, där man företräder och fördjupar förståelsen av 

uppdraget i mötet med andra” (s. 110-111). 
 
Kristiansson (2003) har liknande tankar och lyfter fram ett dialogiskt, lärande och 
förståelsefördjupande ledarskap samt vikten av att förstå relationen mellan delar och delarnas 
relation till helheten. Lärande ledarskap alternativt pedagogiskt ledarskap lyfts även fram hos 
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Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp (2000) och Liljequist (1999). 
 
Sandberg & Targama (2004) anser att en chef måsta ha tilltro till medarbetarna och satsa på 
deras kompetens. Chefen måste ta vara på människors inneboende krafter, deras engagemang 
och ansvarskänsla. Nyckelord för en ledare är att vägleda, förklara, stödja och stimulera. 
Ekholm m.fl. (2000) har samma synsätt och menar att skolledare får störst effekt på sina 
skolors resultat när de arbetar mer indirekt, framförallt med att bygga upp den interna 
kapaciteten att lösa pedagogiska och sociala problem som återkommer i skolornas inre liv. Att 
arbeta genom sina medarbetare sätter spår. 
Enligt Berg (1999) är rektorns agerande alternativt icke-agerande är en viktig kraft och har en 
avgörande roll för en skolas kultur. Hur kommer det sig att det är lätt att genomföra 
förändringar på vissa skolor och svårt på andra? Tre viktiga dimensioner är samverkan, 
förändring och planering. Det är av stor vikt att skolans aktörsberedskap (förmåga att agera 
som en lärande organisation) styrs mot den utvidgade professionalismen där samarbete, 
flexibilitet och framförhållning är viktiga ledord. Det är viktigt att lärarna har mer än goda 
ämneskunskaper och med hjälp av sin skolledare lär sig utnyttja det handlingsutrymme som 
en decentraliserad skola har – att inte bara se de egna träden utan överblicka hela skogen. 
 
Kännetecken på goda förändringsledare är enligt Sarv (1997) framför allt 
planläggningsförmågan, den informativa förmågan och den psykologiska förmågan. Med 
planläggningsförmågan menas att kunna formulera visioner, verbalisera visionen och beskriva 
dem på ett motiverande sätt. Den informativa förmågan innebär att vara nyfiken och samla på 
sig information samt delge andra denna på ett selektivt sätt genom att delegera och 
befullmäktiga andra att agera. Slutligen så innebär den psykologiska förmågan att vara 
utåtriktad och intresserad av människor, sträva efter att få till stånd samarbete och få 
människor att förstå vad som sker och varför de måste agera. Vikten av att ledaren 
kontinuerligt ägnar tid ute i organisationen betonas. Den regelbundna otvungna kontakten - 
”Management by walking around” – är det främsta sättet att ha kontakt med sina medarbetare. 
Det är dock viktigt att det inte blir några artighetsvisiter, en god ledare lyssnar lika mycket 
som han/hon predikar. 
 
Svedberg (2000) har i en forskning om rektorsrollen kommit fram till att rektor har hög 
arbetsbelastning och mångdimensionella arbetsuppgifter. Motsägelsefulla förväntningar från 
olika intressenter skapar ett korstryck kring rektorsrollen – en sandwichposition. Detta 
korstryck gör att rektorer ofta blir mer administratörer än de själva säger sig önska samtidigt 
som lärare önskar att rektor utövar ett pedagogiskt ledarskap. 

 

2.6.3 Visioner och mål 
Samhället har förändrats och följden har blivit att individer fått större självständighet i sitt 
arbete. Detta innebär, enligt Sandberg & Targama (2004), att den viktigaste ledningsuppgiften 
blivit att formulera en vision som skapar gemensam förståelse bland medarbetarna. Det blir 
nödvändigt att lära sig leda genom idéer och visioner och då får ledaren en allt viktigare 
pedagogisk roll. En vision är ”en starkt koncentrerad och slagkraftig gestaltning i ord 
och/eller bild av det som företaget skall uppnå, och den skall tydliggöra företagets uppgift för 
medarbetarna” (s.156). Tre viktiga ledord i en vision är utmaning, rik innebörd och 
attraktionskraft.  
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Senge poängterar (Senge i Sandberg & Targama, 2004) att människor i organisationen som 
inte själva varit med i arbetet med att formulera en vision för sitt företag inte heller kan ta till 
sig en vision utformad av ledningen. Både Scherp (2002) och Sarv (1997) har liknande 
erfarenheter angående ett gemensamt visionsskapande. 
 
I en lärande organisation skapas enligt Scherp (2002) gemensamma visioner utifrån 
förståelsen av uppdraget. Skolutveckling initieras av ett kontinuerligt växelspel mellan 
vardagsverksamheten och förståelsen av uppdraget vilket så småningom resulterar i en 
gemensam formulerad vision för verksamheten. Sarv (1997) uttrycker att företagets mål och 
visioner måste vara så meningsfulla att de ryms inom varje medarbetares livsmål.  
 
Blossing, Henckel, Henningsson-Yousif, Wallqvister & Österberg (1999) menar att en vision 
kan vara utformad av skolledningen och fungera som en etikett för skolan som ger en signal 
till omvärlden om vilken strävan skolan har. En skolvision kan också vara sprungen ur 
engagerade samtal och formuleringsarbete i hela personalgruppen och fungera som en 
ledstjärna i skolans utvecklingsarbete. Visionerna uttrycker mål som ligger på olika nivåer 
med avseende på just var/när/vem/vad som målen rör och här urskiljs tre kategorier: Visioner 
och mål på samhällsnivå, på skol- och organisationsnivå samt på individ och 
verksamhetsnivå. Visioner och mål på samhällsnivå är tydligt relaterade till skolans 
värdegrund. De skolor som har diskuterat igenom värdegrunden innefattande bl.a. 
grundläggande föreställningar om människans ursprung och natur, om kunskapens natur och 
förvärvande samt samhällets uppbyggnad, funktion och mening har kunnat ställa upp en 
vision som verkligen tycks fungera som en ledstjärna. Lärarna får en inriktning i sin 
undervisning, både innehåll och arbetssätt får en styrning.  
 
Genom att odla och tydliggöra frågor om varför skolan existerar, vad den skall åstadkomma 
och hur det ska gå till bland medarbetarna i vardagsarbetet blir visioner, enligt Kristiansson 
(2003), viktiga drivkrafter. Visioner som harmonierar med uppdraget har en kraft som 
förståelsen av uppdraget inte i sig själv kan åstadkomma. 

 

2.6.4 Samtal 
Det pedagogiska samtalet kan enligt Berg (2000) ses som en kärnaktivitet i en process som 
binder samman de olika professionerna i ett gemensamt forum för planering, genomförande 
och uppföljning av den tvärprofessionella verksamheten. Med det pedagogiska samtalet 
menas ett argumenterande samtal, att man byter argument i ett samtal som utgörs av en 
reflektionsprocess. Samtalet beskrivs vidare som det ”kritiskt rationella”. Det är rationellt 
genom att den som gör ett påstående har kravet på sig att ge skäl för sitt påstående och det är 
kritiskt genom att deltagarna i samtalet skall pröva skälen för påståendet. Samtalet handlar 
alltså om utbyte och prövning av argument. Det pedagogiska samtalet kan också ses som ett 
medel att upptäcka och erövra det tillgängliga handlingsutrymmet och i denna process också 
kritiskt reflektera över organisationens innehåll och form. Det pedagogiska samtalet handlar 
om en ständig problematisering av organisationens mål, ramar och verksamhet. Genom att 
gradvis ”lyfta” ett samtal som initialt kanske handlar om t.ex. administrativa rutiner till att 
också handla om organisationskulturer och verksamhetens gemensamma kärnproblem, skapas 
en grogrund för en utvecklingsprocess. 
 
Scherp (2003a) menar att det lärande samtalet sker när vi samtalar och utgår från problem 
eller utvecklingsområden som är angelägna på skolan. En fördjupning av samtalet underlättas 
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av att samtalet sker på samma våglängd och att tala med istället för till andra. I ett lärande 
samtal bör vi tänka på att minska på varför-frågorna och istället inrikta oss på Vad och Hur-
frågor som har en fördjupande effekt på samtalet. Scherp (2002) uppmanar oss att skriva ner 
lärdomar från medarbetarsamtal och sätta dessa i relation till de lärdomar man tagit del av från 
andra lärare för att söka likheter respektive olikheter. Lärdomarna bör redovisas för samtliga 
medarbetare, analyseras och diskuteras samt jämföras med forskningsresultat och teorier. 
 
Det deliberativa samtalet kan enligt Englund (2000) förklaras med ett frigörande samtal och är 
det slags samtal en skolledare bör använda sig av för att leda en lärande organisation. Ett 
samtal kan delas upp i flera samtal och hållas under en längre period. Några av det 
deliberativa samtalets karakteristika är: 

 Samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme, 
 Att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det 

handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument 
 Inslaget av kollektiv viljebildning, d.v.s. strävan efter att komma överens eller 

åtminstone komma till temporära överenskommelser  
Erfarenheter av deliberativa samtal är att ”självet” nyanseras genom att ta den andres 
perspektiv och att det egna omdömet nyanseras. I det optimala deliberativa samtalet sker 
också en gemenskapsformering genom kritisk belysning av gemensamma och motstridiga 
intressen. 
 
Ett bra samtal är enligt Sarv (1997) något som berikar båda parter och skapar synergi snarare 
än en segrare och förlorare. Ett vinna-vinna-synsätt förutsätts, vilket innebär att båda parter 
tror väl om den andra parten och om sig själva. 
 
Hägg & Kuoppa (2003) beskriver den professionella samtalsledaren som en person som vi 
kan ställa krav på. Samtalsledaren bör: 

 vara kunnig inom det område hon/han företräder 
 ha förmåga att samtala med personen på ett sätt som är adekvat för uppgiften 
 ha förmåga att vara personlig utan att vara privat 
 kunna möta de personer hon/han talar med på ett sätt som gagnar dem. 

Betydelsen av avlastning för den professionella samtalsledaren både genom att ta emot 
handledning men också att ge sig tid för sig själv genom friskvård och fritidsintressen är stor. 
Det är viktigt att hålla sitt engagemang och sin låga vid liv utan att brännas ut. Det är också av 
stor betydelse att ta tillvara på den tid man faktiskt har vid samtalet och inte ha en övertro på 
att mycket tid alltid är detsamma som kvalité. 

 

2.6.5 Utvärdering och kvalitetsarbete 
Att reflektera över pågående verksamhet och dess resultat samt att kritiskt värdera detta 
utifrån överenskomna strävansmål har enligt Blossing m.fl. (1999) kommit att framstå som en 
allt tydligare del i skolornas utvecklingsarbete. Bra förutsättningar för detta är på 
arbetslagsmöten, gränsöverskridande personalträffar ex. mellan barnomsorg och skola samt 
verksamhetsdiskussioner mellan föräldrar och personal. Genom ett gemensamt reflekterande 
lär sig lärare att verbalisera sina erfarenheter och argument. En erfarenhet från en skola är att 
efter flera år av kontinuerliga diskussioner så har kollegorna börjat sträva åt samma håll, de 
har gemensamt format ett språk som gör att de förstår varandra bättre och de upplevs tänka 
mer lika. Dokumentationen har fungerat som grund för reflekterande som blivit ett sätt att 
utvärdera och utveckla verksamheten. Minnesanteckningar av de gemensamma samtalen 



 

 15 

används för att bära vidare det gemensamma arbetet. Skolledning bör sammanställa dessa för 
att på så vis se hur de olika gruppernas samtal hänger ihop – en röd tråd för hela skolan.  
 
Utvärdering är enligt Vedung (1998) en noggrann efterhandsbedömning och en grundlig 
granskning av förvaltning, slutprestationer och utfall i såväl avslutad som pågående offentlig 
verksamhet. Det finns många olika utvärderingsmodeller och var och en av dessa ger endast 
perspektiv och partiella svar. Av den anledningen rekommenderas att flera modeller får 
komma till användning. Utvärdering är per definition en praktisk verksamhet, vilket innebär 
att den försöker tjäna ett inlärningsändamål och komma till användning i en framtida 
beslutssituation. 
 
Scherp (2005) har utformat en modell för kvalitetsarbete som tar sin utgångspunkt i 
grundtankarna bakom problembaserad skolutveckling. För att kvalitetsarbetet ska leda till 
utveckling behöver det sättas in i en utvecklingsprocess på skolan. Förståelsen av 
skolutvecklingsprocessen får därmed stor betydelse för utformningen av kvalitetsarbetet. Med 
skolutveckling avses förändringar som sker på enskilda skolenheter och omfattar hela eller 
större delar av skolans verksamhet. Skolutveckling innebär att medvetna och 
kunskapsbaserade förändringar införlivas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig 
del i vardagsrutinerna. Det finns två dominerande perspektiv inom skolan idag, 
kundperspektivet och måluppfyllelseperspektivet vilka Scherp ifrågasätter utifrån bl.a. skälen 
att kvalitetsarbeten med utgångspunkt från hur väl skolor lyckas förverkliga att antal 
utvecklingsområden uppifrån motverkar långsiktig skolutveckling samt att kundnöjdhet inte 
säger något om kvaliteten i den pedagogiska processen. Kvalitetsarbete och 
kvalitetsredovisning utifrån ett PBS-perspektiv bygger på kunskap om 
skolutvecklingsprocessen, dynamisk effektivitet (skolans utvecklingskraft är viktigare för 
kvaliteten än dess nuvarande resultat) samt helheten i uppdraget. ”Kvalitetsarbetet utifrån ett 
PBS-perspektiv kan sammanfattas i följande punkter: 

 Syftar till kvalitetsutveckling framför kvalitetssäkring 
 Stödjer utvecklingen av det egna vardagsarbetet istället för att utgöra ett 

kontrollinstrument från överliggande nivå. 
 Fokuserar såväl elevernas som lärarnas och skolledarnas lärande. 
 Intresserar sig mer för sambandet mellan process och resultat – d.v.s. att lära om vilka 

effekter olika arbetssätt får för resultatet och inte ägna sig åt ett begränsat 
resultatredovisande. 

 Innebär att varje nivå i skolsystemet lär om hur man på sin egen nivå kan bidra till en 
ökad kvalitet i elevernas lärprocesser i stället för att kontrollera de resultat som 
underliggande nivå uppnår. 

 Bygger på att kvaliteten ligger i den pedagogiska processen och inte i glappet mellan 
kundens förväntningar och vad kunden upplever sig få. 

 Utgår från att helheten är annorlunda än summan av delarna vilket innebär att man inte 
kan mäta kvaliteten i hela uppdraget genom att summera resultaten på ett begränsat 
urval av kvalitetsindikatorer. 

 Innebär att utvecklingsområden behöver kopplas till den gällande skolkulturen för att 
uppnå långsiktig utveckling” (s.9). 

En metafor är framförandet av ett musikstycke vilket inte går att bedöma genom att mäta i hur 
hög grad någon enskild musiker lyckas med några utvalda nottecken i partituret. Från central 
nivå anser man dock att kvaliteten i skolans verksamhet kan mätas på detta sätt genom att 
plocka ut ett antal kvalitetsindikatorer. För att jämföra med musiken kommer vi försämra 
kvaliteten eftersom man skulle locka eller tvinga musikerna att fokusera på just dessa 
nottecken istället för harmonin i hela musikstycket. Kvalitetsredovisning som bygger på ett 
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antal indikatorer riskerar att fragmentisera uppdraget, d.v.s. den meningsskapande helheten, så 
att den särskiljer delarna från dess sammanhang. Alltfler delmål skymmer eller t.o.m. 
osynliggör det övergripande uppdraget. ”Förståelsen och förverkligandet av uppdraget är 
beroende av relationen mellan delar och helhet och hur dessa påverkar varandra.” (Scherp, 
2002 i Scherp, 2005, s.44). Fullan (Fullan, 1998, i Scherp, 2005) hävdar att strategier som 
riktar in sig på att förändra delar av skolverksamheten utan att ta hänsyn till helheten 
förefaller ha svårt att åstadkomma varaktiga förändringar. 
 
Utifrån ett PBS-perspektiv i Scherp (2005) riktas huvudfokus mot att lära om hur man 
successivt kan höja kvaliteten i elevernas lärprocesser och inte att säkra och uppåt redovisa 
skolans kvalité. Poängen med kvalitetsredovisningar är att dokumentera det egna lärandet 
utifrån den egna vardagsverksamheten så det kan ligga till grund för utvecklingsarbetet inom 
det egna verksamhetsområdet. Genom kvalitetsredovisningen kan andra delar och nivåer i 
organisationen ta del av de lärdomar man byggt upp.   

 

2.6.6 Dokumentation 
Att dokumentera lärdomar i organisationen visar sig enligt Scherp (2002) ha en stark positiv 
koppling till lärares trivsel och till lärares förtroende för skolledningen därför är det viktigt att 
skapa rutiner kring detta. Dahlberg, Moss & Pence (2002) anser att förskoleinstitutioner har 
möjlighet att vara forum i det civila samhället likt staden Reggio Emilia i Italien. För att detta 
forum ska kunna fungera krävs procedurer och förhållanden som stödjer denna funktion. 
Dessa procedurer inkluderar dokumentation som i Reggio anses som ”en demokratisk process 
för att informera allmänheten om innehållet i förskolans verksamhet” (Rinaldi 1993 i 
Dahlberg m.fl., 2002, s.112). De inkluderar också deltagande av ”kloka hjälpare” som 
pedagogista eller pedagogiska rådgivare och filosofer – också detta något som utmärker 
Reggioskolorna. Det är fråga om en ständigt pågående dialog mellan barn och vuxna, 
inklusive lokala och nationella politiker. Pedagogisk dokumentation är viktig som ett vitalt 
redskap för att skapa en reflekterad och demokratisk pedagogisk praktik. Dokumentationen 
gör det möjligt för personalen att ta ansvar för att skapa mening och själva komma bedöma 
sitt arbete. Den bidrar också till förskolans demokratiska projekt genom att ge förutsättningar 
för pedagoger och andra att engagera sig i dialog och förhandlingar när det gäller pedagogiskt 
arbete. Genom att göra dokumentationen synlig och till föremål för demokratisk och öppen 
debatt vinns en ny legitimitet i samhället. 

 

2.6.7 Pedagogens roll 
Dalin (1996) menar att pedagogens roll är att ge sökandet en riktning, ge möjlighet till 
eftertanke, hjälpa till att se sammanhangen, ge upplevelserna mening och stimulera till 
inlärning. Eleverna måste förstå det dom lär sig och kunna sätta in det lärda i ett sammanhang. 
Skolan har ett problem vilket är ”det rumsliga”, detta måste vi komma ifrån och lära oss 
genom deltagande i t.ex. frivilligorganisationerna, musiklivet, miljörörelsen, 
flyktingorganisationerna och de politiska organisationerna. Framtiden kommer i ökande grad 
att skilja mellan producenter och konsumenter. För att hjälpa eleverna att bli producenter kan 
vi hjälpa dom att öva upp sina problemlösande färdigheter genom att skolans läroplan mjukas 
upp och ämnena ses mer i ett sammanhang. Klasserna behöver ges konkreta uppgifter i skola 
och närmiljö som kräver både praktiskt och estetiskt kunnande. Framtidens skola måste 
uppmuntra de kreativa sidorna hos eleverna och ge de konstnärliga egenskaperna utrymme i 
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det dagliga arbetet. Idén om att skapa något ovanligt, t.ex. cirkus, måste få utrymme. Projekt 
som ställer eleverna inför det oklara och okända bör uppmuntras och vi måste ge tid till 
eftertanke och dialog i skolan. Att arbeta med de grundläggande värdekonflikterna i samhället 
och i våra egna liv blir en central uppgift. 
 
En grundförutsättning för lärande är enligt Scherp (2002) att barn mår socialt bra och känner 
sig trygga. För att få elever att bli aktiva i lärprocessen krävs enligt många lärare en mycket 
tydlig struktur och handledning. Långsiktighet och att ge barnen mer tid betonas som ett sätt 
att hantera den ökade livshastigheten och stress. Eleverna behöver hjälp att se helheten och att 
kunna sovra i informationsflödet. Det är således viktigt med färre antal elever per 
undervisningsgrupp, ökad tillgång till grupprum, ökad tillgång på datorer, möjlighet att 
förändra arbetspassens längd och att ändra på möbleringen i lektionssalarna för att underlätta 
för elevaktiva arbetssätt. 
 
Alexandersson (2004) betonar att viljan till förändring måste komma nerifrån, från aktören 
själv. Att reflektera över erfarenheter, innebär att ge mening och betydelse åt erfarenheten. 
Det är möjligt att via självreflektion, dialog och aktionsforskning (att forska inom sin egen 
praktik) införa distans till den egna praktiken. Målet för en pedagog är att komma till den 
cykliska planeringsmodellen: en evigt pågående process i vilken gränserna mellan planering, 
undervisning och reflektion inte är tydliga och distinkta. Det är viktigt att reflektera kollegialt 
och öppenhet inför kritik kan skapa nya kunskapsmöjligheter.  
 
Scherp (2002) betonar att parallellt med projektets utprövning måste det ske förändringar i 
den befintliga organisationen och kulturen så att projektet ska kunna passa in i verksamheten 
vid projekttidens slut. Att leda en lärprocess underlättas av att man själv är delaktig i 
lärprocessen. Ett förståelseinriktat ledarskap kräver sannolikt mer ledningsresurs än ett 
ledarskap där man dragit en tydlig skiljelinje mellan ledning och operativ verksamhet.  
 

2.7 Om kultur, kulturskillnader och kulturmöten 

2.7.1 Begreppet kultur 
Ordet kultur har enligt Thorsén (2001) många olika innebörder och det har gjorts motstridiga 
försök att vetenskapligt definiera termen kultur. Ofta används kultur i en snäv bemärkelse 
genom att främst syfta på de estetiska konstarterna: musik, teater, litteratur, bildkonst och 
dans – dvs. estetiska yttringar. Historisk sett har det funnits en värderande syn på konst och 
kultur som något förfinat och eftersträvansvärt, kultur anses vara något för ”de där uppe”. 
Olika samhällen har också olika gränsdragningar mellan kultur och andra livsområden. Inom 
islam räknas konstnärlig verksamhet in i livet kring en moské och i andra samhällen finns 
över huvud taget inte ordet kultur. Thorsén skriver att det finns två olika kulturbegrepp: det 
antropologiska kulturbegreppet vilket härstammar från Läran om människan (antropologin) 
och det estetiska kulturbegreppet. ”Den antropologiska kultursynen” har fått en särskild 
betydelse inom musikpedagogiken. Målet för undervisningen blir bredare om man ser på 
musikens samhälleliga funktion och erkännandet av att musik berör hela människan som 
social varelse. Konflikten mellan att se på musikundervisningen i ett bredare perspektiv och 
att plocka ut individer som kan bli de stora musikerna är enligt Thorsén tydliga i 
Kulturskolan. I det sammansatta begreppet mångkultur används kultur i sin antropologiska 
betydelse och syftar på hela det mångdimensionella begreppet. Är Sverige mångkulturellt så 
handlar det inte bara om etniska kulturer utan lika mycket om olika kulturgrupper som 
ungdomar och äldre och öppenhet för homo- och queer-rörelsen. 
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2.7.2 Kulturskillnader och interkulturella möten 
 
The Germans live in Germany, the Romans live in Rome, the Turkeys live in 
Turkey; but the English live at home. 
 Ur ett barnkammarrim av J.H. Goring, 1909. 

(s.377, Hofstede, 1991). 
 

När man talar om nationella kulturskillnader är det enligt Hofstede (1991) viktigt att förstå att 
de geografiska gränserna snarare är dragna så att de följer de före detta kolonialmakterna än 
de kulturella skiljelinjerna mellan de lokala befolkningarna. Ofta är nationalitet det enda 
möjliga kriteriet för en klassificering men det bör användas med försiktighet när man forskar 
om kulturella skillnader. Oavsiktliga konflikter uppstår ofta vid interkulturella möten trots att 
ingen vill det och alla blir lidande. Kulturella manifestationer som symboler, hjältar och 
ritualer är synliga sedvänjor för den utomstående betraktaren. Kulturens kärna utgörs dock av 
skillnaderna i värderingar. Dessa värderingar har vi tillägnat oss tidigt i livet och därför är de 
så naturliga för oss att vi inte längre är medvetna om dem. Källor till skillnader mellan länder 
och grupper är enligt Hofstede: 

 Identitet, där språk och religion är synliga skillnader 
 Värderingar, där den mentala mjukvaran är en osynlig skillnad 
 Institutioner, där regler, lagar och organisationer är synliga skillnader 

Ett interkulturellt möte av enklaste slag är mötet mellan en utländsk individ och en ny 
kulturell miljö. Symboler och ritualer går till skillnad från värderingar att anamma. Den 
utländske individens möte med en främmande kultur innebär att han eller hon måste lära sig 
de enklaste saker från början. Vanligtvis skapas då obehagskänslor, känslor av hjälplöshet och 
fientlighet gentemot den nya miljön, det är även vanligt att må fysiskt eller mentalt dåligt. 
Interkulturella möten mellan grupper framkallar gruppkänslor och skapar inte automatiskt en 
ömsesidig förståelse. ”För att skapa verklig integration mellan medlemmar från grupper med 
olika kulturer krävs miljöer där dessa människor kan mötas och blanda sig med varandra som 
jämlikar” (Hofstede, 1991, s.341). Vi betraktar gärna vår egen lilla värld som universums 
centrum vilket kallas etnocentrism hos ett folk och egocentricitet hos en individ. Människorna 
i värdkulturen genomgår vanligtvis en psykologisk reaktionsprocess där den första fasen 
kännetecknas av nyfikenhet. Om besökaren stannar kvar i värdkulturen inträder den andra 
fasen: etnocentrism då värdarna utvärderar besökaren utifrån sin kulturs normer vilket i 
allmänhet inte ger ett positivt utfall. Om värdlandet regelbundet får ta emot främmande 
besökare träder vi in i den tredje fasen: polycentrism, då värdarna inser att alla människor inte 
bör bedömas enligt samma normer. 
 
Ahmadi (2003) uttrycker att en av hörnstenarna i varje tankesätt är vilken uppfattning 
människor har i förhållande till sitt omgivande universum. Två olika uppfattningar på 
grundval av detta gör att man brukar skilja mellan två typer av tankesätt som leder till 
uppkomsten av två olika kulturer – den individualistiska världsbilden och den holistiska 
(gruppbaserade) helheten. Det individualistiska tankesättet bygger på en avgränsning mellan 
individen och hennes omgivande universum medans människan i den holistiska uppfattningen 
är en odelbar del av en större helhet. Det är viktigt att ha kännedom om invandrares 
uppfattning om det egna jaget och dess förhållande till den andre. Detta är ett första steg mot 
förståelse av dessa beteendemönster som i svenska kulturella sammanhang kan vara 
avvikande. 
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2.7.3 Interkulturell kommunikation 
Medvetenhet, kunskap och färdigheter är de tre faser som omfattar förvärvandet av 
interkulturella kommunikationsfärdigheter menar Hofstede (1991). Vi måste inse att 
människor från olika kulturer bär med sig en viss mental mjukvara beroende på deras 
uppväxtmiljö. För att kunna interagera med andra kulturer krävs att vi lär oss en del om dessa 
kulturer och deras symboler, hjältar och ritualer. Färdigheten baserar sig på medvetenhet och 
kunskap plus övning. Vi kan lära ut interkulturell kommunikation genom att fokusera på 
specifik kunskap om den andra kulturen, vilket förhållandevis enkelt kan göras från t.ex. 
böcker. Ett annat sätt är att fokusera på medvetenhet och på allmänna kunskaper om kulturella 
skillnader genom att jämföra den egna mentala mjukvaran och hur denna kan skilja sig från 
andra människors. Naturligtvis är språkkunskaper ovärderliga i arbetet med interkulturell 
kommunikation. Språkskillnader bidrar till kulturella missförstånd. Utan att kunna språket 
missar man mycket av subtiliteterna i en kultur och blir i hög grad en utomstående. Humor är 
en av dessa subtiliteter och skämt och ironi är av den anledningen tabu tills man är absolut 
säker på vad den andra kulturen uppfattar vara humoristiskt. Om läraren undervisar på 
elevernas språk är chanserna till framgångsrik kulturell anpassning större än om eleverna 
måste lära sig på lärarens språk. Kursspråket påverkar alltså inlärningsprocessen. Andra 
områden som elever och lärare i interkulturella möten konfronteras med är också skillnaderna 
i kognitiva förmågor eller irrelevant material till undervisningen. Interkulturella problem kan 
också bero på institutionella skillnader mellan lärarnas och elevernas hemländer vilket leder 
till olika förväntningar på utbildningsprocessen och parternas olika roller. 
 
Många invandrarungdomar känner sig menar Ahmadi (2003) pga. avsaknad av en identitet i 
det svenska samhället som främlingar i detta samhälle som råkar vara det enda samhälle de 
verkligen tillhör. Dessa ungdomar kan kallas för ”varken-eller-människor”, vilket innebär att 
de identifierar sig varken med den svenska eller med den ”hemländska” kulturen; de upplever 
varken tillhörighet till det svenska eller till det ”hemländska” samhället; de solidariserar sig 
varken med det svenska eller med det ”hemländska” samhället; de har varken rötter i 
”hemlandet” eller i Sverige. ”De är varken härifrån eller därifrån. De har lämnat någonstans 
men inte anlänt någon annanstans. De befinner sig i ett kulturellt och nationellt 
ingenmansland” (s.72). Följden av att hantera en insida där känslan av svaghet måste förnekas 
skapar behovet av att försvara sig genom att blåsa upp sig i den sociala världen och söka 
bekräftelse på att man är stark. 
 
Liljequist (1999) talar om språket som nyckeln till livet och hänvisar till Lpo 94 där det står 
att skolan ska sträva efter att varje elev ”utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår 
betydelsen av att vårda sitt språk”. Betydelsen av allas ansvar för elevernas allsidiga språkliga 
utveckling betonas eftersom vi i samhället kan börja skönja ett samband mellan en pågående 
språkutarmning och ett blint och ofta obegripligt våld. Har inte eleverna tillgång till ett 
levande språk saknas möjlighet att på ett förnuftigt sätt hantera konfliktsituationer och dristar 
sig till att säga: ”Det därför knappast är någon överdrift att påstå att där ordet och språket går 
ut, där går knytnäven, kniven eller i värsta fall AK-5: an in” (s.310). 
 
Inga argument biter enligt Jonsson (Jonsson i Alexandersson, 2004) på en människas 
fördomar. Endast en genomgripande förändring av livet kan få hennes fördomar att falla. 
Sådana förändringar inträder i regel då man möter blicken hos en individ ur en grupp som 
tidigare framstod som ansiktslös. 
 

”Personen man blev förälskad i, mannen som plötsligt räcker en sin hjälpande 
hand, grabben som en dag hänger med ens barn hem från skolan – de är inte 



 

 20 

längre afrikaner, turkar, finnar eller ens utlänningar; de är människor” (Jonsson 
1993, s.253 i Alexandersson 2004, s.122). 

 

2.7.4 Våra kreativa resurser 
I Björkvolds bok ”Den musiska människan” (Björkvold, i Dalin, 1996) lyfts de stora kreativa 
resurserna i oss alla som inte får den uppmärksamhet de förtjänar i skolan. När en rikare 
mångfald av våra mänskliga förmågor och anlag värdesätts så har fler än de traditionellt 
duktiga eleverna möjligheter. Kreativitet innebär att men ger utrymmer för mer av det 
mänskliga. 
 
Alexandersson (2004) menar att kärnämnena språk och matematik ställs i förgrunden och 
antas befrämja elevernas individuella kompetens. Dessa ämnen ger dock inte alltid de bästa 
färdigheterna i att hantera konflikter och motsättningar som finns i samhället. På kulturens 
område finns inte några ”svaga grupper” eller några ”sämst ställda”. Att skilja utbildnings- 
och kulturpolitik åt var en olycka och författaren hävdar att skolor, bibliotek och andra 
kulturinstitutioner bör integreras ytterligare med varandra och förvandlas till lokala kultur- 
och kunskapscentra. Idag fattas ofta beslut utifrån egennyttan och det kollektiva samhälleliga 
perspektivet utesluts. 

 

2.7.5 Vilka barn går i Kulturskolan? 
Rädda Barnen (2002) menar att rätten till lek och fritid borde innefatta möjligheten för alla 
barn att delta i den kommunala musikskolan. Detta oavsett föräldrarnas ekonomiska situation 
och var i landet barnet bor. 
 

Att vara delaktig och ha inflytande har stor betydelse för en människas 
utveckling. Barn och ungdomar måste känna sig delaktiga i samhället för att 
viljan att ta aktiv del i demokratin ska växa. Den som upplever att den blir ställd 
utanför, på grund av familjens knappa ekonomi känner sig troligen inte delaktig 
(s.6). 
 

Rapporter gällande barnfattigdom, publicerade av Rädda barnen, visar dessutom att 
skillnaderna i ekonomisk utsatthet mellan barn med svensk respektive utländsk bakgrund har 
ökat. ”År 2000 löpte barn med utländsk bakgrund nästan fyra gånger högre risk att växa upp i 
fattigdom än barn med svensk bakgrund” (s.7). Att föräldrarnas socioekonomiska situation 
har en tydlig koppling till barn och ungdomars deltagande i den kommunala musikskolan 
bekräftas även av Person & Torgil (2001, i Rädda Barnen 2002). Jönsson m.fl. (1993, i Rädda 
Barnen 2002) genomförde en omfattande studie av sextonhundra högstadieungdomar från fem 
skolor i tre olika kommuner. Denna undersökning visar bl.a. att 40 % av ungdomar med 
akademikerbakgrund men endast 25 % av arbetarbarn utövade någon form av musik, 
tjänstemanna- och akademikerbarn hade dessutom fler platser i musikskolan än arbetarbarn 
trots att de senare var fler. 
 
Trulson (2004) beskriver att Kulturskolan kan, eftersom något formellt ansvar inte finns, 
”verka som en isolerad klubb för särskilt gynnade och resursstarka barn” (s.8). I denna D-
uppsats ges en bild av samhällets segregation i ett kulturskoleperspektiv. Författaren 
undersöker vissa av Malmö Kulturkompanis övergripande måldokument. Ett av dessa mål är 
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att spegla den mångkulturella befolkningen. I en undersökning av Malmös 11-åringar, som 
visat sig vara en representativ grupp bland Malmös 8-19-åringar, så ser man att staden består 
av 60 % svenskar och 40 % med utländsk bakgrund, fördelningen i ett kulturskoleperspektiv 
är dock 84 % svenskar och 16 % med utländsk bakgrund.  
 
Trots att musik- och kulturskolan har förändrats lyckas vi inte nå de svenska arbetarbarnen i 
någon högre utsträckning menar Sarner (2003). När det gäller invandrarbarnen blir detta än 
mer tydligt. Det finns alltså en problematik både vad gäller klasskillnader och etniska 
skillnader. Behovet av att engagera föräldrar och föra diskussioner kring den svenska 
bildningstraditionen, integration och barnens möjligheter att utvecklas på nya sätt i Sverige är 
tydligt och detta ses som en viktig del i integrationsarbetet. Det har alltid funnits en konflikt 
mellan de konstnärliga och sociala målen i musik- och kulturskolan. Politiker betonar ofta de 
sociala målen och instrumentalpedagoger värnar om de estetiska målen. En förklaring till att 
det varit svårt att nå vissa invandrargrupper är att de sociala målen i musikundervisning tycks 
vara väldigt främmande. 

 

2.7.6 IDM-Internationella Dans och Musikskolan 
Sarner (2003) skriver att på Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet fanns under 1990-talet 
ett flertal internationella projekt kring musik och mångkultur. Musikhögskolan tillfördes på 
detta sätt nya perspektiv och visade på behovet av mångkulturell kompetens både i skolans 
värld och i musiklärarutbildningen. 1998 inleddes ett samarbete mellan Musikhögskolan och 
SDF Lärjedalen. Camilla Sarner och Bengt Franzen arbetade med en seminarieserie under ett 
års tid där de undersökte behovet av en mångkulturell musikskola i Göteborg. Alla 
invandrarorganisationer med kulturprofil kontaktades och ett nätverk bildades med 
kulturintresserade från olika föreningar, kulturarbetare, musiker, dansare och pedagoger med 
invandrarbakgrund. Under seminarierna utformades innehållet och formerna för hur en sådan 
skola skulle kunna se ut. Utifrån de nationaliteter som fanns i Lärjedalen blev resultatet fem 
musik- och dansgenrer: Balkansk – Bosnien, Serbien, orientalisk arabisk – Irak, Turkiet och i 
viss mån Somalia, kurdisk/persisk – Iran, Irak och Turkiet samt Sydamerikansk – Chile. Av 
de sju lärare som anställdes kom fem direkt från det avslutade Euridiadneprojektet vid 
Musikhögskolan i Göteborg – en arbetsmarknadsinriktad kompetensutvecklingskurs för 
arbetslösa musiker med invandrarbakgrund. Dess syfte var att inspirera, motivera och 
förbereda kursdeltagarna att vidareutbilda sig som musiker men också som pedagoger i den 
svenska skolan. Vid anställningen av lärare kan det upplevas att man stödjer vissa föreningar 
eller grupper och samtidigt tar avstånd från andra vilket kan vara problematiskt. Åsikterna kan 
vara politiska eller religiösa, tidigare fiender i tidigare krig eller bara att man anser sig tillhöra 
en annan etnisk grupp eller förening. IDM-projektet startade den 1 mars 2000.  Projektets 
syfte omformulerades under åren i takt med att verksamheten har förändrats och för att svara 
upp mot Storstadssatsningens mål som är Göteborgs avtal med staten med syfte att förbättra 
levnadsvillkoren för invånarna i utsatta stadsdelar bl. Hjällbo där IDM-projektet ägt rum. 
IDM: s syfte och mål i storstadssatsningen var att: ”med undervisning i olika invandrade 
kulturers musik och dans: 

 Bevara, utveckla, möta och ge offentlighet åt olika invandrade kulturers musik och 
dans, såväl musikaliskt-/estetiskt som metodiskt/pedagogiskt. 

 Skapa mötesplatser, öka kontakten mellan boende i Hjällbo och övriga Göteborg, samt 
visa positiva sidor av Hjällbo för övriga Göteborg och andra. 

 Ta tillvara Hjällbos mångfald av kulturarv och därmed verka för integration. 
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 Skapa kontakter mellan traditionellt svenska och invandrade kulturer, och genom 
konstnärligt uttryck på ett djupare plan kunna visa på och bearbeta likheter och 
olikheter. 

 Ge deltagarna en känslomässig trygghet och stärkt identitet. 
 Verka för möten över generationsgränserna. 
 Skapa arbetstillfällen för utländska akademiker” (Sarner, s.6). 

 
Målgruppen var i första hand boende i Hjällbo – både barn och vuxna, men var även öppet för 
hela Göteborg. Det övergripande målet med IDM har varit integration och odlandet av 
kulturskolan som en mötesplats. Det är viktigt att ingå i den Svenska kulturen om man lever i 
Sverige, utan det synsättet kommer vi inte att kunna bryta segregationen. Att verka för detta är 
varje individs ansvar – både bland invandrare och bland svenskar. Projektet har inte haft 
någon annan verksamhet som förebild och projektledaren Camilla Sarner har valt att inte gå in 
och styra och tala om i förväg hur det skall vara. Höga krav har därmed ställts på lärarna att 
lära sig samarbeta på ett demokratiskt sätt där allas åsikter är lika viktiga. I lärarnas 
hemländer finns inte denna typ av ledarskap vilket har inneburit en svår läroprocess, men sett 
ur ett demokratiskt perspektiv är det kanske det mest framgångsrika resultatet.  
 
Självutvärderingarna som är den utvärderingsmetod Storstadssatsningen valt att använda sig 
av har inneburit avsatt tid för reflektion. Lärarna har reflekterat över undervisningen, vad som 
är bra och vad som behöver förändras samt arbetat fram en strategi och enats om vilka mål 
verksamheten ska ha. Självutvärderingarna har gjort att lärarna känner att de är med och styr 
och förändrar verksamheten och kan påverka den. 
 
Endast den kurdiska/persiska musikundervisningen har attraherat samma etniska grupp, 
övriga ämnen har varit intressantare för andra invandrare och flertalet svenskar. IDM: s mest 
effektiva sätt att marknadsföra sig har varit att göra skolkonserter med anslutande 
instrumentprovning ute på de olika skolorna för ganska små grupper. IDM: s annonser i 
tidningar, broschyrer, flygblad och videofilmer har inte haft någon större effekt. Vid 
instrumentprovning ute på skolorna har många intresseanmälningar kommit in, ”felet” har 
dock varit att det funnits ett glapp i tid mellan skolkonserten och instrumentprovningen samt 
första lektionen. Under detta glapp i tid har barnen hunnit glömma och komma på andra 
tankar. Intresset för musik och dans finns hos barnen och hade IDM kunnat komma ut till alla 
skolor och möta barnen där, i en för dessa elever trygg miljö, hade elevunderlaget med all 
sannolikhet blivit mycket större. IDM önskar också att de i högre grad lyckats nå föräldrar 
genom personliga möten, varit med på föräldraträffar samt lyckats få en bättre relation till 
föreningar och andra grupper. På så sätt hade de kanske lyckats förändra familjers attityder till 
musik och kultur. Dessa tar berörda med sig för en eventuell framtida verksamhet. 
 
IDM har fått mycket uppmärksamhet av media, vilket bidragit till att övriga Sverige fått ta del 
av positiva sidor från Hjällbo. En IDM-lärare berättar att föräldrar just vid konserter förändrat 
sin syn på Kulturskolans musikundervisning. Att föräldrarna därmed har ändrat sin 
uppfattning om det svenska på många plan har varit goda exempel på integration. Olika 
kulturella uttryck har delat på samma utrymme och respekt och acceptans har funnits för dess 
olikheter. Det finns även hela familjer som valt att delta i IDM och musiken har blivit ett 
gemensamt intresse. Elever berättar att de mår bra av att få spela sitt hemlands musik. Den är 
viktig som ett uttryck för känslor och att de i musiken känner en anknytning till sitt hemland 
och till varandra. 
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Organisationen har förändrats under projektets gång och blivit alltmer integrerat i den 
ordinarie kulturskoleverksamheten. Implementeringen har skett i flera olika steg, i starten var 
enhetschefen länken mellan IDM och Kulturskolan vilket senare utökades med en lärare som 
också förstärkte länken mellan de båda verksamheterna. Efter 1 1/2 år började IDM-lärarna 
delta i arbetsplatsträffar, kompetensutvecklingsdagar, konserter, festivaler mm för att i slutet 
av projekttiden bli en integrerad del i kulturskolans verksamhet där lärarna var med i 
Kulturskolans ordinarie arbetslag. Genom att IDM-lärarna deltog i Kulturskolans arbetslag 
uppstod automatiskt möten och när man träffas kontinuerligt varje vecka under ett läsår 
fördjupas också mötet. Många lärare är stolta över detta samarbete och upplever att det är en 
förebild för andra verksamheter. Kulturskolans lärare menar också att de kan möta det 
mångkulturella Angered bättre nu. En negativ aspekt är att IDM-lärarna bara har begränsade 
projektanställningar. Lärjedalens Kulturskola har nu en liten startbudget för att fortsätta IDM-
verksamheten i sin permanenta verksamhet. Utifrån den plattformen vill man bygga vidare 
med förhoppningen att utveckla IDM in i framtidens skola. Erfarenheterna av IDM har gett 
följande framtidsidéer: 

 ”Vi vill samarbeta mer med grundskolan för att nå alla barn. 
 Vi kan inte stå och vänta på att barnen ska komma till oss, vi måste söka upp dem och 

möta dem där de är. 
 Vi behöver ha föräldramöten och berätta om barnens möjligheter att bilda sig i 

Sverige. 
 Vi behöver hitta kontaktnät bland invandrargrupper för att skapa kontakter. 
 Vi vill visa att konstnärliga uttryck är en positiv kraft i barnens liv som hjälper dem att 

utvecklas som människor oavsett religion, klass eller vilken folkgrupp man tillhör” 
(Sarner, s.43). 

 

2.7.7 Kulturskolan i Bergsjön 
Ambitionen i Bergsjön, en stadsdel i Göteborg, är enligt Widmark i Fagius (2007) att lägga en 
gemensam grund för sång och kulturvanor med tanke på elevernas integrering och delaktighet 
i det svenska samhället. Eleverna behöver en plattform för att kunna närma sig det land de 
lever i så att de kan bli en del av det. Lärarna måste ha förståelse för barnets bakgrund 
och försöka möta barnet i sin kultur- och livssituation för att kunna bygga broar till en ny och 
spännande värld tillsammans. Entusiasmen kan inledningsvis vara stor när arbetet i en 
mångkulturell stadsdel inleds men ganska snart upptäcker man dock de hinder man bör känna 
till för att komma vidare i arbetet. Det är viktigt att vi hela tiden arbetar på hur vi bäst når 
eleverna i deras olika världar, som alla möts i stadsdelen Bergsjön. Föräldrarnas och 
hemlandets värderingar kolliderar lätt med det nya samhälle den inflyttade familjen möter. 
Föräldrarnas uppfattningar om vad som kan vara bra för ett barn i kultur- och sånghänseende 
kan upplevas på det motsatta sättet för ett annat barn. Religionen har en stor och ibland 
avgörande roll till de många och varierade uppfattningarna. Vissa elever kan t.ex. vara 
förbjudna att sjunga, dansa, hålla någon i handen eller att konsertera i ett kyrkorum. Och 
därför är det viktigt att lärarna är lyhörda för hur barnet mår i de sammanhang vi drar in det i. 
Musik och andra kulturämnen har mycket låg status i många länder även om även motsatsen 
förekommer. Föräldrarna har inte kunskap om de estetiska ämnenas positiva inverkan på 
skolans övriga ämnen och att förmedla denna kunskap till föräldrarna tar tid. Många barn bär 
med sig svåra upplevelser från hemlandet och de kan också känna utanförskap och ha sociala 
problem i sitt nya svenska samhälle därför kan det vara svårt att nå fram till dessa elever. Krig 
och katastrofer som händer runtom i världen drabbar alltid eleverna och det kan då bli extra 
svårt att undervisa och att genomföra föreställningar. Konflikter kan också uppstå mellan 
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elever och att överbrygga dessa konflikter tar tid för elever och lärare. Den personliga 
kontakten med föräldrarna är viktig. Redovisningar och konserter bör förläggas på skoltid för 
att säkert veta vilka elever man har att räkna med. När föräldrar inbjuds bör det vara konserter 
i litet format och gärna i kombination med kaffe och kaka. Kontinuiteten är mycket viktig i 
elevernas föränderliga värld, om en lärare byts ut kan man få börja om från början. 
Välfungerande och tydliga rutiner gör att barnen känner sig trygga. Läraren får många gånger 
starta ”under gräsrotsnivå” och tänka på att börja med moment som andra barn uppvuxna i 
traditionell svensk miljö redan har med sig i bagaget. 

 

2.7.8 Kulturverksamhet – en möjlighet för att bryta segregation? 
Ahmadi (2003) beskriver att unga invandrare i storstädernas förorter i många avseenden är 
osynliga. En konsekvens av segregationen är att dessa ungdomar har förpassats till avgränsade 
reservat där de lever sina egna liv utan kontakt med samhället omkring. Via statistik och 
mediers eländesbeskrivningar vet de andra svenskarna att de finns men någon kontakt med 
livet i dessa områden finns ej. En viktig uppgift för berörda social- och kulturarbetare är att 
tillsammans med dessa ungdomar skapa förutsättningar för att synliggöra deras sociala, 
kulturella och existentiella villkor. Kultur är viktigt i detta sammanhang, inte bara som en 
möjlighet att uttrycka och bearbeta känslor utan som ett språk som gör det möjligt att 
kommunicera sin situation med andra. En viktig aspekt blir således arbetet med att bryta 
segregationsmönstren genom att erbjuda ungdomarna i dessa områden produktionsmedel för 
att framställa sig själva (replokaler för musik, dans, video, poesi o.s.v.). Lika viktigt är att 
tillsammans med ungdomarna utveckla nätverk, mötesplatser och arenor för att de ska få 
möjlighet att framträda och därmed bli synliga. Detta skapar förutsättningar för möten mellan 
ungdomar som segregationsmönstren skilt åt. 
 

Musik och dans är viktiga uttryck för människors livsvärde, livskänsla och 
identitet och bra för att leder ofta till positiva möten mellan människor. Med 
musik och dans är det lätt att hitta likheter mellan olika kulturer samtidigt som 
olikheterna blir en tillgång. Därför är Sveriges musik- och kulturskolor bra 
platser för integration (Sarner, 2003, s.45). 

 

2.8 Frågeställningar 
Mot bakgrund av syftet och ovanstående kunskap om skolförbättringsarbeten blir följande 
frågor intressanta att söka svar på: 

 Vilka framgångsfaktorer kan enligt lärare och skolledare identifieras vid Angereds 
Kulturskolor?  

 Vilka möjligheter respektive hinder möter dessa lärare och skolledare i 
vardagsarbetet? 

 Vad behöver utvecklas för att på ett ännu bättre sätt möta vårt mångkulturella 
samhälle? 
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3. Metod 

3.1 Design 
Denna studie är en fallstudie vilket Stensmo (2002) beskriver på följande sätt: 
 

En fallstudie är en intensivstudie av ett väl avgränsat exempel. Fallstudier är 
singulära och koncentreras till en person, en grupp, en skolklass, en skola ett 
samhälle, ett system eller en händelse (Stensmo, 2002, s.67). 

 
Intensivstudier av det singulära fallet kan t.ex. göras för att porträttera något man önskar veta 
mer om vilket är det primära i denna magisteruppsats. Ett fall är ett väl avgränsat exempel och 
avgränsningen kan gälla tid, rum, form, innehåll och aktörer eller vara en kombination av 
några av dessa. Min undersökning avgränsar sig till ett rum som geografiskt och 
organisatoriskt avgränsat – Göteborg med inriktning på Angereds Kulturskolor: Gunnareds 
och Lärjedalens Kulturskolor. Studiens form och innehåll är en intensivstudie av Angereds 
Kulturskolor som har egenskapen att vara väl kända som framgångsrika med 
kulturundervisning i ett mångkulturellt område. Aktörerna i undersökningen är skolledare och 
lärare som är intressanta ur aspekten att fördjupa min förståelse för vilka framgångsfaktorer 
som kan identifieras vid Angereds Kulturskolor vilket är syftet med min magisteruppsats. 
Stensmo (2002) skriver vidare att en fallstudie studerar den utvalda saken på plats i sitt 
naturliga sammanhang vilket innebär att fallstudien är kontextuell. 
 
Intervjuerna som ligger till grund för min undersökning följer de sju stadierna i den 
kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997) – tematisering, planering, intervju, utskrift, 
analys, verifiering och rapportering. Den kvalitativa forskningsintervjun bygger på ett 
samspel och ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett för båda parter 
gemensamt intressant ämne.  
 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades 
synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 
livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale, 1997, s.9). 

 
Vid intervjusituationen är det intervjuarens uppgift att både registrera vad som sägs kring 
intervjufrågornas olika teman och hur det sägs.  Målet är att erhålla nyanserade beskrivningar 
av olika kvalitativa aspekter och därför är ord och inte siffror det viktiga. Intervjuaren ska inte 
presentera alltför mycket frågor på förhand utan visa öppenhet för nya och oväntade fenomen. 
Fokus är dock riktat mot vissa teman i den intervjuades livsvärld. Intervjun bör spelas in och 
forskaren är den som bör skriva ut detta eftersom det är här tolkningsarbetet börjar. Analys 
innebär att finna innebörden och meningen i det som intervjupersonen sagt. Här är det, enligt 
Kvale, viktigt att lyfta fram det som direkt har bäring på forskningsfrågorna i 
tematiseringsfasen. 
 
Varje upplevelse är enligt Stensmo (2002) unik för den enskilda och erfarande människan 
vilket innebär att upplevelse/erfarande inte kan generaliseras. Vi har dock gemensamma 
likartade erfaranden och kan sätta oss in i varandras upplevelser och se något ur andras 
synvinkel – empati. 
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3.2 Urval 
Jag har gjort ett strategiskt urval och valt att undersöka Angereds Kulturskolor som jag främst 
genom olika facktidningar förstått bedriver framgångsrik kulturundervisning i ett 
mångkulturellt område. I undersökningen är respondenterna strategiskt valda eftersom jag tror 
att dessa personer har något viktigt att tillföra i mina frågeställningar. För att få en så 
omfattande bild som möjligt så ville jag träffa personer som undervisar och personer som 
arbetar med ledningsfrågor. Kontakt med dessa personer har tagits per mail och telefon. Totalt 
har sju intervjuer genomförts och av dessa är tre personer lärare. Respondentgruppen består 
av sex kvinnor och en man. 
 
Lärare 1 med inriktning drama är 48 år. 
Utbildning: Fil. kand. i psykologi, barnpedagogik, ettårig teaterutbildning, dramakurser, 
litteraturvetenskap för barn, manusskrivande samt berättarkurser. Diplomerad symbolterapeut. 
20 års yrkeserfarenhet. 
 
Lärare 2 med inriktning musikhandledning är 48 år. 
Utbildning: Utbildad musikhandledare, har genomgått en yrkesutbildning på Härnösands 
Folkhögskola som är specialinriktad på musikskapande i grupper. 25 års yrkeserfarenhet. 
 
Lärare 3 med inriktning slagverk är 30 år. 
Utbildning: Musikhögskola 4 år GG samt läst in IE, inriktning slagverk. 5 års yrkeserfarenhet. 
 
Fyra personer arbetar inom skolledning och administration, alla benämns skolledare: 
 
Skolledare 1 är byråsekreterare och är 48 år. 
Utbildning: kulturvetarlinjen, inriktning filmvetenskap. 25 års yrkeserfarenhet. 
 
Skolledare 2 är chef för kulturenheten är 55 år. 
Utbildning: dramapedagogutbildning, CLS-utbildning (Chef-Ledare-Strateg) samt har en del 
projekt och ledarutbildning. 4 år yrkeserfarenhet i kulturskola, tidigare frilans som bl.a. 
kulturproducent, manusförfattare, regissör under nästan hela yrkestiden förutom 4 år som 
dramapedagog. 
 
Skolledare 3 är enhetschef för en kulturskola är 42 år. 
Utbildning: Grundskola och Gymnasielärarutbildningen i musik, påbyggnadsutbildning i 
musikpedagogik, 8 års yrkeserfarenhet som flöjtpedagog, enhetschef sedan 1998. 
 
Skolledare 4 är grundskolerektor och är 53 år. 
Utbildning: fritidsledarutbildning. Arbetat sedan 1975 i stadsdelen. Började som fritidsledare 
och har sedan haft olika ledningstjänster som bl.a. vikarierande föreståndare för daghem, 
områdesföreståndare och enhetschef innan rektorstjänsten på F-5 skolan. 
 

3.3 Genomförande 
De kvalitativa intervjuerna genomfördes under mars månad, 2007, på olika platser i 
stadsdelarna Lärjedalen och Gunnared. En lugn miljö eftersträvades och intervjuerna pågick 
mellan ca 1-1 ½ h. Intervjuerna spelades in på Mp3 och en sammanfattning skrevs ned som 
intervjupersonerna har haft möjlighet att läsa, godkänna samt ge synpunkter på.  Fem av sju 
respondenter utnyttjade den möjligheten. Vid intervjuerna användes en frågeguide med öppna 
frågeställningar. Respondenterna har inledningsvis gett mig en omfattande beskrivning av 
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verksamheten och därefter har jag ställt mina forskningsfrågor. Resultaten från dessa har jag 
sammanställt i en matris och utifrån denna gjort olika kategoriseringar. 
 

3.4 Etiska förhållanden 
Respondenterna har fått mitt syfte och mina forskningsfrågor per mail ca 1-2 veckor före 
intervjutillfället. Information har delgivits om att skolans namn kommer att användas i 
magisteruppsatsen samt att respondenternas identitet inte kommer att framgå utan presenteras 
som lärare alternativt skolledare.  
 

3.5 Reliabilitet/validitet 
Reliabilitet betyder enligt Stensmo (2002) noggrannhet eller pålitlighet. Validitet betyder 
giltighet eller överensstämmelse och syftar på om den genomförda observationen är giltig för 
den verklighet man avser att studera eller det problem studien avser att belysa. 
För att åstadkomma reliabilitet har jag i rollen som intervjuare försökt hålla mig neutral och 
strävat efter att förhålla mig på ett liknande sätt vid samtliga tillfällen. Jag har både antecknat 
samt spelat in respondenterna och noggrant lyssnat igenom materialet i efterhand. För att 
åstadkomma validitet har jag intervjuat ett flertal människor (7 stycken) angående samma 
fenomen. 
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4. Resultat 
Mina sju respondenter har inledningsvis fått berätta om kulturskolans verksamhet. Nedan vill 
jag ge en presentation av Angereds Kulturskolor eftersom jag anser att det är betydelsefullt 
med en bild av verksamheten för att bättre förstå forskningsfrågornas resultat. Presentationen 
(4.1) skall således ses som en del av resultatet från mina intervjuer och därefter (4.2) kommer 
svaren på de konkreta forskningsfrågorna. 
 
 

4.1 Presentation av Angereds Kulturskolor 
Allt från vacker lantlig miljö, likt Astrid Lindgrens Bullerbyn, med nästan enbart svenska 
familjer till stora betonghusområden med ca 96 % invandrare tillhör upptagningsområdet för 
Kulturskolan i Angered: Lärjedalens och Gunnareds Kulturskolor. Lärjedalen och Gunnared 
är två stadsdelar av totalt 21 stadsdelar i Göteborg. De båda skolorna arbetar som en 
Kulturskola och personalen har under flera års tid strävat efter att få gå samman till en 
Kulturskola vilket respektive stadsdelsnämnd motsätter sig. 
En rik verksamhet inom ämnena bild, dans, drama, och musik presenteras för mig som varje 
år mynnar ut i en årlig festival i maj månad för, av och med barn och unga i Angered. 
Festivalens namn är ”Cho La Hop” och alla som arbetar med kultur och skapande verksamhet 
för barn och unga i Angered är välkomna att delta. Tankarna på en festival väcktes vid en 
gemensam fortbildning för all personal inom förskola, skola, hemspråk, teater, kulturskola 
och bibliotek i stadsdelen: ”Alla möter vi samma barn och hur kan då vi vuxna samverka?” 
Motorn i festivalen är Kulturskolan och i festivalen är ”Allsången” den stora tilldragelsen som 
spridit sig från att omfatta tre skolor till att numera omfatta alla lågstadieskolor i Gunnared 
och även flera skolor i Lärjedalen, totalt ca 1700 barn. 
Sångtexterna är ofta skrivna av barnen själva och flera satsningar har gjorts på barns 
textskrivande. Ett exempel är föreställningen ”Mellan himmel och jord” som sågs av 2 800 
barn på Angereds teater där lågstadiebarn skrivit alla texter som sedan tonsattes, iscensattes 
och gestaltades av professionella skådespelare och pedagoger från Kulturskolan. Boken och 
CD: n ”Små storverk - om barn, poesi och musik” (Stensson B. & Johansson – Kristeberg E., 
1998) är ytterligare ett exempel som innehåller sångtexter skrivna av lågstadiebarn i Angered. 
Eleverna anses ha fått en skjuts i skriv och språkutvecklingen tack vare arbetet med att skriva 
dikter och göra tankekartor. Sångerna som skapas används tillsammans med både traditionell 
och nyare repertoar vi Allsångskonserterna som förbereds på respektive skola. Det är en 
otrolig kick att flytta klassrumsarbetet till scenen och detta ses som ett lyckat koncept. Ett 
starkt och målmedvetet arbete av de lokala musikhandledarna och rytmikpedagogerna är 
nyckeln till framgången med Allsången. Musikhandledarna har plockat in andra verksamheter 
i Allsångsföreställningarna och på så sätt utvecklat Kulturskolans gränsöverskridande 
verksamhet och varit brobyggare mellan ex. dans och musikämnet.  
 

4.1.1 Kulturskolans  verksamhet i grundskolan 
De två Kulturskolorna lägger upp sin verksamhet för lågstadiet på lite olika sätt. Gemensamt 
för de båda stadsdelarna är att det finns politiska beslut på att alla barn ska få undervisning av 
Kulturskolans lärare samt att grundskolans lärare finns med på lektionerna för att 
kulturarbetet ska kunna leva vidare under skolveckan. 
I Lärjedalen omfattar beslutet alla barn i årskurs 1 och 2. I årskurs 1 får eleverna undervisning 
i rytmik och drama och en lärare undervisar i varje klass. Årskurs 2 får träffa ett kulturteam 
varannan vecka. Här undervisar lärarna två och två med ämneskombinationer som t.ex. rytmik 
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och drama. Kulturskolans och grundskolans lärare har möjlighet att träffas före och efter 
undervisningspasset med eleverna som varar i 1 ½ h. Grundskolans lärare arbetar själva 
vidare med temat under den veckan som de ej träffar Kulturteamet. Kulturteamen har arbetat 
med stora övergripande teman som ”Se mig, se dig”. Inom temat har eleverna nu under 
vårterminen arbetat med ”Hjärtat som ingen ville ha” och har fått skriva egna dikter 
alternativt klassdikter som t.ex. blivit en rap som kanske gestaltas med rörelse och spelats in. 
Eleverna får också tillverka saker eller måla. Eleverna framför sedan detta för varandra 
genom utställningar, ett värdpar utses, man visar vad man gjort – både tillverkade saker, ex. 
hjärtan och sjunger sånger. Att dricka cider och äta salta pinnar gör det hela till en fest. Ett 
stort mål med Kulturteamen är att väcka skriv och berättarlust hos eleverna. Utifrån temat ”Se 
mig, se dig” vill man att eleverna ska lära känna sig själva, sina känslor och tankar för att 
sedan möta andra. Temat ska främja kamratskap och gruppdynamiken. 
I Gunnared får alla barn träffa en musikhandledare i årskurs 1 och 2. Basen i 
musikhandledarnas verksamhet är att jobba med kroppen och rösten samt att uppleva glädjen i 
att musicera tillsammans med leken i fokus. Via sång, dans och lekar kan man förena 
människor och ett exempel på detta är ”Allsången” i ”Cho La Hop – festivalen”. I 
allsångsprojektet utvecklar eleverna både språket, motoriken och lyhördheten och sin 
”timing”. ”Allsången” startades utifrån tankarna: Hur kan vi i klassen höra ihop, hur kan vi på 
skolan höra ihop och hur kan vi höra ihop i ett vidare perspektiv i samhället? Ett samarbete 
har sedan början på 90-talet funnits med en lärare i ”svenska 2” på en av skolorna som arbetar 
med att eleverna skriver egna dikter. Genom poesin får eleven möjlighet att sätta ord på sina 
tankar och känslor. Dessa dikter tonsätts sedan av musikhandledaren. Texterna har i detta 
arbete levt på svensk-lektionerna, sångerna levde på musiklektionerna och en del sånger spred 
sig till den stora allsångskonserten. Eleverna får sedan även måla, spela och dramatisera dessa 
sånger. Resultatet av arbetet mellan ämnena svenska och musik har blivit boken ”Små 
storverk - om barn, poesi och musik” (se ovan). Lärare 2 menar att alla människor är lika 
någonstans och olika, därför är det viktigt att sätta ord på sina tankar och känslor för att förstå 
både sig själv och andra. 
 
Lärjedalens Kulturskola bedriver ett integrationsprojekt med elever från tre olika 
verksamheter, rytmik, stråkinstrument och drama, och lika många bostadsområden. Lärare 1 
påpekar att det är totalt vattentäta skott mellan dessa bostadsområden och här får elever som 
inte skulle ha träffats annars besöka varandras skolor och gemensamt repetera in en 
föreställning. Folksagor, t.ex. Askungen som är en internationell folksaga, används för att 
både barn och vuxna ska känna igen sig. I detta arbete ses processen som det viktiga och inte 
själva föreställningen. 
 
En följd av Kulturteamens verksamhet i årskurs 2 i Lärjedalen har blivit att man inför hösten 
2007 vill arbeta med årskurs 3 för att visa på de olika valmöjligheter Kulturskolan har med 
frivilligundervisning, en slags pröva på - undervisning. Denna verksamhet kommer att ligga 
på fritiden men direkt i anslutning till skoldagen. Här anser lärare och ledning det vara viktigt 
att en lärare från Kulturteamet är med i rollen som kulturlots för att få en röd tråd i 
kulturverksamheten. Ett upplägg med en saga som en röd tråd finns i tankarna, ett slags 
stafettänkande som väver in alla konstformer för att barnen ska pröva att hitta alla sina 
resurser. Med kulturåret får eleverna möjlighet att upptäcka andra instrument och 
verksamheter än den begränsade del av verksamheten de kände till sen tidigare. Inför årskurs 
4 får de sedan välja fritt. Med kulturåret har lärarna också möjlighet att lära känna eleverna 
och utifrån detta forma grupperna, tidigare har det kunnat bli socialt omöjliga grupper som 
inte fungerat tillsammans. 
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4.1.2 Grundskola med kulturprofil 
Ett önskemål från grundskolans lärare på Rannebergens Centrumskola samt från 
utbildningschefen har varit att arbeta med en kulturprofil. Anledningen till valet av just kultur 
som profil är det välgrundade arbete som redan finns på skolan samt att bra kulturkompetens 
finns i området. Från hösten –06 finns en kulturprofil på skolan och fyra pedagoger i drama, 
dans, bild och musik arbetar 60 % vilket innebär heltid onsdag-fredag på skolan. Varje 
kulturpedagog ingår i ett arbetslag på grundskolan och har på så sätt ett nära samarbete med 
grundskolelärarna och tid för att reflektera över verksamheten. Varje fredag finns ett öppet 
forum då elever får uppträda för varandra, t.ex. läsa en dikt eller sjunga allsång, här finns även 
skolans musikhandledare med. Grundskolan har synsättet att det inte är någon ”happening” 
som önskas utan de vill få in de estetiska läroprocesserna i det normala arbetet - att lära 
barnen använda fler uttryckssätt. Ett exempel är att lära sig matte med hjälp av rytmik. 
Kulturprofilens första termin har varit en termin då kulturprofilens lärare fått lära känna 
skolans verksamhet. Det är viktigt att få in kulturprofilens lärare i det vanliga skolarbetet, att 
de känner att får ställa frågor om det vanliga arbetet i grundskolan som de kanske inte alltid är 
så insatta i. 
 

4.1.3 Stadsdelar och skolans organisation 
Varje stadsdel omfattar flera olika områden. I Lärjedalen finns områdena Hjällbo och 
Hammarkullen med mycket stor andel invandrare, Eriksbo som är ett lite mer blandat område 
och Bergum - Gunnilse som är ett svenskt medelklassområde. Det är en stor utmaning att 
arbeta med integration inom denna stadsdel och det är en bra bit kvar innan deltagarna inom 
Kulturskolans frivilligundervisning representerar samhället vad gäller antalet deltagare med 
icke-svensk bakgrund. I Gunnared ingår områdena Gårdsten där ca 96 % har icke-svensk 
bakgrund, Rannebergen är det område som har mest svenskar - ca 55 % har svensk bakgrund, 
Lövgärdet och Angered Centrum. Sammanlagt har ca 50 % av Gunnareds befolkning icke-
svenskt ursprung. Detta speglar även antalet deltagare inom Kulturskolans 
frivilligundervisning.  
 
Lärarna på Kulturskolan ingår i arbetsslag (för respektive ämne) och projektgrupper som är 
gränsöverskridande, arbetsplatsträffar äger rum varannan vecka. Det finns också en informell 
facklig samverkansgrupp och en skolutvecklingsgrupp som arbetar med de pedagogiska 
frågorna med representanter från båda skolorna. Totalt har Kulturskolorna ca 750 elever och 
det finns ca 35 lärare varav de flesta är deltidsanställda för att ha möjlighet att kunna frilansa 
som t.ex. musiker. Inom verksamheten i grundskolan möter Kulturskolans lärare ca 1950 
elever.  I Gunnared upplever skolledningen att fördelningen bland frivilligeleverna är 
proportionerligt enligt befolkningen med tanke elever med svensk och icke-svensk bakgrund. 
I Lärjedalen upplever skolledningen att det är en bit kvar innan elevunderlaget avspeglar 
samhället. Upplevelsen är snarare att elevers engagemang i kulturskolans 
frivilligundervisning är en klassfråga än en fråga om ursprungsland. Det är de väletablerade 
familjerna Kulturskolan når oavsett nationalitet. Avgiften för frivilligundervisningen är 250 
kr/termin vilket gäller hela Göteborg. 
 
Av Kulturskolans lärare i Lärjedalen så finns det idag två anställda med icke-svensk 
bakgrund. Dessa personer har varit projektanställda vid Kulturskolan i deras IDM 
(Internationella Dans och Musikskolan)-projekt. I IDM var sju lärare anställda under åren 
1998-2004 och dessa lärare lärde skolledaren, som också var projektledare för IDM, känna i 
Musikhögskolans Euridiadneprojekt - en pedagogisk kompetensutvecklingskurs för 
internationella musiker. En lärare med inriktning kurdisk-persisk musik arbetar 90 % och en 
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lärare är timanställd med inriktning på sydamerikansk musik. Dessa lärare har nu gått 
världsmusikutbildningen vid Göteborgs Musikhögskola vilket är en musikerutbildning. 
Tyvärr är det en hög tröskel att komma in på en pedagogutbildning eftersom det krävs särskild 
behörighet. Att t.ex. vara spansk talande och få allmän behörighet i engelska är en stor 
utmaning. På musikerutbildningen har dispens getts för dessa personer gällande allmän 
behörighet. Kulturskolorna i Angered erbjuder undervisning inom fler områden med 
internationellt ursprung. Instrument som man kan få undervisning i är Oud, persiskt slagverk, 
santour, setar/tar, saz, panflöjt, quenaflöjt och afrikanska trummor. Orientalisk sång och 
Kurdisk sång och dans erbjuds också. Ovanstående områden med internationella instrument 
samt dans och sång söks nästan enbart av elever med icke-svenskt ursprung. Det är framför 
allt kurdiska barn som söker och i viss mån persiska barn. 
 

4.1.4 Nya ämnen i Kulturskolans utbud 
Kulturskolan verksamhet präglas av nytänkande och här är Nycirkus är ett relativt nytt 
tillskott i programutbudet. Idén med Nycirkus ligger nära streetkulturen som enligt skolledare 
2 är stark i området och här tränas samarbete och tillit. Proffs och amatörer, både barn och 
vuxna tränar tillsammans och lär av varandra. Det finns grupper som är igång och detta 
kompletteras med ”öppen träning”. I höst kommer ytterligare en ny verksamhet vilket är 
slöjdklubbar. Utställning och workshops inom ämnet slöjd har varit uppskattade inslag i 
Kulturhusets verksamhet och nu blir detta ett ämne inom Kulturskolans ram. Kulturskolorna i 
Göteborg har fått 6 miljoner för att starta nya verksamheter inom Kulturskolan. Arbetet med 
att beskriva idéer samt söka av dessa medel är i full gång. 
 
Denna presentation av Angereds Kulturskolor har inte ambitionen att vara heltäckande utan 
speglar den del av verksamheten som mina sju respondenter delgav mig. Kulturskolorna 
bedriver ett omfattande arbete inom bild, dans, drama och musik med både 
frivilligundervisning och undervisning inom förskola, grundskola och särskola. 
 

4.2 Undersökningens resultat 
Resultatet av min undersökning presenteras nedan under fyra huvudrubriker. Rubriken 
framgångsfaktorer ger svar på frågan: Vilka framgångsfaktorer kan enligt lärare och 
skolledare identifieras vid Angereds Kulturskolor? Under rubrikerna hinder och möjligheter 
ges svar på vilka möjligheter respektive hinder som dessa lärare och skolledare möter i 
vardagsarbetet? Slutligen så ger rubriken utvecklingsområden svar på den sista 
forskningsfrågan angående vad som behöver utvecklas för att på ett ännu bättre sätt möta vårt 
mångkulturella samhälle? 
 

4.2.1 Framgångsfaktorer 
Resultatet visar på att det som är mest avgörande för att Kulturskolan ska nå alla barn är 
samarbetet med grundskolan och lärarnas drivkraft för att detta ska bli möjligt. Mötet med 
eleverna, föräldrakontakt, skolledarrollen och samhällets stöd är också betydelsefulla 
områden.  
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Samarbete med grundskolan 
Undersökningen visar att samarbete med grundskolan är ett måste för att nå alla barn med 
undervisning i estetiska ämnen. Att få alla barn att komma till Kulturskolans 
frivilligverksamhet är en omöjlighet. Vissa elever saknar tidsperspektiv och har svårt att 
komma frivilligt till en aktivitet t.ex. 1 h per vecka. Det är också en styrka för Kulturskolans 
personal att möta barnen både i grundskolan och i frivilligundervisningen. 
Genom politiska beslut får lågstadieeleverna i stadsdelarna Gunnared och Lärjedalen 
undervisning av musikhandledare respektive kulturteam. I den besökta grundskolan framkom 
att skolans framgångsfaktor är just samarbetet med kulturskolan genom deras 
musikhandledare och dennes framgångsrika samarbete med svenskämnet. Detta har resulterat 
i att grundskolan satsat på en kulturprofil med fyra nya tjänster på 60 % vardera. 
Resultatet visar på att det är viktigt att börja i det lilla och med lust och inspiration låta arbetet 
växa och sprida sig från en skola till en stadsdel och vidare utanför stadsdelen. Det är enligt 
lärare 2 betydelsefullt att skapa delaktighet i det lilla, att arbetet är stabilt och välgrundat, att 
läraren inger förtroende samt skapar lust och delaktighet och bygger vidare på den 
välgrundade verksamhet som finns. Ett uppifrånperspektiv fungerar inte. Lärare 2 tror inte på 
lösryckta projekt utan vill bygga på det som finns och betonar att det är viktigt med ett 
långsamt bygge. 
 

Lärarnas drivkraft 
Lärarnas drivkraft och självständiga arbete är den främsta framgångsfaktorn och det råder ett 
mycket gott samarbetsklimat inom Kulturskolan. Det finns ett stort intresse bland personal att 
arbeta med poesi och hela den kreativa processen. Barn behöver möta olika områden, prova 
och leka! Idéerna har växt från golvet, uppmärksammats och blivit föremål för politiska 
beslut. Lärare 1 beskriver sina arbetskamrater som ett fantastiskt kollegium som kännetecknas 
av samarbete: 

Vi vågar prova, vi har stor generositet, hög acceptans, alla får vara den man är. 
Här finns generösa och positiva människor som arbetat i många år.  

Lärare 3 framhåller att: 
Vissa eldsjälar som arbetat länge har samtidigt förmågan att smitta av sig sin 
entusiasm till de nya lärarna och är mycket öppna för nya idéer samtidigt som de 
själva fortfarande är taggade och kommer med nya tankar. 
 

Mötet med eleverna 
Flera i personalen har sökt sig till skolan just med anledning av dess mångkulturella 
upptagningsområde. Det framkommer inga särskilda synpunkter på lärarrollen just för att 
verksamheten bedrivs i ett mångkulturellt samhälle, problem upplevs finnas i ”vanliga” 
klasser också. Som lärare är det viktigt att vara lyhörd vid dialog. Ibland kan man behöva ta 
något långsammare och repetera beroende på språket men så kan det vara i en ”svensk” klass 
också av andra anledningar. Att härma är något som fungerar bra i musikundervisningen. 
Lärare 2 beskriver vikten av att vara närvarande och vara fokuserad: 

Det jag vill berätta och förmedla ska vara väl grundat hos mig själv. Det finns 
trygga ramar och eleverna känner igen sig från lektion till lektion. Inom de 
trygga ramarna finns det plats för improvisation och infall. Vårt möte kan leva 
vidare i annan undervisning. 

Trygga ramar upplevs förenkla klassrumsarbetet. Att t.ex. gå in i en sagoring med sagoljus 
tända bidrar till en annorlunda och spännande upplevelse som får eleven att slappna av och ta 
till sig undervisningen. Undervisningen ska vara ett positivt möte och konflikter tas utanför 
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klassrummet vilket är möjligt eftersom samarbetet bygger på att grundskolelärarna är med.  
Skolledare 3 beskriver att: 

Framgångsfaktorer hos den enskilde läraren är att ha bra kompetens, vara öppen 
och intresserad, att ha förmåga att sätta in musiken i ett sammanhang och arbeta 
gränsöverskridande. Lärarna har också lärt sig om andra kulturers musik för att 
bättre förstå eleverna. De svenska lärarna har lätt för att samarbeta med andra 
kulturers musik och få in denna musik i ex. föreställningar. 

 
Förutom ett starkt intresse för barn, musik eller andra estetiska ämne och lärande är A och O 
att läraren är trygg i ledarrollen. I det enskilda mötet med elever är förmåga till dialog och 
kontakt viktig. I kulturteam kan man vara mer av handledare, sprida entusiasm och inspirera. 
Att arbeta långsiktigt betonas starkt. En förutsättning för ett lyckat arbete i grundskolan är att 
det sker genom ett slags kompanjonlärarskap vilket innebär att grundskolelärarna deltar. På så 
sätt kan musikhandledarnas respektive kulturteamens undervisning leva vidare i annan 
undervisning under veckan. 
 

Föräldrakontakt 
Undersökningen tyder på att både lärare och skolledare vill utveckla kontakten med 
föräldrarna. Just nu saknar Kulturskolan en fungerande föräldraförening. 
När IDM-projektet genomfördes fanns informationsmaterial på fem olika språk, detta 
upplevdes dock inte ha någon större betydelse. Det är att möta föräldrarna som är viktigt. En 
enklare broschyr har gjorts för att informera om Kulturskolans utbud, till skillnad från en 
finare broschyr som fanns för ett antal år sedan, för att läsare ska få känslan att ”detta är något 
för alla”. Det är tyvärr för dyrt att skicka hem broschyrerna. På den stora Allsångskonserten, 
då hela lågstadiet kommer får grundskolelärarna med sig broschyrer att dela ut till eleverna. 
Då har de fått en allsångsupplevelse med sig samt information från Kulturskolan lärare på 
scen. En del elever kommer spontant till Kulturskolan för att de ex. vill börja dansa. Här 
upplever skolledare 1 att det framför allt är elever med icke-svensk bakgrund som kommer 
spontant och är initiativrika och socialt starka.  
Föräldrar kommer gärna när de egna barnen är med och uppträder. Föräldrar kommer även 
gärna på besök på lektionerna för att de hört så mycket positivt om undervisningen. Allsången 
drar mycket föräldrar vilket blir ett möte med många olika människor.  
På Rannebergens Centrumskola (F-5) har skolan ett gott samarbete med skolrådet, hit 
kommer ca 30 % föräldrar med icke-svenskt ursprung (av skolans elever har ca 45 % icke-
svenskt ursprung). Istället för skolråd har man bytt namn till föräldracafé och arbetar alltid 
med ett tema där ex. lärare medverkar och berättar om något. Vid invigningen av 
kulturprofilen anordnades skapande verkstäder, uppvisningar och sopplunch för föräldrarna. 
Informationen sker på svenska vilket fungerar bra. Skolpersonalen har varit försiktig med 
ordet kultur eftersom det betyder olika inom olika kulturer. Det är viktigt att belysa estetiska 
läroprocesser och att vi har olika inlärningsstilar och att berätta om detta för föräldrarna. Även 
här upplevs det att när barnen är aktiva vid föreställningar kommer föräldrarna gärna. 
 

Skolledarrollen 
Det som framkommer som betydelsefullt i skolledarrollen för att Kulturskolans arbete är 
framgångsrikt är det stöd som ges i vardagsarbetet. Att chefen lyssnar in och bygger vidare på 
det som lärarna har kommit fram till. Det är betydelsefullt att skolledaren är med och stöttar 
arbetet och bygger vidare på den verksamhet som redan finns. 
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Skolledare 3 menar att det är viktigt att arbetstidsavtalet används på ett sätt så att man tar 
tillvara på den arbetsplatsförlagda tiden (35 h/vecka) för samarbete i bl.a. arbetslag. 
Visioner, mål och arbetsplaner finns i viss utsträckning men kan säkert utvecklas mer. 
 

Samhällets stöd 
Kulturskolan har ingen viktig funktion i samhällets musikliv. Kulturskolan är viktig och 
betydelsefull för barnen men är inte den store kulturaktören i staden. I Göteborg finns mycket 
stora kulturaktörer som Kulturskolan inte kan mäta sig med, det finns också många 
frilansarbetare. Upplevelsen av personalen är att samhället ser positivt på Kulturskolan 
verksamhet. Ett exempel på detta är personal från socialkontoret som tog kontakt med 
Kulturskolan för att hjälpa en elev att få börja på Kulturskolan. Ytterligare exempel finns på 
grundskolelärare och specialpedagoger som hjälper elever som de vet är intresserade att 
anmäla sig till Kulturskolan. 
IDM-projektet uppmärksammades i betydligt större omfattning ute i landet än i Lärjedalen. 
Media uppmärksammade IDM eftersom det var ett nyskapande och lyckat projekt, politiskt 
korrekt och utmanande projekt. Skolan har fått priser som Årets Projekt 2004 och 2006 blev 
Angered årets Kulturskola. Dessa priser delas ut av SMoK, Sveriges Musik och 
Kulturskoleråd. Även här upplevs det att priset inte uppmärksammades i media i särskild stor 
omfattning lokalt. Det är svårt att nå ut med positiva nyheter i samhället som t.ex. 
kulturskolans verksamhet, det upplevs lättare om det är negativa nyheter som ex. bråk. 
”Cho La Hop – festivalen” drar till sig ett stort intresse i Göteborg vilket visar sig i förbokade 
konserter, besök av pedagoger, skolchefer, media mm. Värdet av festivalen är högt i samhället 
och festivalen besöks av både politiker och stadsdelschef. 
 

4.2.2 Hinder 
Ramfaktorer som resurser, avsaknad av bra lokaler, stora klasser och tuffa tjänster är 
tillsammans med klassfrågan samt språk- och kulturkrockar de genomgående hindren i 
undersökningen. Elevers engagemang i Kulturskolan upplevs snarare vara en klassfråga än en 
fråga om elevens ursprungliga hemland.  
 

Ramfaktorer 
Trots ett framgångsrikt arbete av många eldsjälar i personalgruppen upplevs arbetet ändå inte 
bli ”på riktigt”. Några exempel på detta är önskan om att få bättre lokaler som funnits under 
många år och det riksuppmärksammade projektet IDM som inte kunde fortsätta i samma 
omfattning när projektpengarna tog slut. Tuffa tjänster i grundskolan omöjliggör dessutom att 
tillsammans med andra lärare reflektera över undervisningen. 
Något som ses både som ett hinder och en möjlighet är att flertalet av lärarna arbetar deltid för 
att kunna frilansa som ex. musiker. Om dessa tjänster varit heltidstjänster skulle barnen få mer 
möjligheter att välja ämnesområden, lärarna skulle också ha bättre förutsättningar för att 
träffas.  
Skolledare 1 menar att de pressade tjänsterna med mycket undervisning och föreställningar är 
ett hinder för att ha möjlighet att komma ut på föräldramöten och informera om Kulturskolans 
verksamhet: 

Vi dämpar också självmant marknadsföringen eftersom vi inte vill locka elever 
till undervisning där vi redan har fullt. Vi vill inte ge felaktiga förväntningar och 
har därför riktat in oss på de ämnen där vi har lediga platser. 
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Ett hinder vi Rannebergens Centrumskola är det ekonomiska kravet. Just nu bekostats 
kulturprofilsatsningen av stadsdelen men målet är att skolan själv ska bekosta detta genom att 
ta emot fler elever. Ett arbete med en informationsbroschyr för att locka hit fler elever från 
andra stadsdelar pågår. 
 

Kulturskolan - en klassfråga 
I Angereds upptagningsområde finns många starka invandrarfamiljer och upplevelsen är att 
elevers engagemang i Kulturskolans verksamhet snarare är en klassfråga än en fråga om 
elevens ursprungliga hemland. Det är alltså de väletablerade familjerna Kulturskolan når 
oavsett nationalitet. För många föräldrar är det främmande att låta barnen lära sig spela och 
avgiften är, även om den är låg (250 kr), ett hinder. Vid planering av ex. läger så vet lärarna 
att alla inte kan vara med även om det är gratis eftersom föräldrarna inte kan skicka med 
fickpengar till t.ex. glass. I arbetet med att nå nya grupper så är avgiften ett hinder samt 
förväntningar på föräldrarna att de ska kunna ta del av info och ha koll på lektionstider. 
Skolledare 1 menar att ett hinder också är att eleverna är bundna till sina stadsdelar. Det är 
alltså ett hinder att ta sig till t.ex. Angereds Centrum och Blå Stället där det finns bra lokaler 
för drama, bild och dans. Mer verksamhet önskas av föräldrarna ute på skolorna. Starka 
familjer med svensk bakgrund ringer och kräver att undervisning ska finnas i vissa stadsdelar 
vilket Kulturskolan delvis försöker tillmötesgå. Samtidigt vill skolledare 1 också ge bra 
scheman till lärarna så de inte behöver resa för mycket. Det är också viktigt att lärarna har 
kollegor så de inte blir ensamma på en skola under ex. kvällstid. 
 

Språk- och kulturkrockar 
Skolledare 2 menar att olika länders kultur kan vara ett hinder men också en möjlighet. Det är 
t.ex. helt främmande för en arab att låta barnen gå på kulturskolan, det finns inte i deras 
kultur. På musikhögskolan i arabländerna börjar man som nybörjare. Vårt svenska 
”självförverkligande synsätt” skiljer sig så mycket mot ex. Somaliernas där kanske ”mat för 
dagen” är det primära. Är elevernas hemländer fiender, blir det problem även här i det 
svenska samhället. Människor från olika länder bosätter sig nära sina landsmän och på så vis 
finns Somalierna på en gata och på en annan gata samlas folk från ett annat land. T.ex. så är 
området Hjällbo segregerat och det förekommer bråk mellan olika etniska grupper. När 
Kulturskolan bestämde sig för att satsa på musik från Balkan så visade det sig att det inte gick 
att samarbeta över nationsgränserna Serbien, Bosnien och Kroatien pga. de konflikter som 
varit i hemländerna. 
Barnen i områden med stor andel invandrare har svårt att utveckla språket och Lärare 1 
upplever att barnen är 1-2 år efter andra barn i samma ålder vilket gör att de även kommer 
efter i socialiseringen. Pga. språkliga missförstånd är det mycket konflikter bland såväl yngre 
barn som äldre barn och ungdomar. En rangordning i frivilliggrupper kan vara ett hinder, ett 
exempel är romerska barn som råkar illa ut, barn vill inte ta i händer på dessa och inte röra 
deras saker.  Det är viktigt att tala med barn om värderingar. En saga (ex. Askungen) kan vara 
en möjlighet som hjälp så att eleverna får tänka och omvärdera, det är viktigt att inte säga till 
på ett vuxenspråk. Kunskap måste komma inifrån med något man redan har - att uppleva utan 
att avslöja upplevelsen. 
 

4.2.3 Möjligheter 
Kulturskolans möjligheter är barnen och möjligheten att arbeta med integration samt 
kulturskolans kreativa klimat som beror på bra personal och deras entusiasm, lust och vilja.  
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Kulturskolans kreativa klimat 
Skolledare 2 anser att: 

Lärarna har arbetat länge tillsammans utan att tappa glöden. Traditioner bevaras 
av detta sammansvetsade gäng men de är också öppna för förnyelse. Vår miljö 
är stimulerande med olika kulturer, det är jobbigt men ger energi, vi drivs framåt 
och måste hitta lösningar hela tiden. 

 
Kulturskolans personal upplever det positivt att andra Kulturskolor inspireras och är stolta 
över utmärkelser som t.ex. årets kulturskola och årets projekt med boken ”Små storverk - om 
barn, poesi och musik”. Enligt skolledare 1 har personalen stor frihet att utforma arbetet inom 
de styrda arbetstiderna. Ibland tar vi dock personalen på sig för mycket arbetsuppgifter 
eftersom det egentligen inte finns några begränsningar. 
 

Att arbeta med integration 
Kulturskolans upplevs vara en stor kraft som kan vända negativa samhällstrender till positiva.  
Barnen är här naturligtvis den stora möjligheten. Skolledare 3 ser möjligheten att arbeta med 
integration genom det viktiga arbetet med grundskolan vilket de intervjuade lärarna håller 
med om. Ett exempel på detta är integrationsprojektet mellan tre skilda stadsdelar. Barn finner 
varandra över nationalitetsgränser och alla kulturella influenser från barn och föräldrar ses 
som möjligheter. 
 

4.2.4 Utvecklingsområden 
Utvecklingsområden för Kulturskolan är att fortsätta arbetet med att nå alla barn, att än bättre 
möta föräldrarna samt att ha kunskap om att skolutveckling tar tid. Kulturskolan vill också 
utveckla ”Cho La Hop – festivalen” vilket ger kulturskolan status och respekt samt arbeta för 
att få förbättrade ramfaktorer. 
 

Att möta föräldrarna 
Undersökningen tyder på att Kulturskolans personal vill utveckla kontakten med föräldrar 
genom att på nytt starta upp föräldraföreningen och ett annat att bli bättre på att komma ut på 
föräldramöten och informera. Ett föredömligt sätt i Rannebergens Centrumskola är att låta 
föräldrar delta i skapande verkstäder för att bättre förstå undervisningen inom de estetiska 
ämnena. 
Att göra informationen tillgänglig på olika språk tror några av respondenterna kan vara en 
möjlighet. I IDM-projektet framkom däremot vikten av att möta föräldrarna och att det 
informationsmaterial som fanns tillgängligt på fem olika språk inte upplevdes ha någon större 
betydelse.  
 

Att nå alla barn 
Kulturåret är en idé, menar skolledare 3, för att bättre nå ut i samhället. Att delta på 
föräldramöten och ordna föräldrautbildning är tankar i detta arbete. Vi måste också tänka på 
att föräldrar kanske inte tänker på oss som något positivt, de har kanske varit på 
socialförvaltningen dagen innan och blivit, enligt dem själva, dåligt bemötta och ser på oss på 
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ett annat sätt än vad vi tror. Vi måste få föräldrar att förstå att ”det är inget illa ment” med vår 
verksamhet, vi vill inte ta bort elevernas ”rötter”. Att stärka banden mellan barn och vuxna 
anses viktigt eftersom många barn lär sig det svenska koderna och på så sätt växer ifrån sina 
föräldrar. Föräldrarna tappar greppet om sina barn och det blir en frustration för dem. I IDM 
fanns möjligheten att även satsa på vuxna. Att bejaka deras kultur kan vara ett sätt att hjälpa 
dessa människor. Nu sätter tyvärr det politiska beslutet käppar i hjulet för denna verksamhet. I 
Göteborg får vi bara undervisa 6-16 år. I kranskommunerna runtomkring Göteborg är det 
dock vanligt med undervisning inom gymnasiet. 
Enligt skolledare 1 har Kulturskolan kommit långt innehållsmässigt med gränsöverskridande 
arbete mellan konstformerna och även med arbetet med andra kulturer. I framtiden vill vi 
kunna ta emot ännu fler elever - satsa på att nå alla - men då måste vi ha platser till alla som 
söker. Musikhandledare hjälper oss med att marknadsföra vissa instrument ex. genom besök 
av instrumentalpedagoger från Kulturskolan och detta ger ett visst utslag. Det är hela tiden en 
avvägning om vi ska minska på vissa instrumentallärartjänster eller satsa på marknadsföring. 
Vi måste ut mer på skolorna och på föräldramöten.  
Samarbetet mellan Kulturskolans lärare och grundskolans lärare behöver enligt lärare 3 
utvecklas: ”Vi behöver bli bättre på att lära oss om varandra.” 
 

Skolutvecklingsprocessen 
Det är viktigt enligt lärare 2 att förstå att skolutveckling tar tid. Just nu har Kulturskolan 
kommit en bra bit på väg med undervisning till alla barn i lågstadiet och arbetet med att även 
få undervisa äldre barn behöver utvecklas. Ett sätt kan vara att arbeta med ”elevens val” inom 
grundskolan. 
Inom Kulturprofilen på Rannebergens Centrumskola vill man organisera så att så många barn 
som möjligt får ut så mycket som möjligt av kulturprofilen - att få estetiska läroprocesser att 
bli det normala. Att koppla andra ämnen ex. matematik till de estetiska läroprocesserna är en 
tanke inför nästa verksamhetsår och detta ser skolledare 4 som en enorm 
utvecklingsmöjlighet. 
 

4.3 Resultatsammanfattning 
Resultatet visar på att det som är mest avgörande för att Kulturskolan ska nå alla barn är 
samarbetet med grundskolan och lärarnas drivkraft för att detta ska bli möjligt. Ramfaktorer 
som resurser, avsaknad av bra lokaler, stora klasser och tuffa tjänster är tillsammans med 
klassfrågan samt språk- och kulturkrockar de genomgående hindren enligt undersökningen. 
Elevers engagemang i Kulturskolan upplevs snarare vara en klassfråga än en fråga om elevens 
ursprungliga hemland. Kulturskolans möjligheter är att arbeta med integration samt 
kulturskolans kreativa klimat som beror på bra personal och deras entusiasm, lust och vilja. 
Utvecklingsområden för Kulturskolan är att fortsätta arbetet med att nå alla barn, att än bättre 
möta föräldrarna samt att ha kunskap om att skolutveckling tar tid. Kulturskolan vill också 
utveckla ”Cho La Hop – festivalen” vilket ger kulturskolan status och respekt i samhället samt 
arbeta för att få förbättrade ramfaktorer. 
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5. Diskussion 
5.1 Genomförandet av undersökningen 
Syftet med min undersökning är att dra lärdomar från en Kulturskola som bedriver sin 
verksamhet i ett mångkulturellt område. Vid Angereds Kulturskolor, som på ett framgångsrikt 
sätt bedriver sin verksamhet i ett mångkulturellt område, har jag sökt svar på mina 
frågeställningar. Att dra lärdom av andras erfarenheter är ett viktigt steg i ett 
skolutvecklingsarbete och mitt mål med min undersökning är att bli bättre rustad för att arbeta 
med att utveckla Kulturskolans verksamhet till att omfatta hela samhället. 
När jag granskar min egen insats så tycker jag med tanke på den relativt korta tiden (ca 4 
månader) jag haft till förfogande att jag lyckats förbereda, genomföra intervjuer samt bearbeta 
resultatet av dessa förhållandevis väl. En längre tidsperiod hade naturligtvis gett mig 
möjlighet till fler intervjuer och med det säkerligen fler infallsvinklar på mina 
frågeställningar. Säkert skulle jag också kunnat ställa bättre frågor och kanske även satsat på 
att genomföra en eller flera testintervjuer för att se om mina frågeställningar var relevanta. I 
efterhand så tycker jag även att jag skulle ha haft mer frågor om visioner, arbetsplaner och 
utvärderingar eftersom det inte kom fram speciellt mycket information om dessa områden. 
Reliabiliteten är god därför att jag fått kontakt med respondenter som varit intresserade av 
min undersökning samt givit mig, enligt min upplevelse, tillförlitliga svar. Det har varit ett bra 
hjälpmedel att spela in respondenterna på en MP3. Angående validiteten så anser jag att jag 
lyckats beskriva de intervjuade lärarnas och skolledarnas syn på Kulturskolans 
framgångsfaktorer, hinder, möjligheter och utvecklingsområden ganska väl. Det som saknas 
är elever, föräldrar, politiker, förvaltningschefer och samhällsmedborgarnas syn. Min kunskap 
om arbetet med mångkultur har i och med undersökningen ökat och samtidigt gett mig en 
ökad förståelse för att detta arbete både är oerhört svårt och tidskrävande. 
 

5.2 Diskussion kring resultatet 

5.2.1 Framgångsfaktorer 
Samarbetet med grundskolan och lärarnas drivkraft för att detta ska bli möjligt är avgörande 
för att Kulturskolan ska nå alla barn. Dalin (1996) påpekar att skolan har en enastående roll 
eftersom det är den enda organisation som når hela befolkningen i en systematisk 
inlärningsprocess genom en längre fas i livet. I Angered finns det politiska beslut som ger 
elever i lågstadieåldrarna rätt till undervisning av kulturskolans lärare vilket är ett tydligt 
resultat av lärarnas egen drivkraft och framgångsrika arbete. Det är således betydelsefullt att 
Kulturskolor och den lagstadgade skolan samt politiker arbetar för att ge alla barn och 
ungdomar lika möjligheter till undervisning inom de estetiska ämnena. Fördelen med 
samarbetet med grundskolan anser jag vara kompanjonlärarskapet som möjliggör att 
kulturskolelärarnas verksamhet kan leva vidare under skolveckan tack vare att 
grundskolelärarna deltar i lektionen. Det tema som kulturskolelärarna arbetar med kan leva 
vidare i olika ämnen vilket bidrar till ett helhetstänkande inom skolan där olika ämnen 
samarbetar. Alexandersson (2004) och Björkvold (Björkvold i Dalin, 1996) lyfter de estetiska 
ämnenas värde i skolan vilket vi alla som undervisar och arbetar med de estetiska ämnena i 
skolan gemensamt bör arbeta för genom att vara goda förebilder och sprida goda exempel. 
 
Lärare 2 menar att lärarnas drivkraft handlar om att med lust och delaktighet vilja bygga på 
den välgrundade verksamhet som finns och betonar att det är viktigt med ett långsamt bygge. 
Vikten av ett långsamt bygge beskrivs i Evans (1996) där ett förändringsarbete beskrivs som 
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en resa och alltså inget som sker snabbt. Hameyer m.fl. (1995) skriver om vikten av ett 
meningsfullt innehåll och Fullan (2001) om betydelsen att sätta in förändringen i det stora och 
det lilla sammanhanget. Alexandersson (2004) betonar att viljan till förändring måste komma 
nedifrån aktören själv. Som lärare är det då viktigt att reflektera över erfarenheter vilket 
innebär att ge mening och betydelse åt erfarenheten genom självreflektion, dialog och 
aktionsforskning. Målet för en pedagog är enligt Alexandersson (2004) att komma till den 
cykliska planeringsmodellen, en evigt pågående process i vilken gränserna mellan planering, 
undervisning och reflektion inte är tydliga och distinkta. Jag anser att det är betydelsefullt att 
lärare kontinuerligt dokumenterar och reflekterar över sin undervisning både enskilt och 
tillsammans för att främja det långsamma bygget. 
 
I undersökningen framkommer betydelsen av att läraren är trygg i ledarrollen och att dialog 
och kontakt med eleverna är viktigt. Scherp (2002) menar att en grundförutsättning för 
lärande är att barn mår socialt bra och känner sig trygga. Scherp (2002) skriver också att 
många lärare menar att det krävs en tydlig struktur och handledning vilket lärarna i 
undersökningen också beskriver genom att lektionen omges av trygga ramar. Att det blir ett 
positivt möte mellan lärare och elev är möjligt tack vare att undervisningen sker genom ett 
slags kompanjonlärarskap. Konflikter kan på så sätt lösas utanför klassrummet och 
kulturskolans lärare har möjlighet att ge eleverna en positiv upplevelse. Dalin (1996) lyfter 
fram vikten av både praktiskt och estetisk kunnande vilket samarbetet mellan kulturskolans 
lärare och grundskolans lärare är ett exempel på. Det är enligt mig ovärderligt att 
kulturskolans lärare får arbeta med kompanjonlärarskap. Fördelarna för eleverna är många 
och kulturskolans lärare får en bra möjlighet att bedriva sin undervisning. Det är av stor vikt 
att fördelarna med detta samarbete blir kända för beslutsfattare och politiker för att undvika 
sparkrav och för att kunna utveckla kompanjonlärarskapet till att omfatta fler årskurser. 
 
Att möta föräldrarna framstår som betydelsefullt i undersökningen och det är just vikten av 
mötet som enligt undersökningen utmärker arbetet med många olika kulturer. Enligt 
undersökningen kommer föräldrar gärna när deras barn uppträder och här ges tillfälle till 
kontakt mellan förälder och lärare och även mellan föräldrar från olika kulturer. Widmark i 
Fagius (2007) betonar också vikten av den personliga kontakten med föräldrarna. Ahmadi 
(2003) poängterar att vi måste mötas med varandra som jämlikar och inte betrakta vår egen 
lilla värld som universums centrum och en framkomlig väg för att nå dit är, menar jag, just det 
personliga mötet. Undersökningen tyder på att en ökad kunskap i kulturskillnader och 
interkulturell kommunikation kan vara en väg värd att arbeta vidare på. Vi måste, enligt 
Ahmadi, få en ökad förståelse för beteendemönster som i svenska kulturella sammanhang kan 
vara avvikande. Hofstede (1991) menar att vi behöver lära oss om andra kulturers symboler, 
hjältar och ritualer för att bättre kunna interagera med andra kulturer. Lärarna har genom 
fortbildning lärt sig om andra länders musik och på ett framgångsrikt sätt tagit med denna nya 
musik i undervisningen och i sina föreställningar vilket jag anser vara eftersträvansvärt. 
 
I undersökningen framkom att det som varit betydelsefullt vad gäller skolledarrollen är det 
stöd som ges i vardagsarbetet. Att chefen lyssnar in och bygger vidare på det som lärarna har 
kommit fram till. Det är betydelsefullt att skolledaren är med och stöttar arbetet och bygger 
vidare på den verksamhet som redan finns. Att leda en lärprocess underlättas enligt Scherp 
(2002) av att man själv är delaktig i lärprocessen. Följden av ett förståelseinriktat ledarskap är 
att det sannolikt kräver mer ledningsresurs än ett ledarskap där man dragit en tydlig skiljelinje 
mellan ledning och operativ verksamhet. Berg (1999) menar att skolledningen ska solidarisera 
sig med läroplanernas mål, hävda dem i vardagsarbetet och ansvara för deras förverkligande i 
skolans undervisning och verksamhet. Berg påstår också att det är viktigt att lärarna har mer 
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än goda ämneskunskaper och med hjälp av sin skolledare lär sig utnyttja det 
förhandlingsutrymme som en decentraliserad skola har – att inte bara se de egna träden utan 
överblicka hela skogen. Jag håller med Berg och vill mena att kärnan i skolledarens uppdrag 
är att stötta lärarna i vardagsarbetet och uppmuntra dem att använda sitt friutrymme. 
Skolledaren kan inte göra allt ensam utan det är också av stor vikt att delegera uppgifter och 
arbeta för att involvera alla medarbetare i riktning mot skolans mål. 
 

5.2.2 Hinder 
Vikten av förbättrade ramfaktorer är tydlig i undersökningen. Scherp (2002) menar att det är 
viktigt med t.ex. färre elever per undervisningsgrupp, möjlighet att förändra arbetspassens 
längd och att ändra på möbleringen i lektionssalarna för att underlätta för elevaktiva 
arbetssätt. Alexandersson (2004) lyfter problematiken kring budgetstyrningen. Skolorna har 
kanske inte tillräckligt med resurser men staten kan ändå känna sig fri eftersom besparingarna 
görs på det lokala planet. Skolledare pressas alltså till att visa större omsorg om skolans 
budget än om alla de för skolan betydelsefulla kvalitativa mål som inte enkelt avspeglas i ett 
vinst- eller förlustkonto.  
 
Ett stort hinder är det faktum att elevers engagemang i Kulturskolan snarare är en klassfråga 
än en fråga om elevens ursprungliga hemland, detta kan vi bl.a. läsa om i Rädda Barnens 
rapport (2002). Trulson (2004) dristar sig till och med att säga att Kulturskolan kan, eftersom 
något formellt ansvar inte finns, ”verka som en isolerad klubb för särskilt gynnade och 
resursstarka barn” (s.8). Sarner (2003) drar slutsatsen att finns en problematik både vad gäller 
klasskillnader och etniska skillnader. Undersökningen tyder på att det är här som Kulturskolan 
har sin stora utmaning, vi måste tillsammans med grundskolan och politiker arbeta för att ge 
alla barn samma möjligheter. Vi måste också, enligt Sarner (2003), som en viktig del i 
integrationsarbetet föra diskussioner med föräldrar kring den svenska bildningstraditionen, 
integration och barnens möjligheter att utvecklas på nya sätt i Sverige. Jag anser att dagens 
kulturskolor bör arbeta aktivt för att nå ut i samhället. Ett föredömligt sätt är naturligtvis ett 
politiskt beslut som handlar om att kulturskolans lärare undervisar i grundskolan. För att nå 
dit kan ett sätt vara att lära av Angereds kulturskolelärare som gör ett så bra arbete i 
grundskolan att det resulterat i ett politiskt beslut att alla barn ska omfattas av kulturskolans 
undervisning i estetiska ämnen. Genom ett sådant samarbete får alla barn en möjlighet att 
delta i kulturskolans verksamhet. Betydelsefullt är också att informera föräldrar genom 
personliga möten vilket naturligtvis är lättare om kulturskolans lärare redan finns i elevernas 
vardagsarbete.  
 
Hindret kulturkrockar handlar i mångt och mycket om att vi måste lära oss mer om 
kulturskillnader och interkulturell kommunikation. Detta område framkommer i 
undersökningen som mycket svårt och som ett stort utvecklingsområde. Widmark vid 
Kulturskolan i Bergsjön (Widmark i Fagius, 2007) har liknande erfarenheter angående 
svårigheter med kulturella skillnader. Vi måste också som Ahmadi (2003) beskriver förstå att 
många invandrarungdomar pga. avsaknad av en identitet känner sig som främlingar i detta 
samhälle som råkar vara det enda samhälle de verkligen tillhör. Samarbetet med elevgrupper 
från olika stadsdelar är ett utmärkt arbetssätt som fler kulturskolor skulle kunna ta efter. När 
elever möts och lär känna personer från andra kulturer ökar deras förståelse för andra 
människor och kulturer. 
 
Språket upplevs vara ett hinder och här har Kulturskolan stärkt barnen och ungdomarnas 
språkliga utveckling genom ett framgångsrikt samarbete med ämnet svenska. 
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Språkets betydelse är naturligtvis av mycket stor betydelse och Liljequist (1999) talar om 
språket som nyckeln till livet och betydelsen av allas ansvar för elevernas allsidiga språkliga 
utveckling. Ett stort bekymmer här är enligt några av lärarna boendesegregationen som gör att 
barn som växer upp tillsammans med en stor andel invandrare har svårare att utveckla sitt 
språk än det barn som kommer till en miljö med många svenskar. 
Arbetet med folksagor kan ses som en förebild som är ett sätt att arbeta med elevernas 
värderingar, vilket anses vara viktigt. Folksagor känns igen av föräldrarna och får de även 
höra ”sin egen musik” framföras blir det en stor upplevelse för dessa människor. 
 

5.2.3 Möjligheter 
Kulturskolans möjligheter är att arbeta med integration samt kulturskolans kreativa klimat 
som beror på bra personal och deras entusiasm, lust och vilja. Enligt Sarner (2003) är det 
viktigt att söka upp barnen där de är och inte stå och vänta på att de ska komma till oss. I 
utvärderingen av IDM-projektet framkom bl.a. att konstnärliga uttryck är en kraft i barnens liv 
som hjälper dem att utvecklas som människor oavsett religion, klass eller vilken folkgrupp 
man tillhör. 
 
Integrationsprojektet där eleverna från olika bostadsområden möts för att gemensamt arbeta i 
en process men en föreställning som slutmål är föredömligt. Här visas ett tydligt exempel på 
Kulturskolans möjligheter att arbeta med integration. Enligt Jonsson (Jonsson i 
Alexandersson, 2004) biter inga argument på en människas fördomar. Endast en 
genomgripande förändring av livet kan få hennes fördomar att falla. Sådana förändringar 
inträder i regel då man möter blicken hos en individ ur en grupp som tidigare framstod som 
ansiktslös. Med Kulturskolans integrationsprojekt anser jag att förändring av fördomar är 
möjligt. 
 
Kulturskolans kreativa klimat beror på lärarnas drivkraft. Jag blir förvånad över att hindren 
till så stor del beror på avsaknad av förbättrade ramfaktorer. Att Kulturskolan bedriver ett 
framgångsrikt arbete är positivt för hela samhället men ändå har de dåligt med resurser, nekas 
tillgång till bra lokaler och kämpar för att få vettiga tjänster ute på grundskolan. 
Undersökningen tyder på att lärarna har frihet att utforma arbetet inom de styrda 
arbetstiderna. Kanske kan lärarna tillsammans med stöd från skolledarna lära sig att använda 
detta friutrymme än mer? Detta är givetvis betydligt lättare om lärarens huvudsakliga 
arbetsuppgift är frivilligundervisning än grundskoleverksamhet. 
 

5.2.4 Utvecklingsområden 
Utvecklingsområden för Kulturskolan är att fortsätta arbetet med att nå alla barn, att än bättre 
möta föräldrarna samt att ha kunskap om att skolutveckling tar tid. Kulturskolan vill också 
utveckla ”Cho La Hop – festivalen” vilket ger kulturskolan status och respekt samt arbeta för 
att få förbättrade ramfaktorer. 
Skolutvecklingsarbetet kan enligt Evans (1996) ses som en lång resa och är alltså inget som 
sker snabbt. Att lärare och skolledning arbetar med att förstå skolutvecklingsprocessen, hur 
man initierar, implementerar och institutionaliserar ett utvecklingsarbete kan säkert ge 
desamma en bättre förståelse för att arbete med skolutveckling tar tid. Enligt Hameyer m.fl. 
(1995) är det viktigt att förändringsarbetet har ett meningsfullt innehåll för att lärarna ska vilja 
arbeta med den tänkta förändringen. Dalin (1993) uttrycker att förändringsprocessen behöver 
ses som integrerad jämsides med alla skolans uppgifter och att den bästa garantin för 
förändringsarbete är att de involverade personerna upptäcker problem och dilemman och 
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förenade mobiliserar energi för att lösa dessa. Jag anser att Angereds Kulturskolor är på god 
väg i sitt skolutvecklingsarbete och många kulturskolor i Sverige är intresserade av deras 
arbete. 
 

5.3 Fortsatta forskningsförslag 
Att jämföra flera kulturskolor som arbetar i mångkulturella områden och deras 
framgångsfaktorer, hinder, möjligheter och utvecklingsområden skulle vara intressant. Det 
skulle också vara intressant att låta fler lärare komma till tals vid Angereds kulturskolor för att 
eventuellt få ännu fler infallsvinklar på mina forskningsfrågor. Vidare skulle det naturligtvis 
även vara av intresse att intervjua elever, föräldrar, politiker, förvaltningschefer och 
samhällsmedborgare. 

 

5.4 Till sist 
Min undersökning vid Angereds Kulturskolor har för mig varit både intressant och lärorik. 
Det har varit en förmån för mig att få träffa dessa lärare och skolledare som med stor 
hängivenhet och kreativitet arbetar med kulturskoleverksamhet i stadsdelar fyllda av ständiga 
utmaningar. Bidraget till den kollektiva kunskapen är dock förmodligen inte så stor. 
I min bakgrund har jag försökt att sammanfatta det jag tycker är viktigt i 
skolutvecklingsprocessen vilket jag tycker lämpar sig för kulturskoleverksamhet där både 
frivilligundervisning och undervisning i den lagstadgade skolan ingår. I diskussionsdelen har 
jag kunnat relatera en hel del till den forskning som finns i min bakgrund. Jag tror dock att 
Kulturskolan både i Angered och säkerligen i andra delar av landet skulle kunna bli än bättre 
på att ta till sig av skolförbättringsforskning. Flera av skolledarna och lärarna i 
undersökningen talade inte om visioner & mål, dokumentation och utvärdering som något 
levande i vardagsverksamheten vilket jag anser vara viktiga utvecklingsområden. 
En större medvetenhet om skolutvecklingsprocessen kan bidra till att utveckla Kulturskolan 
till att bli en allt viktigare del av det samhälle vi lever i och dess elever till att bli både goda 
demokratiska medborgare och bärare av vårt gemensamma kulturarv. 
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Intervjuguide - temaområden   Bilaga 1 
 
1. Presentation  
 
2. Skolans organisation 
 
3. Skolans verksamhet idag 
 
4. Vilka framgångsfaktorer kan identifieras vid Angereds Kulturskolor? 

Checklista: 
Skolledarens, skolledningens betydelse 
Lärarens betydelse 
Hemmets betydelse 
Samhällets betydelse 

 
5. Vilka möjligheter & hinder möter ni i vardagsarbetet? 
 
6. Vad behöver utvecklas för att på ett ännu bättre sätt möta vårt mångkulturella samhälle? 
 

 


