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Förord 
 
Vi vill inledningsvis börja med att tacka kommunen som gjort det möjligt för oss att 
genomföra vår studie. Vi vill tacka alla respondenter som delat med sig av sina upplevelser 
och erfarenheter till oss. Vi vill också tacka vår handledare Margaretha Herrman för sitt 
engagemang och det stöd hon gett oss under denna resa. Slutligen vill vi rikta ett tack till Carl 
Engström som varit ett stort stöd som vi kunnat bolla våra idéer med.    
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Abstrakt 
 
Denna studie har undersökt professioners lärande inom äldreomsorg, förskola och musikskola 
i det tillfälliga nätverket ”sång- och musikstunden” som är en del av projektet ”Barn och äldre 
sjunger tillsamman”. Studien är inspirerad av Aktör-nätverksteorin. Studiens är kvalitativ och 
data har insamlats med hjälp av intervjuer och observationer. Studien har studerat samspelet 
mellan mänskliga och icke-mänskliga aktanter och hur dessa påverkat det tillfälliga nätverket. 
Resultatet visar på att aktanterna har betydelse för hur kommunikationen uppstår i det 
tillfälliga nätverket. Studien har också visat att det tillfälliga nätverket bidragit till lärande hos 
professionerna som deltagit. 
 
Nyckelord: Aktör-nätverksteorin, lärande, professioner, äldreomsorg, sång 
 
 

 
 



 
 
 

Abstract 
 
This study examined professions learning in elderly care, kindergarten and music school in 
the temporary network “song- and music time” as part of the project "Children and the elderly 
are singing together" The study is inspired by actor-network theory. The study is qualitative 
and the data was collected through interviews and observations. The study has studied the 
interaction between human and non-human actants and how these affected the temporary 
network. The results show that the actants are important for how communication occurs in the 
temporary network. The study has also shown the temporary network contributed to the 
learning needs of the profession who participated. 
 
Keywords: Actor-network theory, learning, professions, elderly care, song 
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Vi sjunger och spelar tillsammans 
 

Vi inleder denna studie med en beskrivning av en episod från en sång- 
och musikstund på ett äldreboende i Vänersborgs kommun, där flera 
aktörer från musikskolan, äldreomsorgen och förskolan samlats för 
att delta genom sång och rörelser. 

 
Det är en vacker vårdag när vi går längs vägen till äldreboendets entré. Äldreboendet som är 
tillbyggt och nyrenoverat består av fyra huskroppar i rödbrunt tegel och ljusa väggpartier. Vi 
kliver in i en ljus och fräsch entré och genom glasdörren på andra sidan rummet ser vi en 
innergård i form av ett atrium med gångar, rabatter, dammar och träd. Vi går upp längs en 
trappa till övervåningen på den huskropp som fungerar som gemensam yta för personal och 
boende med möteslokaler, solrum med en strand, dusch och bastu samt träningslokal.  

– Tänk om alla äldreboenden kunde se ut som detta, säger studentkollegan.  
Jag tänker på tidigare äldreboenden vi besökt där det fanns mer att önska vad gäller 

lokalernas utformning och behovet av uppfräschning. Lokalen vi kommer till är rymlig och 
ljus med fönster åt söder och en grå heltäckningsmatta som dämpar akustiken i rummet. 
Kanske är det tjugo stolar som är placerade i en cirkel och musikpedagogerna håller på att 
packa upp sina saker samtidigt som omsorgspersonalen kommer in med de boende som får 
sätta sig på stolarna eller kommer in med sina rullstolar som parkeras i cirkeln. Efter en stund 
kommer förskolebarnen fulla av energi och sätter sig på stolarna tillsammans med sina 
förskolelärare. Några av barnen börjar prata med de boende. De verkar känna varandra sedan 
tidigare tänker jag, där jag sitter lite i bakgrunden.  
 – Hej! Säger musikpedagogerna. En av dem har tagit fram sin gitarr.  
 – Kan ni vinka med båda händerna? Säger den andre.  
 Med säker hand slår musikpedagogen på gitarrens strängar och den andra 
musikpedagogen börjar sjunga. 
 – Hej, hej nu sjunger vi en sång, hej hej nu sjunger vi en sång, hej hej nu sjunger vi en 
         sång, alla på en gång, sjunger musikpedagogen och samma melodi och text upprepas 
några gånger. Några är tysta, några nynnar med och flera stämmer in i sången efter bästa 
förmåga under den stund sången pågår och deltagarna hälsar samtidigt på varandra. 
Stämningen blir hög och närvaron höjs bland deltagarna och samma melodi fortsätter fast med 
annan text som uppmuntrar rörelse.  
 – Skall vi hoppa? Säger musikpedagogen. 
 Barnen är snabbt uppe på fötterna och hoppar runt, här behövs energi släppas ut tänker 
jag och ler för mig själv. 
 – Men hur kan ni andra hoppa? frågar musikpedagogen och syftar på de boende. Några 
av barnen visar hur man kan hoppa med andra delar av kroppen och några av de boende börjar 
röra armar och händer upp och ner. 
 – Vad skall vi göra nu? Säger musikpedagogen.  

– Vi kan snurra. Säger några av barnen. Barnen börjar snurra och de boende snurrar 
med händerna, några efter lite inspiration från de andra deltagarna. Sedan börjar några 
av barnen göra rörelser med armarna som en krokodilkäft som biter och 
musikpedagogen följer med i rörelserna. 
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– Ser du ”Lena” frågar musikpedagogen och riktar fokus mot en av de boende och vill 
få hennes uppmärksamhet på rörelserna. 

 – Nej du står i vägen. Säger ”Lena” och samtidigt fortsätter sången. Förskolelärarna 
      håller under sång och musikstunden ordning på barnen och leder dem ibland och 
sjunger med medan omsorgspersonalen är med och sjunger och försöker uppmuntra de 
boende till rörelser, samt att de observerar de boende så allt är bra med dem. En stund senare 
spelas låten ”Ett litet rött paket med röda rosor” och musikpedagogen tar fram en låda. 
Spänningen stiger och barnen är påtagligt nyfikna på innehållet och går fram till lådan. En av 
musikpedagogerna stoppar i handen i lådan. 
 – Oj det är många saker. Säger hon och tar upp flera gula blommor. 

– Vad är det för sort? Säger en av de boende. ”Påskliljor” och ”Maskros” kommer de 
boende och barnen fram till. Barnen tar varsin blomma och går runt med dem till de 
boende som får lukta på dem.  

En stund senare, efter ytterligare någon sång med rörelser och fruktstunden som innebär att 
barnen går runt och delar ut frukt till de boende och sig själva, delar musikpedagogerna ut 
bygelgitarrer till de äldre. Dessa gitarrer läggs i de äldres knä och varje barn som sitter 
bredvid den boende, spontant börjar de tillsammans spela på gitarren. Musikpedagogen delar 
ut plektrum till de boende och omsorgspersonalen och några av barnen hjälper de boende som 
har svårt att slå med plektrumet på gitarrsträngarna. Plektrumet verkar svårt för några av de 
boende att greppa med fingrarna och det är främst barnen som själva lyckas använda 
plektrumet. Ganska snart visar musikpedagogen en pendelrörelse med armen och får 
deltagarnas uppmärksamhet. Barnen förflyttar bygeln över gitarrhalsens strängar efter 
musikpedagogens armrörelse och några boende samt barn slår med plektrumet på strängarna, 
koncentrationen är stor och från oordning framträder en melodin till Pippi Långstrump låten. 
Det låter ju riktigt bra, tänker jag för mig själv. 
 
Denna inledning är en episod ur ett sång- och musikmöte på ett äldreboende i Vänersborg där 
olika aktörer från äldreomsorgen, förskolan och musikskolan möts. De sång- och 
musikstunder som genomförts vid ett antal tillfällen på olika äldreboenden och där barn och 
personal från olika förskolor har medverkat har genererat många berättelser från upplevelser 
av olika slag som på ett eller annat sätt påverkat människor som medverkat i eller fått en glimt 
av det sång- och musikstunderna skapat. De aktörer som varit involverade samverkar på olika 
sätt och bildar ett nätverk där sång- och musikstunderna är en del av det resultat nätverket 
producerar. Samtidigt genererar dessa möten erfarenheter som behöver tas tillvara för att 
utveckla både individer och verksamhet. Estetiska inslag som musik och sång inom 
äldreomsorgen avses ha betydelse för att utveckla hälsa, livskvalitet, livsglädje eller välmående 
hos äldre med bland annat demens (Skingley & Vella-Burrows 2010, s. 41; Hamre & Zingmark 
2012, s. 186; Ridder m.fl. 2013, s. 673). Samtidigt kan sång- och musikstunden vara ett sätt att 
för förskolebarnen att skaffa sig nya kunskaper om hur det är att vara gammal och bo på ett 
äldreboende. Men det kan också vara av betydelse för medarbetare och chefer inom 
äldreomsorgen, förskolan och musikskolan som kanske utmanas i sitt sätt att arbeta och tänka 
genom erfarenheterna av det tillfälliga nätverkets sång- och musikstund. Vad innebär då 
denna sång- och musikstund och varför är arenan äldreboendet av intresse? De personer, från 
olika verksamheter och med olika professioner, som samlats för att genomföra aktiviteten kan 
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förstås som ett tillfälligt nätverk av olika aktörer som normalt inte samarbetar. Det är ett 
nätverk som kan var av intresse att närmare studera för att förstå hur det är uppbyggt och vad 
man gör tillsammans. Kan ett sådant tillfälligt nätverk generera kunskaper, förändra arbetssätt 
och förändra synen på de boende i äldreomsorgen? Kan det bidra till att utveckla former för 
samverkan mellan olika verksamheter. Boende på ett äldreboende har troligen inte samma 
tillgång till estetisk kultur som barn inom förskolan. De blir mer beroende av att andra aktörer 
som exempelvis att kulturarbetare kommer till äldreboenden för att bidra med estetisk kultur 
med de boende. Samtidigt är kanske äldreomsorgen en verksamhet inte lika självklar som en 
lärande miljö på samma sätt som en förskola. Det finns många orsaker varför äldreboenden är 
en intressant arena att studera. 
 
 

Bakgrund 
 

Den kontext som denna studie berör är äldreomsorgen och en sång- 
och musikstund som är en del av ett estetiskt kulturprojekt för äldre. 
För att ge läsaren av studien lite vägledning ges en beskrivning av 
projektet, estetisk kultur, några nationella samt lokala mål för 
äldreomsorgen och organisationskultur. Denna vägledning blir ett 
stöd i att förstå det sammanhang sång- och musikstunden äger rum 
inom, där aktiviteten kan förstås som ett tillfälligt nätverk och där 
organisationskultur kan ses som ett villkor för lärandet inom 
verksamheten men också vilken förändring som är möjlig. 

 
Många kommuner och regioner samt privata aktörer har visat intresse för regeringens satsning 
på kultur för äldre. Kulturrådet gav mellan 2011 och 2013 70 miljoner kronor till kultur för 
äldre (Statens kulturråd 2013a). Uppdraget till Statens kulturråd var att ”främja äldre 
människors delaktighet i kulturlivet genom såväl kulturupplevelser som eget skapande i 
gemenskap med andra” (Statens kulturråd 2013a). Av dessa tillgängliga medel fick 
Vänersborgs kommun efter ansökan 2011, 900 000 kronor (Statens kulturråd 2011) och 
480 000 kronor år 2013 (Statens kulturråd 2013a). I Vänersborgs kommun är sång- och 
musikstunden en del av ett större projekt ”Musik för alla äldre” som startade 2012 och riktade 
sig till äldre personer i Vänersborgs kommun (Vänersborgs kommun 2013, s. 3). Projektet är 
finansierat av Vänersborgs kommun och Statens Kulturråd. Projektet är uppdelat i fem 
delprojekt, ”Fler musikbesök” riktat till äldreomsorg och handlade om musikframträdanden 
och konserter spridda över hela året, ”Jazzkonsert 2012” som handlade om jazz 
framträdanden på äldremässan och på äldreboendena, ”Kulturbussen” som handlar om att öka 
äldres möjlighet att besöka olika kulturaktiviteter, ”Allsång för äldre” som handlar om att 
äldre sjunger allsånger samt delprojektet ”Barn och äldre sjunger tillsammans” som handlar 
om att förskolans barn besöker äldreboenden och sjunger med de äldre (Vänersborgs 2013, s. 
6). I delprojektet är chefer, förskolelärare, undersköterskor, inom äldreomsorgen, 
musikpedagoger inom musikskolan samt barn från förskolan och de boende på äldreboendena 
involverade.  
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Estetiska kulturinslag inom äldreomsorgen är en ganska vanlig företeelse äldreomsorgen 
använder sig av studieförbund, religiösa församlingar, musikskolan eller egen personal som 
utför estetisk kultur. Kulturinslagen inom äldreomsorgen är av olika slag bland annat musik, 
dans, sång, film, scenkonst, högläsning och målning (Statens kulturråd 2013b). De estetiska 
kulturinslagen kan bestå i både underhållning, inbjudan till aktivitet eller att vara av mer 
medskapande karaktär. Det senare innebär att man involverar både äldre, 
äldreomsorgspersonal och andra aktörer i olika grad. I studien ”Vad gör kultur” (Gustafsson 
2015, s. 36-38) redovisas en skillnad på det som benämns som förebyggande verksamhet 
riktat mot äldre och den omvårdande verksamheten som denna studie berör. I den 
förebyggande verksamheten är estetisk kultur vanligare och mer omfångsrik medan att dessa 
kulturella inslag i den omvårdande omsorgen kräver mer samverkan mellan involverade 
aktörer för att estetiska kulturinslag skall få tillträde i verksamheten och anpassas efter de 
äldres önskemål och kapacitet (Gustafsson 2015, s. 54). Gustafsson (2015) menar att det 
viktigaste med estetiska kulturaktiviteter är att ”kultur bär på demokratiska värden eftersom 
deltagande i kulturaktiviteter skapar möjlighet till jämlika möten mellan omsorgsgivare och 
omsorgsmottagare som annars sällan blir möjliga i vardagen” (Gustafsson 2015, s. 55). Den 
estetiska kulturen inom omsorgen har också stöd från nationellt som lokalt håll och kan sägas 
utifrån ett hierarkiskt perspektiv ställa krav på eller ge legitimitet till regioner, landsting, 
kommuner, organisationer och verksamheter att bedriva estetisk kultur och att den estetiska 
kulturen blir ett medel för att uppnå demokratiska värden och mänskliga rättigheter.  
 
För att den estetiska kulturen skall bli en del av landets äldreomsorgsverksamheter har mål 
tagits fram på nationellt som lokalt plan. Äldreomsorgen är en verksamhet styrd av 
lagstiftning och kommunala mål och i regeringens mål och visioner för äldreomsorgen står 
bland annat att läsa ” Äldrepolitiken ska skapa förutsättningar för jämlikhet, delaktighet och 
trygghet och stimulera äldre kvinnor och män att kunna leva ett aktivt och gott liv efter 
arbetslivets slut” (Regeringen 2014a). De kulturpolitiska målen är att ”Kulturen ska vara en 
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 
samhällets utveckling” (Regeringen 2014b). Lagstiftning som Socialtjänstlagen är mycket av 
en målstyrande lagstiftning med en utifrån landets socialtjänster förväntad humanistisk 
människosyn som skall på demokratisk och solidarisk grund främja aktivt deltagande i 
samhället och att frigöra människors resurser vilket står att läsa i 1 kap. 1 §. I 5 kap. I 4 § står 
det vidare att ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre 
människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en 
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427)”. Lagstiftningen 
beskriver en lägsta nivå som skall uppfyllas av de aktörer som enligt lagen bedriver 
verksamhet som involverar barn och vuxna och stat, kommun och landsting är stora aktörer 
som under 1990 talet även börjat konkurrera med privata aktörer på området.  
 
I Vänersborgs kommuns mål och resurs 2015-2017 är några av de övergripande 
inriktningsmålen för kommunen att invånarna upplever livskvalitet, välbefinnande, nöjdhet 
med kommunens service och att fler invånare skall bli delaktiga i bland annat kultur, men 
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också att medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens skall stödjas och 
utvecklas (Vänersborg 2014, del I s. 1). Kommunen prognostiserar en kraftig ökning av äldre 
i ålder 80 år och äldre med 334 personer fram till år 2022 (Vänersborg 2014, del I s. 5). 
Socialnämndens förväntade resultat är bland andra att fler upplever ökad gemenskap, ökad 
trygghet för enskilda vid insatser, förbättrad dialog med invånare och brukare, värdiga 
boenden för olika grupper och att verksamheten utvecklar medarbetares kompetens, 
innovationskraft och delaktighet (Vänersborg 2014, del II s. 23). Socialnämnden menar också 
att personer som är 90 år och äldre är mest vårdbehövande och ökar med 8 till 10 personer per 
år (Vänersborg 2014, del II s. 24). Kulturnämnden som verkar med sin verksamhet på bland 
annat äldreboenden har i sina förväntade reslutat att invånarna skall uppleva kulturnämndens 
verksamheter som ett naturligt inslag i sin vardagsmiljö och att kulturmötesplatserna skall 
präglas av öppenhet, mångfald och lärande (Vänersborg 2014, del II s. 12). Nationella som 
lokala mål är en aspekt av det som påverkar organisationer eller verksamheter, dock består 
dessa organisationer och verksamheter av aktörer mänskliga som icke-mänskliga som gör 
saker och påverkar varandra. Man skulle kunna säga att organisationer eller verksamheter är 
en effekt av olika aktörers förbindelser vilket i så fall även dess kultur är (Latour 1998, s. 54-
55). Ovanstående beskrivning av kommunens mål är hämtad från vårt tidigare arbete i kursen 
”Hälsa på arbetsplatsen II”. 
 Organisationskulturen inom äldreomsorgen påverkas av de lagar och mål som styr 
verksamheten men också genom den av organisationens medlemmar framtagna policy 
benämnd värdegrund som bygger på den nationella värdegrunden formulerad i 
Socialtjänstlagen 1 kap. 1 §. I 5 kap. 4 §. För att leva upp till värdegrunden har äldreomsorgen 
i sin verksamhet en värdighetsgaranti som kan sägas vara ett kvalitetsdokument vad gäller 
verksamhetens ”mjuka värden” för vård och omsorg i Vänersborgs kommun (Vänersborg 
2015, s. 1). Värdighetsgarantin består av olika förväntningar som vårdtagaren skall ha på 
hemvården, vilka är uppdelade i rubrikerna självbestämmande, delaktighet, integritet, 
bemötande, trygghet och meningsfullhet samt några förväntningar som äldreomsorgen har på 
den individ som använder äldreomsorgens service, omvårdnad och sjukvård (Vänersborg 
2015, s. 1). För att värdegrunden i verksamheten skall realiseras i praktiken får några av 
omsorgspersonalen ansvaret att vara värdegrundsbärare, vilka skall tillföra kunskap ut i 
organisationen, hålla i dialog och vara samtalsledare på exempelvis arbetsplatsträffar. 
Värdegrunden är en viktig del i omsorgsarbetet och är kanske till hjälp för att ge en likvärdig 
omsorg utifrån de boendes behov dock kan olika äldreomsorgsverksamheter se olika ut om vi 
ser till verksamheternas kulturer. Värdegrunden och värdighetsgarantin kan sägas vara en 
”överenskommelse” om på viket sätt arbetet i äldreomsorgen ska ske och med det utgör 
värdegrund och värdighetsgaranti en del av organisationskulturen.  
  Om det tillfälliga projektet denna studie berör är beslut taget på förvaltningsnivå i 
Vänersborgs kommun vilket möjliggjorts genom nationellt riktade medel från Statens 
kulturråd. Projektet som bildades blir med detta en ny konstellation av aktörer som finns i 
redan etablerade nätverk inom organisationen Vänersborgs kommun som exempelvis 
musikpedagoger i musikskolan, äldreomsorgspersonal på ett äldreboende eller chefernas 
chefsnätverk. Genom det tillfälliga projektet är nätverket på sätt och vis framtvingat och skall 
bryta traditionella och etablerade sätt att organisera verksamheten och ett sätt att och arbeta 
på. Det tillfälliga projekt är som vi förstår tidsbegränsat. En fråga som kan ställas är om och 
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hur projektet kan bli en del av den dagliga verksamheten. Har projektet bidragit till 
förändringar och nya arbetssätt i verksamheten?  Vi frågade oss också om de aktiviteter som 
sker i det nätverk som skapats bidragit till lärande bland de professionerna som deltagit?  
  
Vi definierar de sång- och musikstunder som är fokus som tillfälliga nätverk där personer från 
olika verksamheter regelbundet, och i tidsbegränsad projektform, träffas för att sjunga och 
spela tillsammans. Sång- och musikstunden kan antas ha en potential att bidra till ett lärande 
hos personal inom äldreomsorg, förskola och musikskola. Kan ett sådant lärande leda till 
förändring av äldreomsorgsverksamheten som genom nya aktiviteter kanske bättre möter de 
boendes behov men också deras rätt att vara en delaktig människa i samhället. De boendes 
behov tillgodoses då inte enbart genom traditionell omsorg utan också genom estetisk kultur 
där de själva är medskapande tillsammans med andra. Få studier har studerat lärandet mellan 
olika professioner som är delaktiga i estetisk kultur inom äldreomsorgen där även förskolan 
med barnen är en medverkande aktör. I detta sammanhang har inte heller projekt, som ett 
tillfälligt nätverk, studerats när det gäller varken lärande eller vad som håller det tillfälliga 
nätverk samman. Denna studie har möjlighet att bidra med kunskap om detta sammanhang. 
 
 

Studiens syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka vilket lärande som sker hos i de tillfälliga nätverk som 
uppstår genom samverkan med olika professioner inom ramen för projektet ”Barn sjunger 
tillsammans med äldre”.   
 
 

Forskningsfrågor 
 

• Vilka aktörer håller det tillfälliga nätverket samman och vad gör aktörerna? 
• Vilka kunskaper genererar det tillfälliga nätverket de professioner som samverkat? 
• Kan de tillfälliga nätverken förändra äldreboendets verksamhet på något sätt? 

 
 

Teoretisk ram och begrepp samt  
tidigare forskning 

 
Genom litteratur och tidigare forskning har vi på databaser som 
exempelvis Primo, Springer, Taylor & Francis sökt kunskap som är 
relevant för vår studie. Vi har inte funnit studier inom den kontext och 
som vår studie berör men vi har funnit några studier som delvis berör 
vårt intresseområde. I detta avsnitt beskrivs vald teori och forskning 
utifrån syfte, forskningsfrågor och centrala begrepp. Aktör-
nätverksteorin (ANT) kommer beskrivas mer ingående och på vilket 
sätt ANT hjälper oss att förstå sång- och musikstunden. Vi kommer 
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också beskriva lärande och förändring hur det hänger ihop och är 
relevant utifrån den kontext studien berör. 

 
Aktör-nätverksteorin  

 
Studiens teoretiska referensram har inspirerats av Aktör-nätverksteorin (ANT). Denna teori 
kommer att användas som ett verktyg där avsikten är att få en ökad förståelse av hur 
människor och föremål samverkar i det tillfälliga nätverket sång- och musikstunden utgör (jf 
Nyström 2014, s. 27). I ANT har både människor och icke-människor (föremål, materiella 
ting) betydelse.  De materiella tingen ses som en aktör i det tillfälliga nätverket genom att de 
materiella tingen gör något, vilket kan förklaras att de materiella tingen deltar i och utför 
handlingar i det tillfälliga nätverket som sång och musikstunden skapat (Ahn 2015, s. 118). Vi 
har valt att inspireras av ANT då den också ses som en metodansats (Ahn 2015, s. 120- 127). 
Vi kommer då att ta hänsyn till ANT-analysens tre steg när vi analyserar det data material 
som intervjuerna har bidragit till. 

Det som utmärker ANT är att denna teori inte skiljer människor och ting från varandra 
utan att dessa istället förstås som komponenter som sammanlänkas med varandra i form av 
processbanor, rörelser, relationer och kopplingar. I ANT ligger fokus i att förstå själva 
processen mellan människor och icke-människor och inte på en enskild sak (Nyström 2014, s. 
27). För att ge ett exempel är det inte av intresse att enbart kunna beskriva hur exempelvis den 
bygelgitarr som används under sång- och musikstunden ser ut, istället söker man förståelse för 
på vilket sätt detta föremål samverkar med människor och tvärtom (Nyström 2014, s. 27). 
Utifrån denna tolkning av ANT ligger vårt intresse i att förstå projektet ”Barn sjunger 
tillsammans med äldre” med dess människor och icke-människor och vad som håller dem 
samman, samt om det tillfälliga nätverk och den aktivitet som sker i detta nätverk bidrar till 
att förändra äldreomsorgen? För att förstå sång- och musikstundens förutsättningar och utfall 
är det också viktigt att förstå på vilket sätt människor och föremål samverkar. De begrepp som 
vi använder i denna studie är hämtade från ANT: aktör, aktant, agens, nätverk, och svarta 
lådor (Nyström 2014, s. 28).  

En aktör är mänsklig eller icke-mänsklig och gör något i ett nätverk (Latour 2005, s. 
128), en aktör som inte gör något är heller ingen aktör (Latour 2005, s. 130). För att aktörer 
ska bli aktanter krävs ett samspel mellan de mänskliga och icke-mänskliga aktörerna, vilket 
innebär att aktanter enbart agerar tillsammans (Nyström 2014, s. 28). Vidare förklarat ses 
båda dessa parter som utgör någon form av handling som påverkas aktivt av varandra. Det 
innebär då inte att det är ting som sätter människorna i en aktiv roll och att tingen används av 
människorna för att uppnå uppsatta mål. Snarare handlar det om hur aktanterna samverkar 
med varandra och hur dessa utgör ett nätverk (Nyström 2014, s. 28; Ahn 2015 s. 118 – 119). 
Det går att urskilja aktanterna från varandra genom att studera vad de olika aktanterna gör för 
stunden när dessa samspelar med varandra. För att illustrera denna tolkning i ett exempel 
innebär det att bygelgitarren som används i musikstunden blir en så kallad medlare, genom att 
bygelgitarren och människorna interagerar med varandra genom rörelser och sång.  
Människorna och icke-människorna ses då som aktanter med en agens (Nyström 2014, s. 28).  

Begreppet agens förklaras med att när ett redskap används av människor får redskapet 
en verkande eller drivande kraft. Agens är alltid kopplad till rörelse. Bygelgitarren är ett 
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exempel på en icke-mänsklig aktant som interagerar med människan genom att människan 
måste ge ifrån sig rörelser för att bygelgitarren ska ge ifrån sig ett ljud (Jf Nyström 2014, s. 
28). Begreppen aktant och agens förklaras som två olika begrepp som står relativt nära 
varandra på så sätt att människans förmåga att utföra en handling sker i relation till det 
materiella, en rörelse sker när människor och icke-människor samverkar med varandra (Ahn 
2015, s. 118). Begreppen aktant och agens är också begrepp som skapar de olika nätverken.  

Nätverk kan ses som både tillfälliga, på förhand bestämda och spontant uppkomna. Ett 
nätverk uppstår inte ur tomma intet, det måste alltid finnas en anledning för nätverkets 
uppkomst (Nyström 2014, s. 29). Exempel på detta är sång- och musikstunden som ett 
tillfälligt nätverk. Den personal, barnen och de äldre som ska ha en sång- och musikstund 
tillsammans är på plats av särskilda skäl.  I denna aktivitet, i detta tillfälliga nätverk, finns 
människor samt icke-människor. Människorna som deltar under musikstunden omges av olika 
materiella ting, tillsammans bildar dessa aktanter ett nätverk där användningen av de olika 
materiella tingen får en agens i form av kraft (jf Nyström 2014, s. 224). 

Begreppet svart låda ses som ett analytiskt begrepp, vilket innebär sådant som tas 
förgivet och inte längre behöver diskuteras, på så vis omsluts det av en svart låda. Den svarta 
lådan ses som en metafor som inbegriper överenskommelser (Nyström 2014, s. 29). När den 
svarta lådan är sluten kan det sägas utgöra det som är grundläggande antaganden inom en 
organisationskultur. Dock kan den svarta lådan läcka, öppnas, förändras eller slutas på nytt 
(Nyström 2014, s. 29). Exempelvis kan de grundläggande antaganden inom en 
organisationskultur beskrivas vara så djupt rotade i organisationen att ingen reflekterar kring 
dem, alltså tas de förgivna (Bruzelius 2011, s. 326). Denna beskrivning av de grundläggande 
antaganden omsluts därför av en svart låda då dessa antaganden tas förgivna. De 
grundläggande antaganden kan bidra till att medarbetarna delar en ömsesidig förståelse till 
saker och ting, samt att medarbetarna lättare kan kommunicera med varandra. Problematiken 
som kan komma att uppstå kring dessa grundläggande antaganden är då medarbetarna måste 
acceptera och anpassa sig till nya situationer som kräver nya grundläggande antaganden 
(Bruzelius 2011, s. 326). På så sätt kan den svarta lådan börja ”läcka” genom att 
organisationens medarbetare inte längre kommer överens med varandra och återigen strävar 
organisationens medarbetare efter att nå en uppgörelse som passar de flesta medarbetarna, 
vilket leder till att den svarta lådan sluts på nytt (jfr Nyström 2014, s. 29) 

 
 

Lärande  
 
När Dewey 1916 skrev boken ”Demokrati och utbildning” såg han industrins utveckling 
under etthundrafemtio år och dess behov av kompetenta yrkesmänniskor, där 
samhällsutvecklingen och revolution på det ekonomiska området inneburit utveckling inom 
forskning som lyft industrin och gett dess framgång (Dewey 2009, s. 367). Dewey konstaterar 
att yrken inom industrin äger stort intellektuellt innehåll och lärande inom industrin blir en 
nödvändighet för dess yrkesverksamma så de inte blir en belastning för dess verksamheter 
med det har skolans betydelse ökat för att tillgodose organisationers krav på kompetenta 
yrkesmänniskor (Dewey 2009, s. 367). Lärandet i arbetslivet är en nödvändighet för 
förändring. ”Learning by doing”, att lära genom att göra något, med färdighet och 
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sysselsättning som bas (Dewey 2009, s. 231) sammanfattar kanske Deweys tankar om lärande 
i arbetslivet på ett begripligt sätt och är kanske än i dag relevant för att förstå lärandet. Det blir 
alltså viktigt att förstå att lärandet genom teori och praktik inte enbart sker i skolan utan också 
inom arbetslivet. Att förstå villkoren för lärandet inom arbetslivet är då av betydelse bland 
annat för att utveckla personalens kunskap och kompetens inom äldreomsorgen så de kan 
möta de boendes behov av att kunna ta del av exempelvis estetisk kultur och hur de boende på 
äldreboendet på bästa sätt kan bli delaktiga i aktiviteten.  
 När Ellströms beskriver begreppet lärande menar han att omgivningen är vår 
lärandemiljö, vilket betyder att miljön sätter villkor för lärandet (Ellström 2004, s. 20). En stor 
variation av villkor begränsar eller möjliggör alltså lärande på en arbetsplats. Ellström 
beskriver också tre dimensioner relaterat till det sammanhang lärande sker i, vika är den 
subjektiva dimensionen, utförandedimensionen och den strukturella dimensionen (Ellström 
2004, s. 21). Den subjektiva dimensionen innehåller faktorer som kunskaper, vanor och 
värderingar men också självförtroende och yrkesidentitet (Ellström 2004, s. 21). Även 
motivation kan rymmas inom den subjektiva dimensionen. Lärandets utförandedimension 
innehåller lärande genom att pröva nya sätt att arbeta på eller lära nytt för att klara av nya 
arbetsuppgifter (Ellström 2004, s. 21).  Den tredje lärandedimensionen handlar om ”hur 
subjektet reproducerar eller förändrar sin materiella, sociala eller kulturella omgivning i något 
eller några avseenden” (Ellström 2004, s. 21). Det kan vara ett lärande där individen förändrar 
sin materiella, sociala eller kulturella omgivning i något eller några avseenden” (Ellström 
2004, s. 21) exempelvis etablerade uppfattningar om vad som är rätt arbetssätt inom 
verksamheten. 
 
Genom ovan nämnda dimensioner i lärandet kan dessa förstås genom begreppen reproduktivt-
och utvecklingsinriktat lärande. Dessa två begrepp är relevanta att förstå beroende på om 
kunskap behövs för att personalen skall utveckla sin kompetens i sitt yrkes utövande och om 
denna kunskap och kompetens i sin tur skall generera mer betydande förändring i 
verksamheten. Olika strategier som exempelvis formell utbildning eller reflektionsmöten och 
ett tillåtande kritiskt förhållningssätt kan då bidra till ett reproduktivt- eller utvecklingsinriktat 
lärande hos individen och arbetslagets inom exempelvis ett äldreboende, vilket kan bidra till 
att verksamheten förändras. Begreppen står inte i motsättning till varandra utan både former 
av lärande samexisterar mer eller mindre (Ellström 2004, s. 23). Det reproduktiva lärandet 
handlar mer om att bli bättre i sitt yrkesutövande som exempel. Ser vi på den tidigare nämnda 
utförandedimensionen av lärandet kan det innebära att omvårdnadspersonalen som deltar i 
sång- och musikstunden som denna studie berör tar med sig erfarenheter från den aktiviteten 
och för in mer sång i sitt äldreomsorgsarbete med de boende vilket kanske får som 
konsekvens ökat välbefinnande för både äldreomsorgspersonalen som den boende. Ser vi 
detta lärande utifrån strukturella dimensionen där äldreomsorgspersonalen som varit 
involverade i sång- och musikstunden inte förmår att omforma den rådande kulturen inom 
äldreboendet med resultatet att sång- och musikstunden och samverkan med andra 
professioner inte blir ”på det sätt vi jobbar här”, så får lärandet en mer negativ innebörd som 
inbegriper anpassning och underordning det blir anpassningsinriktat (Ellström 2004, s. 23). 
Det utvecklingsinriktade lärandet i denna kontext skulle kunna vara att sång- och 
musikstunden inom äldreomsorgen leder till ett lärande hos deltagarna där 
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äldreomsorgspersonalen ser behov av möten mellan professioner från olika verksamheter, 
möten skapas som möjliggör reflektion, erfarenhetsutbyte och prövande av nya arbetssätt 
(Ellström & Ekholm 2004, s. 150). Vidare kan vi då säga att den sociala lärmiljön som 
arbetsplatsen utgör har för undersköterskorna visat sig ha betydelsefull särskilt när den vidgas 
och inkluderar andra professioner som sjuksköterskor och läkare men också de boende. Att 
undersköterskorna får återkoppling från dem på ställda frågor genom att gå bredvid och lära 
av andra är en viktig del undersköterskans lärande (Thunborg 2004, s. 129-130). Att på detta 
sätt lära sig i arbetslivet kan relateras till Deweys tankar om kunskapsutveckling hos den 
lärande:  

  
Olika former av ändamålsenligt görande betyder att man har med både 
människor och saker att göra. Driften att kommunicera och ungängesvanor 
måste anpassas om framgångsrika förbindelser med andra skall 
upprätthållas. Man tillägnar en stor mängd social kunskap. Under denna 
växelverkan lär var och en sig mycket av varandra. De berättar om sina 
erfarenheter och om de erfarenheter som i sin tur blivit berättade för dem. 
Blir man intresserad och berörd av detta utbyte, blir dess innehåll en del av 
ens egna erfarenheter (Dewey 2009, s. 232)  

 
Flera forskningsprojekt har studerat samarbete mellan professioner inom äldreomsorgen eller 
sjukvården men berör sällan aktörer som normalt inte är verksamma inom äldreomsorgen. En 
del studier tar upp arbetet i team och visar på fördelar med teamarbete eller samverkan mellan 
olika professioner ur ett lärandeperspektiv, men också ur ett patient- eller boendeperspektiv. I 
en studie menas att: 
 

Working together in a team with other professions can lead to more security 
in one’s professional role, when one sees the competence of the other team 
members and can concentrate on one’s own expert knowledge (Duner 2013, 
s. 250). 
 

Vidare pekar studien på vikten av samarbete mellan professioner:  
 

All participants in the study pointed to the importance of interprofessional 
work. The professionals described how they learned from each other, their 
knowledge deepened and their assessment improved because of the 
teamwork, as also suggested in other studies (Duner 2013, s. 252) 

 
Lärandet av varandra i teamet stärker både yrkesrollen och vetskapen om andras 
yrkeskunskap gör att fokus kan lägga på den egna kunskapen. Om medarbetarna kan lita på 
att alla gör ett bra jobb, kan de fokusera på det egna arbetet. Studien kom bland annat fram till 
att arbetet i team men också professionernas uppfattningar utgör en grund för reflektion om 
yrkesroller, kunskapstillförsel och status men också för att känna igen de boendes behov 
(Duner 2013, s. 252). Det som också lyfts fram som ett villkor för lärande inom ett arbetslag 
är dess balans mellan heterogenitet när det gäller attityder och kompetens etc. med risk för 
konflikter och en höggrad av homogenitet vad gäller lika tänkande och beteende vilket 
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hämmar lärande (Ellström & Ekholm 2004, s. 152-153). Även om tidigare forskning har 
studerat hur olika professioner inom arbetslivet tillsammans lär är det få studier som tittat på 
lärandet som uppstått mellan helt olika professioner relaterat till estetisk kultur inom 
äldreomsorgen. En studie som tangerar lärandet i detta sammanhang är studien ”Vad gör 
kultur: Om förväntningar, möten och förändringar inom äldreomsorgen” som studerade olika 
kommuners arbete med estetisk kultur och vad som sker i mötet mellan äldreomsorg och 
kultursektorn i flera kommuner inom region Halland (Gustafsson 2015, s. 1). Studien kom 
bland annat fram till att de estetiska kulturaktiviteterna skapat förutsättningar för lärande och 
förändring genom att omsorgspersonalen får lära känna de boende på ett nytt sätt och att 
omvårdnaden kan förändras (Gustafsson 2015, s. 56). Studien visar också att det estetiska 
kulturarbetet kan bli något naturligt att förhålla sig till i omsorgsarbetet (Gustafsson 2015, s. 
56). Lärande i arbetslivet är alltså viktigt inom äldreomsorgen men också förskolan och 
skolan. Lärande leder till förändring, det startar processer hos individen, gruppen och 
organisationen. Kunskaper och kompetenser utvecklas vilket förhoppningsvis skapar ett värde 
för individen och gruppen något som gör att en verksamhet eller organisation individen verkar 
inom kan nå de mål organisationen satt. 
 
 

Kommunikation och reflektion 
 
I relationen oss människor emellan är alltså kommunikationen central och sker verbalt som 
icke verbalt. Kommunikationen är kontextbunden och påverkas av vår personlighet, kön, 
utseende, men också i vilken situation kommunikationen sker, vilka mål vi har med 
kommunikationen, och den fysiska miljön för att nämna några (Hargie 2006, s. 55-62). Vidare 
menar Blomqvist och Röding, att kommunikationen är meningsskapande för oss som 
individer och andra Vi delar med oss av våra tankar och idéer, försöker påverka och styra 
andra men också att skapa förväntningar, kommunikationen skapar gemenskap (Blomqvist & 
Röding 2010, s. 116). Ett sätt att kommunicera är genom dialog och reflektion. Dialogen 
handlar om att vilja lyssna och förstå någon annan utan att, låta egna behov, önskningar och 
intressen ta överhand vilket skulle påverka vår förmåga att aktivt lyssna (Blomqvist & Röding 
2010, s. 119). Reflektionen å sin sida är insikten om relationen mellan vad vi försöker göra 
och de följder görandet får (Dewey 2009, s. 189). Vidare beskriver han reflektion som: 
 

När vi upptäcker de detaljerade sambanden mellan våra aktiviteter och deras 
följder blir tankeinnehåll tydligt, som ligger i de erfarenheter som samlats 
genom trial and error-metoden. Dess kvantitet ökar så dess proportionella 
värde blir mycket annorlunda. Därför förändras erfarenhetens kvalitet och 
förändringen är så betydelsefull att vi kan kalla denna typ av erfarenhet för 
reflekterande (Dewey 2009, s. 189) 

 
Samtidigt menar Blomqvist och Röding utifrån ett ledarskapsperspektiv att reflektionen 
handlar om att kliva åt sidan från de händelser man är involverad i och att under denna stund 
”fundera och tänka, att vrida och vända på en frågeställning eller en observation. Det är att 
spegla sig själv och sitt beteende” (Blomqvist & Röding 2010, s. 47). Utifrån dessa 
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definitioner av reflektion kan vi förstå att reflekterandet är en medveten aktivitet som kräver 
ett tankearbete och kanske en förmåga som tränas upp för att sambanden mellan aktivitet och 
dess följder skall förstås och leda till förändring. Reflektionen kan alltså vara en aktivitet med 
andra, men också något som görs av en själv.  
 Dialog och reflektion är en viktig del i arbetsplatsens möjlighet till ett lärande som kan 
leda till mer genomgripande förändringar av arbetssätt och kultur, men samtidigt menas att 
om reflektionen får för stort utrymme i det dagliga arbetet kan de ske på bekostnad av att de 
erfarenheter reflektionen gett inte omsätts och blir en del i det dagliga arbetet (Ellström & 
Ekholm 2004, s. 151). I förändringsarbetet av organisationers värdegrund menar Trollestad 
utifrån studien ”Managerial Thinking on Value-Based Management” att kommunikativa 
strategier utifrån ett ledningsperspektiv är att stora grupper av medarbetare genom reflektion 
och dialog varit med och påverkat, men också utformat förändringsarbetet, vilket i sin tur 
också leder till ett lärande (Trollestad 2003, s. 174-177). Dock behöver det 
utvecklingsinriktade lärandet synliggöras i verksamheten så det inte enbart sker i det tysta och 
med det inte kommer fler inom verksamheten tillgodo, lärandefrågor behöver 
uppmärksammas och legitimeras av både chefer och fackliga organisationer (Ellström & 
Hultman 2004, s. 296).  

 
 

Förändring 
 

Människorna i organisationen är kulturen. Och kulturen har betydelse för hur framgångsrik en 
organisation blir i avseende på effektivitet, vitalitet och inovationsförmåga (Bruzelius Skärvad 
2011, s. 323).  Förändringar inom en organisation och en verksamhet kan påverka dess kultur 
likväl som dess kultur kan bromsa eller driva förändring. Organisationskultur är det som ger 
organisationen dess identitet genom normer, värderingar och de grundläggande antaganden 
organisationen vilar på (Bolman & Deal 2013, s 329; Bruzelius Skärvad 2011, s. 325). 
Organisationskulturen kan beskrivas och förstås utifrån olika lager där det ”synliga” och mest 
uppenbara ”yttersta lagret” av en organisation som man ser, hör och känner som exempelvis 
klädstil, produkter, teknologi och ritualer när man besöker organisationens verksamhet kallas 
artefakter (Bruzelius Skärvad 2011, s. 325). Går vi djupare in i organisationskulturen ser vi 
beteendemönster, normer och värderingar (Bruzelius Skärvad 2011, s. 325). Dessa 
åskådliggörs genom visioner och policydokument och som synliggörs genom verbala uttryck 
genom samtal med organisationens medlemmar. Det innersta lagret i organisationen finner vi 
de grundläggande antagandena som är oreflekterade antaganden och handlingar som per 
automatik utförs av organisationens medlemmar, håller dem samman och underlättar 
kommunikation, men samtidigt blir det svårt för organisationen att förändras på grund av att 
det då krävs nya antaganden (Bruzelius Skärvad 2011, s. 325). 
 
Förändringsbenägenheten inom olika organisationer varierar och inom offentlig verksamhet 
med stabil finansiering och liten konkurrensutsatthet, menar Carlström. Förändringsviljan kan 
vara lägre, vilket kan leda till svårigheter i att ändra rutiner samtidigt som lärandet i arbetet 
tappar drivkraft (Carlström 2010, s. 49). Bruzelius och Skärvad menar dock att om en 
organisation skall förändras måste vissa grundläggande krav uppfyllas och dessa är 
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effektivitet, förändringsförmåga och legitimitet (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 35-37). 
Effektivitetskravet innebär att organisationens varande är relaterat till att det genererar ett 
värde för organisationens aktörer som huvudmän och dess intressenter och med det är 
målorienterad, hur effektiv organisationen är beror då på hur väl mål uppfylls. Med kravet på 
förändringsförmåga menas att om organisationen skall upprätthålla sin effektivitet krävs 
förändringsförmåga som innebär att ”ständigt vidareutveckla och förändra sina produkter och 
tjänster, resurser, processer och organisation”. Till sist innebär legitimitetskravet att 
legitimiteten måste upprätthållas genom att följa det som intressenter och omvärld menar är 
uppförandekoder som ses som norm i samhället exempelvis, god moral och etik eller att inte 
förstöra miljön (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 36-37).   Inom förändringsteorin lyfter man upp 
begreppen förändring av första och andra ordningen. Förändring av första ordningen sker 
exempelvis inom äldreboendet och påverkar inte själva systemet som sådant, kulturen i 
verksamheten förändras inte, problem löses på samma sätt som tidigare och ”verktygslådan” 
är densamma. De förändringar som görs är nya utifrån gamla mönster (Ahrenfelt 2013, s. 27). 
Förändring av andra ordningen är mer genomgripande och förändrar systemet som helhet, 
kulturen ändras, tankemönster ändras och det sker nya lösningar på gamla problem (Ahrenfelt 
2013, s. 27). Förändring är dock inte att förglömma en process, en ständigt pågående process 
som görs av verksamhetens medlemmars. I förändringsarbetet är motstånd mot förändring ett 
naturligt inslag som har sin grund i människors uppfattningar om förändringen som ett hot 
mot ens position, är olämpligt eller orättvis som exempel och att de som påverkas upplever 
förlorad kontroll (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 426) Om inte motstånd uppstår kan det vara 
ett tecken på en förändring av första ordningen eller att de som är berörda helt enkelt inte är 
delaktiga (Ahrenfelt 2013, s. 306). I förändringsarbetet där motstånd är ett naturligt inslag blir 
motivation det samma, en motivation som givetvis behövs för att det dagliga arbetet skall 
kännas meningsfullt men också för att göra förändring, en förändring som på det individuella 
planet i slutändan kanske leder till ett själförverkligande till något mål individen har i sitt liv 
eller arbete. Motivationen behöver alltså ett motiv som driver individen vilket innebär att 
motivation är en drivkraft till handling (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 294).  
 
Alvesson och Kärreman beskriver tre grundläggande former av motivation, inre motivation, 
instrumentell motivation och interaktiv motivation. Den inre motivationen lyfter fram 
individens behov och drivkrafter och kan relateras till motivations- och hygienteorin 
(Alvesson och Kärreman 2012, s. 352). Motivations- och hygienteorin menar att 
hygienfaktorer som goda arbetsvillkor och relationer måste uppfyllas innan 
motivationsfaktorer som att bli uppskattad, status och till sist och högst upp på 
motivationstrappan, självförverkligande blir intressanta mål för individen (Bruzelius & 
Skärvad 2011, s. 294). Instrumentell motivation handlar om att individen strävan att nå 
belöning och att undvika bestraffning. Tankarna bygger på förväntansteorin (Vroom I 
Alvesson och Kärreman 2012, s. 354-355). Instrumentell motivation skulle för 
äldreomsorgspersonalen kunna vara bättre lön eller arbetstider eller att individer trotts att 
hygienfaktorerna inte är uppfyllda ser ett stort värde av att engagera sig i sång- och 
musikstunden och att det gör att de ”växer som människa”. Den sista grundläggande formen 
av motivation är interaktiv motivation som lägger stor vikt vid den sociala dimensionen när vi 
vill förstå vad som motiverar individer (Alvesson & Kärreman 2012, s. 356). Det handlar om 
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att viljan att följa normer inom en organisation är en stark motivationsfaktor vilket kan handla 
om, att när man jobbar, hur hårt man jobbar, vad man gör på rasterna vilket kan relateras till 
rådande kultur inom verksamheten man verkar inom. Ömsesidighet är en annan del av denna 
motivation och handlar mer om moral, att vara lojal och ställa upp där en långsiktig och 
ömsesidig relation mellan medarbetare och företag motiverar medarbetare att anstränga sig 
(Alvesson & Kärreman 2012, s. 357). Till sist nämns identitet relaterat till den interaktiva 
motivationen, yrkesidentitet som till viss del styr tankar, känslor och värderingar vilket 
påverkas av rådande kultur inom organisationen (Alvesson & Kärreman 2012, s. 357). En 
chef inom organisationen har förväntningar på sig och anstränger sig kanske mer för att leva 
upp till sin yrkesidentitet ”den hårt arbetande och motiverade chefen”. Utifrån dessa teoretiska 
beskrivningar av motivation så kan vi se att den inte enbart handlar om en inre upplevd 
motivation som är linjär utifrån mål som att uppfylla grundläggande behov till 
självförverkligande, utan är något som också handlar om förväntningar och som påverkas av 
både verksamhetens kultur och hur jag uppfattar mig själv, min yrkesidentitet. 
 
 

Metod 
 

För att ge svar på studiens syfte och frågeställningar är studien 
inspirerad av metodansatsen aktör-nätverksteorin (ANT) för att få en 
förståelse för vad som håller det tillfälliga nätverkets aktörer samman 
och vad de gör på en arena där barn och äldre sjunger tillsammans. 
Vår avsikt är också en fördjupad förståelse av professionernas 
lärande. För att förstå det senare har vi tagit hjälp av 
fenomenografiska tankegångar. Vi kommer i detta avsnitt ge en 
beskrivning av hur studiens empiri har samlats in, hur urvalet sett ut, 
hur vi förhållit oss till de etiska överväganden samt hur studiens 
empiri har analyserats.   

 
Avgränsning 

 
Vi har i denna studie valt att avgränsa studien till att endast beröra sång- och musikstunden 
och dess medverkande aktörer för att få svar på vår forskningsfråga ”Vilka aktörer håller det 
tillfälliga nätverket samman och vad gör aktörerna”. Avgränsningen görs för att få ett 
hanterbart nätverk att studera. Det finns sannolikt många fler nätverkskopplingar mellan det 
tillfälliga nätverket sång- och musikstunden och det redan etablerade nätverk som 
äldreboendet består av. Andra nätverkskopplingar finns till chefers nätverk, olika 
styrdokument inom kommunen o.s.v. Dessa påverkar det tillfälliga nätverkets 
sammansättning, ramar och möjligheter men de ingår inte i denna studie för att besvara ovan 
nämnd forskningsfråga. För att besvara övriga forskningsfrågor vidgas nätverket till att också 
beröra chefer, andra pedagoger och äldreomsorgspersonal som medverkat i liknande sång- 
och musikstunder för att få en mer omfångsrik data som svarar mot forskningsfrågorna. De 
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boende och barnen är inte en del av studien för att besvara dessa forskningsfrågor. De 
beskrivs dock för att göra sammanhanget begripligt. 
 
 

Datainsamling 
 
I studien har vi använt oss av två olika metoder för datainsamling. Dessa är deltagande 
observationer samt intervjuer, vilka också är de vanligaste metoderna för insamling av empiri 
i kvalitativ forskning (Bryman 1997, s. 58-59). Orsaken till att vi valt både deltagande 
observationer och intervjuer för datainsamling grundar sig i att vi ville få en sådan 
heltäckande och djupgående bild som möjligt av de olika verksamheterna samt av de olika 
professioner som deltar i projektet ”Barn och äldre sjunger tillsammans”. De deltagande 
observationerna ska också ses som ett komplement till intervjuerna då deltagande observation 
innebär att forskaren faktiskt studerar det som händer och sägs med egna ögon (Denscombe 
2009, s. 285). Tanken kring att växla mellan dessa två metodval kan då leda till att 
intervjuerna blir av bättre kvalitet, samt att de bidrar till ett rikare datamaterial.  
 

 
Intervjuer   

 
För att få en sådan heltäckande och djupgående bild som möjligt över de olika 
yrkesgruppernas uppfattningar kring studiens valda forskningsområde genomfördes 11 
intervjuer. De som deltog var chef för musikskola, chef för en förskola, chef för ett 
äldreboende, musikpedagoger, förskolelärare samt äldreomsorgspersonal. Att vi föredrar 
intervjuer istället för enkätundersökning är för att vi vill se hur respondenten uppfattar sin 
egen omvärld. Dessa uppfattningar om omvärlden från respondentens perspektiv studeras 
enklast genom att kliva in i respondentens miljö för att på så sätt närma sig respondenten 
(Denscombe 2009, s. 114-116). Intervjuerna genomfördes därför på den arbetsplats som 
respondenten arbetade på, samt att respondenten själv fick bestämma tid för intervjun. Att 
respondenterna själva fick bestämma tid och plats innebar och att vi som intervjuade fick vara 
relativt flexibla och anpassningsbara för att möta respondenternas krav. Intervjuerna 
genomfördes enskilt med de utvalda respondenterna och till frågorna hade vi gjort en 
intervjuguide med tio frågor relaterat till studiens kvalitativa ansats och syfte. Formen på de 
intervjuer som genomfördes hade en semistrukturerad karaktär. Att just denna typ av intervju 
valdes berodde på att respondenten skulle få möjlighet att ge utförliga svar. Frågornas 
ordningsföljd kunde också variera utifrån hur respondenterna svarade, samtidigt som nya 
frågor ställdes beroende på svaren. På så sätt medgav intervjuerna en viss flexibilitet i sitt 
genomförande (Denscombe 2009, s. 234-235).  
 Innan intervjuerna påbörjades var det också viktigt för oss att bygga upp en viss grad av 
förtroende mellan oss som intervjuar till de personer som deltar under intervjuerna. Om det 
finns ett förtroende mellan oss parter kan det möjliggöra till att diskussionen lättare flyter på 
samt att den person som deltar under intervjun inte undanhåller information (Denscombe 
2009, s. 243). För att bygga upp detta förtroende skapades ett informerat samtyckesformulär 
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där den som deltog under intervjun fick ta del av studiens syfte, samt förutsättningarna för 
intervjun. Efter att respondenten gav sitt godkännande till det informerade 
samtyckesformuläret påbörjades intervjun med enkla inledningsfrågor. Inledningsfrågorna var 
utformade för att samla in viktig bakgrundsinformation om respondenten, samt att dessa 
frågor var lätta för respondenten att svara på. På så sätt kunde respondenten bli mer trygg i sig 
själv och mer avslappnad under intervjun (Denscombe 2009, s. 256).  

 
 

Deltagande observation  
 

I samband med intervjuerna har vi också observerat två tillfällen då barn sjunger tillsammans 
med äldre och även observerat ett reflektionsmöte. Sång- och musikstunden kan beskrivas 
som det tillfälle där barn och äldre träffas och sjunger tillsammans, medan reflektionsmötet 
består av samtal mellan musikpedagoger, äldreomsorgspersonal och förskolepersonal när det 
gäller aktivitetens upplägg samt vad som fungerar bra och mindre bra. Observationernas 
främsta syfte var att synliggöra det som faktiskt sker och inte enbart förlita sig på det som 
sägs under intervjuerna (Denscombe 2009, s. 271). Genom att observera dessa aktiviteter och 
möte kunde vi få en bredare uppfattning vad de olika aktörerna gör som är involverade i 
projektet samt att vi också skapade oss en relation med de personer som medverkade i dessa 
sång- och musikstunderna och mötet. Den typ av observation som genomfördes i studien var 
deltagande observation, vilket innebar att våra identiteter var kända för de som deltog under 
dessa musikstunder och möten (Denscombe 2009, s. 285). Innan vi observerade dessa 
aktiviteter och möten samtalade vi med verksamhetschefen för att berätta vilka vi är samt vad 
syftet med observationen är. I detta samtal fick då ett muntligt samtycke att vi kunde 
genomföra dessa observationer (Denscombe 2009, s. 285).  Observationerna av de båda sång- 
och musikstunderna genomfördes på respektive äldreboende där aktiviteten hölls, samt att 
aktiviteten pågick under en timma. För att minimera den störning som vi kan orsaka under 
dessa musikstunder valde vi att placera oss sittande utanför den grupp av människor som vi 
observerade. På så sätt blev vi aldrig delaktiga i själva aktiviteten utan var åskådare. När vi 
observerade reflektionsmötet satt vi dock med deltagarna under mötet vid ett runt bord. För att 
minimera den störning som vi kan orsaka gällande reflektionsmötet satt vi tysta och enbart 
lyssnade vad som sades under denna träff. Det som skiljde sig i vårt genomförande av dessa 
två olika observationer var att vi under sång- och musikstunden fokuserade på vad de olika 
mänskliga och icke-mänskliga aktanterna gör under sång- och musikstunden. Observation av 
reflektionsmötet fokuserade vi mer på hur musikpedagogerna, äldreomsorgspersonalen och 
lärarpersonalen diskuterade kring sång- och musikstunden. För att samla in data gjorde vi 
fältanteckningar. Fältanteckningarna hade som syfte att hjälpa oss att fånga upp sådant som 
kunde ge svar på studiens syfte och frågeställningar (Denscombe 2009. s. 286). 
Fältanteckningarna möjliggjorde att vi lättare kunde identifiera vilka roller de olika 
professionerna hade under aktiviteterna samt hur aktanterna i det tillfälliga nätverket 
samspelade. Fältanteckningar under reflektionsträffen möjliggjorde att komma ihåg de samtal 
som fördes.   
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Urval 
 
Studiens urval består av chefer och personal som varit delaktiga i projektet ”Barn och äldre 
sjunger tillsammans”. För att komma i kontakt med de personer som är delaktiga i projektet 
fick vi av vår handledare som också är delaktig i projektet dokument med information om 
projektet samt dokument när musiktillfällen ägde rum och vilka aktörer som var involverade. 
Dessa namngivna aktörer utgjorde då kontaktpersoner för intervjuer samt att de också blev 
kontaktpersoner för att få tillträde till de olika aktörernas arbetsplats där intervjuer och 
observationer har genomförts. I kontakt med den person vi ville genomföra intervjun med 
förklarade vi vilka vi var, vad studien handlade om, samt hur länge intervjun förväntades 
pågå. Att nämna intervjuns längd ansåg vi vara viktigt eftersom intervjun skulle ske under 
arbetstid. Efter att ha fått deltagarens godkännande via telefon bestämdes det ett datum och 
plats för genomförandet av intervjun. Platsen för intervjun genomfördes på deltagarnas 
arbetsplats. Val av plats för genomförandet av intervjun ansåg vi vara viktigt på så vis att 
deltagaren skulle känna sig så bekväm som möjligt, därav bestämdes den arbetsplats som de 
olika yrkesgrupperna arbetade på (Denscombe 2009, s. 252). Angående datumet intervjuades 
inte deltagaren samma dag som vi kontaktade personerna på. Att vi väntade någon dag med 
att genomföra intervjun kunde dels bero på att deltagaren skulle få möjlighet till att förbereda 
sig om så behövdes samt att det också kunde bero på att den person som vi skulle genomföra 
intervjun med enbart kunde en speciell dag. Med en speciell dag innebar att vi var tvungna att 
vara så flexibla som möjligt då vi var tvungna att ta hänsyn till när deltagaren befann sig på 
sin arbetsplats. 
 

 
Etiska ställningstaganden  

 
Innan intervjuerna genomfördes studerade vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Detta för att få en bredare uppfattning om hur vi ska förhålla oss till den person som deltar i 
intervjun. De lyfter fyra olika huvudkrav som vi följt noggrant. Det första kravet är 
informationskravet, som innebär att forskaren ska informera respondenten om 
undersökningens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet, som innebär att deltagarens 
medverkan ska vara frivillig, vilket innebär att de som deltar i intervjun själv får bestämma 
hur länge de vill delta samt också på vilka villkor de ska delta på. Det tredje kravet är 
konfidentialitetskravet, som innebär att deltagaren ska få vara anonym samt att 
personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Fjärde och 
sista kravet som är nyttjandekravet, innebär att de svar som deltagarna gav enbart får 
användas i det syfte som deltagarna har fått information om (Vetenskapsrådet 2009). 
 
Efter att vi tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer skapades ett 
samtyckesformulär som intervjudeltagarna skulle få skriva under innan genomförandet av 
intervjuerna. Under observationstillfällena skede ett muntligt samtycke. Syftet med 
samtyckesformuläret var dels att bygga upp ett förtroende på så sätt att den som deltar under 
intervjun skulle känna sig trygg och bekväm samt att samtidigt informera deltagaren om 
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studiens syfte, anonymitet, att intervjun kommer att spelas in, att deltagandet i intervjun är 
frivilligt och får avbrytas när så önskas samt att de svar som deltagaren ger under intervjun 
kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 
2009). I samband med att detta samtyckesformulär delades ut till deltagarna gavs också ett 
muntligt samtycke där syftet var att tydliggöra formulärets innehåll för att se om deltagaren 
har uppfattat de väsentliga delar som samtyckesformuläret innehåller.   

 
 

Trovärdighet 
 

När man utför en kvalitativ studie är det viktigt att man kan verifiera att studiens resultat är 
riktiga, saknar studien belägg för sitt resultat kommer studiens trovärdighet också att sjunka 
(Denscombe 2010, s. 378). För att öka studiens trovärdighet kommer vi här att redogöra för 
hur vi har förhållit oss till begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet, och 
verifierbarhet (Denscombe 2009, s. 378 – 379). Studiens tillförlitlighet handlar om hur 
neutrala vi har verkat under genomförandet av intervjuerna och observationerna. Frågan som 
oftast brukar utgå ifrån är om intervjuerna och observationerna skulle generera samma resultat 
även vid andra tillfällen (Denscombe 2010, s. 378). Överförbarhet handlar om hur 
forskningsresultatet kan förklaras eller förekomma i liknande undersökningar. 
Överförbarheten strävar alltså inte efter hur unik man är i sitt forskningsresultat (Denscombe 
2010, s. 379, 382). Giltighet som också kan liknas begreppet validitet och beskriver 
noggrannheten och precisionen i hur forskaren uppmätt sitt datamaterial (Denscombe 2010, s. 
378, 383). Det sista begreppet som är verifierbarhet handlar hur neutral forskaren har förhållit 
sig till resultatet, alltså kan resultatet framställas på ett ärligt eller snedvridet (Denscombe 
2010, s. 379).  

För att förhålla oss studiens tillförlitlighet har vi genomfört semistrukturerade intervjuer 
och deltagande observationer. För att få en struktur under genomförandet av intervjuerna 
skapade vi ett frågeformulär som innehöll olika frågor relaterat till studiens syfte och 
frågeställningar. Vi försökte också vara så flexibla som möjligt när det handlar om i vilken 
följd frågorna ställdes. Frågornas ordningsföljd kunde avvika genom att deltagaren fick svara 
öppet på respektive fråga, och kunde på så sätt leda till att deltagarens svar kunde beröra fler 
frågor samtidigt (Denscombe 2010, s. 234-235). Att ställa en öppen fråga kunde då oftast 
resultera i att intervjun blev mer av en dialog där följdfrågor ställdes som grundade sig i 
respondentens svar. Detta påverkade också i vilken följd frågorna ställdes då samtalet kunde 
röra sig mellan de olika frågorna i frågeformuläret. Angående begreppet tillförlitlighet anser 
vi inte att resultatet av intervjuerna hade blivit detsamma om vi genomfört intervjuerna vid ett 
annat tillfälle. Detta kan bero på hur frågorna ställs samt hur vi relaterar våra följdfrågor till 
hur deltagaren svarar kring den berörda frågan. Däremot är det fullt möjligt att de resultat som 
intervjuerna bidrog till skulle kunna bli ungefär desamma om någon annan ställt liknande 
frågor.  Gällande studiens överförbarhet som syftar till om det är möjligt att tillämpa studiens 
resultat med andra jämförbara fall (Denscombe 2010, s. 382). Kring studiens överförbarhet 
finns det vissa begränsningar kring om det är möjligt att kunna tillämpa studiens resultat med 
andra jämförbara fall. För att kunna göra det bör forskaren ta hänsyn till studiens 
undersökningsområde samt också ta hänsyn till hur vi fått fram studiens resultat.  Studiens 
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giltighet kan förklaras genom hur noggrann och precist vi har uppmätt vår data (Denscombe 
2010, s. 383). Studiens giltighet kan ses vara problematiskt att svara på då data produceras 
genom hur vi tolkar intervju deltagarnas utsagor (Denscombe 2010, s. 383). För god 
verifierbarhet av studien, framställs resultatet som framkommit i våra intervjuer och 
observationer på ett ärligt sätt. Studiens verifierbarhet bygger på att vi har kombinerat de 
genomförda intervjuerna med observationer, vilket har genererat i att vi faktiskt befunnit oss 
ute på fältet och sett hur sång- och musikstunderna genomförs samt hur de olika 
professionerna diskuterar kring dessa sång- och musikstunder.  
 
 

Analysmetod 
 
Den analysmetod vi valt är hämtad utifrån ANT teorin. Det som ANT har gemensamt med de 
allra flesta kvalitativa analysmetoder är ANT analysmetod är ett omfattande arbete med det 
datamaterial som samlats in (Ahn 2015, s. 123). Det som dock skiljer ANT från de flesta 
kvalitativa analyser är hur man analyserar sitt insamlade datamaterial. Det är inte alltid 
självklart att det är mänskliga aktörer som står i fokus utan att det istället kan vara de icke-
mänskliga aktörerna som är de central och att man söker förbindelser mellan dessa aktörer 
(Ahn 2015, s. 128). När man sätter sig in sitt datamaterial kan det i detta skede väcka känslor 
som maktlöshet och förvirring. Det är inte ovanligt att de data man samlat in kan förstås som 
en massa oljud och delar som inte hänger samman (Ahn 2015, s. 128). Att känna sig ovetande 
inför sin data behöver dock möjligtvis inte ses som något mindre bra, utan att känna sig 
ovetande till den data man samlat in kan istället möjliggöra ett nytt perspektiv på det fenomen 
man studerar aktörer (Ahn 2015, s. 128). Oavsett vilken metod man använder för 
datainsamling utmärker sig ANT från andra metodansatser genom att forskaren fokus ligger 
på en detaljgranskning av hur det materiella organiseras i verksamheters vardagliga liv och på 
aktörers görande (Ahn 2015, s. 122).  

För att analysera den data vi fick fram började vi med att studera aktör-nätverksteorins 
analysmetod. Analysen är uppbyggd i tre steg inspirerat av Song-ee Ahn från i handbok i 
kvalitativ analys (Ahn 2015, s. 126-127). Dessa tre steg försöker fånga vilka aktörer som 
befinner sig i nätverket, vad dessa aktörer gör i nätverket samt vad effekten blir när de olika 
aktörerna samverkar med varandra (Ahn 2015, s. 127). För att ta reda på vilka de mänskliga 
och icke- mänskliga aktörerna är, hur de förbinder sig till varandra och vad effekten blir har vi 
gått igenom relevanta dokument, genomfört intervjuer, samt genomfört observationer. 
Dokumenten vi utgick ifrån möjliggjorde att vi fick en ökad förståelse om projektets syfte, 
vilka aktörer som bidrar till att det tillfälliga nätverket håller samman samt att vi också fick en 
uppfattning om vilken effekt sång- och musikstunden har. Intervjuerna bidrog till att 
synliggöra respondenternas egna tankar och funderingar kring sång- och musikstunden, 
medan observationerna bidrog till att se vilka aktörer som finns i det tillfälliga nätverket, hur 
de förbinder sig till varandra, samt den effekt som uppstår genom dessa förbindelser. För att 
kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor inspirerades vi också av tankegångar från 
fenomenografin som analysmetod. Tanken med att låta oss inspireras av den var för att få en 
bredare förståelse i hur människor uppfattar sin omvärld (Fejes 2011, s. 122). Inspirationen av 
den fenomenografiska analysmetoden resulterade i att olika utfallsrum skapades på så sätt att 
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de olika utsagorna skiljde sig från varandra (Fejes 2011, s. 123). Viktigt att poängtera är att 
den fenomenografiska analysmetoden enbart ses som ett hjälpmedel i denna studie för att 
lättare kunna förstå hur de olika professionerna uppfattar sin omvärld. 

 
 

Metoddiskussion 
 

För att öka läsarens förståelse hur resultat tolkats i denna studie kan det vara lämpligt att 
beskriva vår förförståelse. Vi har tidigare studerat och genomfört insamling av data genom 
observationer, dagboksanteckningar, och intervjuer inom äldreomsorgen.  Vi har viss insikt i 
hur äldreomsorgen fungerar ur ett verksamhetsperspektiv. Vi har inte studerat 
omvårdnadssituationer. En av oss studenter är också politiskt engagerad i kommunen som de 
äldreboenden som vår studie berör befinner sig. Inspirationen av ANT som metodansats och 
tankegångarna från fenomenografin ligger också som grund när vi analyserat vårt resultat. 
Studiens metodval för att samla in data består av elva intervjuer och tre observationer. 
Beträffande intervjumetoden ställdes vissa krav från oss gällande vilka personer som vi skulle 
genomföra vår intervju med. Det var viktigt att inte slumpmässigt välja ut personer från varje 
yrkesroll utan istället välja ut ett representativt urval från dessa olika yrkesroller, då graden av 
delaktighet gällande musikstunden kunde skilja sig mellan de olika personerna i varje 
yrkeskategori.  Att vi medvetet valde ut personer som vi skull genomföra intervjuer med 
grundar sig att personerna i fråga skulle ses som delaktiga under dessa musikstunder. Att 
genomföra intervjuer med de personer som ansågs vara mer delaktiga än andra gällande 
musikstunderna skulle möjliggöra att gå in på djupet kring de frågor vi ställde då dessa 
personer hade en unik inblick eller särskild position kopplat till musikstunden (Denscombe 
2009, s. 251). Att vårt urval består av personer som är mer delaktiga i projektet än andra 
menar vi öka studiens trovärdighet.  
          För att försäkra oss om att inte tappa studiens trovärdighet valde vi också att 
komplettera intervjuerna med observationer, två sång- och musikstunder och ett 
reflektionsmöte. Tanken med att komplettera intervjuerna med observationer var att få se med 
egna ögon hur en sång- och musikstund och ett reflektionsmöte kunde gå till. Genomförandet 
av både dessa metodval gällande insamling av data generade i att vi fick en egen uppfattning 
och inte enbart en tolkande uppfattning om hur de olika yrkesgrupperna diskuterade kring 
våra frågor. Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig i att få låta intervjudeltagaren 
diskutera öppet utifrån det frågeformulär vi skapat. Tanken med att intervjudeltagaren skulle 
få möjlighet till öppna frågor skulle generera i att deltagaren skulle få möjlighet att utveckla 
sina idéer samt också att kunna få gå in mer på djupet angående de frågor som ställdes, 
(Denscombe 2009 s. 235). Att använda sig av semistrukturerade intervjuer istället för 
strukturerade intervjuer genererade att svaren kring våra frågor inte begränsades utan istället 
kunde få mer utförliga men också olika svar beroende på vilken yrkesgrupp vi genomförde 
intervjun med.  
 Trovärdigheten gällande valet av intervjumetod och intervjufrågor anser vi vara god.    
Intervjuerna resulterade i att respondenterna reflekterade fritt till de frågor som ställdes. Att 
respondenterna fick möjlighet till att reflektera över frågorna bidrog till att vi fick en ökad 
förståelse om exempelvis vilka aktörer som bildar det tillfälliga nätverket och vad dessa 
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aktörer gör. Intervjufrågorna som ställdes under intervjun var uppbyggda på ett tydligt sätt då 
respondenterna kunde förstå frågans innebörd och på så sätt ge ett tydligt svar. Dock kunde 
svarens längd och utförlighet skilja sig från de olika respondenterna som intervjuades. 
Svarens längd och utförlighet anser vi kan bero på att de olika yrkesgrupperna dels har olika 
erfarenheter samt också att visa yrkesgrupper är mer delaktiga i projektet eller i sång och 
musikstunden än andra yrkesgrupper. Vår uppfattning om att de olika yrkesgrupperna inte 
undanhöll viktig information kunde på ett översiktligt plan kontrollera i hur de andra 
personerna svarade från samma verksamhet samt att vi också genomförde observationer som 
bidrog till att vi kunde styrka det som framkom under våra intervjuer (Denscombe 2009, s. 
266). Efter varje intervju och observation som genomfördes stärktes vår förståelse kring 
projektets uppbyggnad, vilka mänskliga och icke- mänskliga aktörer som bildar det tillfälliga 
nätverket som sång och musikstunden bildar samt vad effekten blir när dessa aktörer kopplas 
an till varandra. Detta genererade också i att för varje intervju som genomfördes kunde vi 
ställa fler och tydligare följdfrågor kring de svar som respondenterna gav samt att vi också 
fick en ökad förståelse kring hur de olika respondenterna diskuterade kring våra frågor.  
För att öka studiens trovärdighet kan man se till antalet genomförda intervjuer och 
observationer. Det är möjligt att vår förståelse kunde stärkts ytterligare om vi hade genomfört 
fler intervjuer och observationer, på så viss hade man kanske då fått ett ännu noggrannare och 
ett mer precist resultat (Denscombe 2009, s. 378). Dock är det svårt att dra några slutsatser 
kring just detta då vi anser att antalet genomförda intervjuer och antalet genomförda 
observationer räcker långt för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Utan det handlar 
i detta fall inte om att studiens trovärdighet är mindre bra utan hur man istället kan öka 
studiens trovärdighet.  
 Något som också kan uppmärksammas angående studiens tillförlitlighet är om studiens 
resultat hade skiljt sig om en annan person genomfört denna studie, vilket också innebär att 
man utgår från samma personer som intervjuades samt använder sig av samma frågor som 
denna studie använder sig av (Denscombe 2009 s. 381). Vi anser att resultatet inte hade blivit 
exakt den samma då det spelar roll hur vi genomför intervjuerna. Det kan därför handla om 
hur intervjupersonen för sig under genomförandet, hur vi lyckas bygga upp en god relation till 
deltagaren samt också hur vi presenterar följdfrågorna (Denscombe 2009, s. 255-256). Vidare 
förklarat kan det innebära att följdfrågorna inte blir av samma kvalité bara för att man utgår 
från denna studies frågeformulär. Vi anser att det hänger på hur väll man lyssnar på vad 
deltagaren säger samt hur man uppfattar det som deltagaren säger. Men härmed inte sagt att 
studiens resultat skulle skiljt sig avsevärt mycket utan mer om hur man fångar upp de små 
detaljerna som kan användas för att svara mot studiens syfte och frågeställningar.  

 
 

Resultat och analys 
 
  Denna studie kommer i detta avsnitt analysera data inspirerat 

utifrån Aktör-nätverksteorin ANT som ansats samt med tankegångar 
från fenomenografin för att försöka svara på frågorna: Vad gör 
aktanterna och kan de tillfälliga nätverken förändra äldreboendets 
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verksamhet på något sätt? Vilka kunskaper genererar det tillfälliga 
nätverket de professioner som samverkat? 

 
Vilka är aktanterna 

 
De aktanterna som var involverade i sång- och musikstunden är både mänskliga och icke- 
mänskliga och samverkar med varandra. Aktanterna är musikpedagogerna som leder sång- 
och musikstunden och äldreomsorgspersonal och förskolepersonal som är med barnen och de 
boende. Utöver professionen är också de boende och barnen aktanter i detta nätverk. De icke-
mänskliga aktanterna under sång- och musikstunden är rummet där sång- och musikstunden 
ägde rum, det är stolarna som de mänskliga aktanterna sitter på, det är bygelgitarrerna som är 
ett stränginstrument som används för att spelas på, plektrumet som används för att slå på 
gitarrsträngarna, en låda med ett innehåll av blommor och lösnäsor samt frukter som låg på ett 
fat.  
 
 

Det som görs knyter oss samman eller separerar oss 
 
Rummets utformning, hur stolarna placerats, vilka föremål med agens som används under 
sång- och musikstunden har betydelse för det sätt på vilket de mänskliga aktanterna 
kommunicerar under sång- och musikstunden. I de observationer vi genomfört har vi noterat 
olika sätt att placera stolar i rummet och vilken är då tanken bakom om barn och de boende 
sitter på stolar eller om de boende sitter på stolar och barnen på en filt på golvet? Eller 
bestämmer rummets utformning, om det är litet eller stort till ytan, vilket utrymme barn och 
boende kan få och därmed det sätt på vilket man kan möblera och i en sådan förlängning 
vilken slags kommunikation och interaktion som kan uppstå? En av musikpedagogerna 
berättar om hur hen funderat över betydelsen av rummet och stolarnas placering: 
 

Som du såg idag så satt ju jag med ryggen mot de äldre och det tycker jag 
känns jätte konstigt, för jag vill ju gärna att alla ska sitta i en ring. Men där 
av möblering som gjorde att det var svårt att sitta på ett annat sätt. För att det 
är såpass många. Men det här att man kan sitta och se varandra i ögonen är 
ytterst viktigt. Men det kan ju också vara, att ett ställe jag kom till att nu 
kommer barnen och sjunger för oss, så hör man av personalen på 
äldreboendet, vad dom har för ingång i det också förstås (Musikpedagog). 

 
Det stora rummets yta gör att fler stolar placerats i rummet för att många barn, men 
framförallt boende kunde delta. Det stora rummet bidrog till, genom placering av stolar och 
antalet aktanter, att avståndet mellan barnen och de boende blev stora. Stolarna placerades så 
kommunikationen mellan barnen, de boende, äldreomsorgspersonal, förskolelärare och 
musikpedagogen begränsades. Barnen satte sig därför på golvet i en grupp framför de boende. 
Musikpedagog fick svårt att leda aktiviteten på ett sätt som ledde till kommunikation mellan 
alla aktanter. Musikpedagogen menade att äldreomsorgspersonalens uppfattningar om vad 
sång- och musikstunden är kan vara orsaken till hur stolarna placerats, något som resulterade i 
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att avstånd skapas, att kommunikation begränsas, vilket kan påverka relationerna mellan 
aktanterna i nätverket. Frågan är dock om äldreomsorgspersonalen ser sång- och 
musikstunden på ett annorlunda sätt än musikpedagogen om vi utgår från yrkesroller. 
Äldreomsorgspersonalen vid denna sång- och musikstund var inte aktiva genom att sjunga 
och göra rörelser tillsammans med de boende. Deras utsagor vid intervjuerna tyder på att de 
uppfattade sång- och musikstunden mer som ett uppträdande av barnen och en trevlig stund 
för de boende.  
 Äldreomsorgspersonalens arbetsuppgift är att se till de boendes behov och viljor. Att 
förstå hur kommunikation främjas i en sång- och musikstund som pedagogisk miljö tillhör 
musikpedagogernas och kanske förskolepersonalens expertisområde. 
Äldreomsorgspersonalen får information om sång- och musikstunden, om när och vilka 
boende som skall vara med, de ska förbereda lokalen, och se till att de boende kommer i tid 
till aktiviteten. Det kan också vara så att äldreomsorgspersonalen har fler arbetsuppgifter 
utöver sång- och musikstunden som tar deras uppmärksamhet eftersom den dagliga 
verksamheten pågår som vanligt ”utanför” aktiviteten. Situationen är annorlunda för 
förskolepersonalen och musikpedagogerna som i sin yrkesroll kommer till äldreboendet och 
utför sina vanliga arbetsuppgifter om än i en annan lokal. Musikpedagogerna leder aktiviteten 
men är ovan vid sammanhanget. För dem är det nytt att leda en sång- och musikstund som 
involverar både barn och äldre.  Ambitionen i projektet är också att skapa kommunikation 
mellan barn och äldre. Musikpedagogen kan ändå lägga sin kraft och energi på aktiviteten då 
”inget annat” tar personens uppmärksamhet. Det blir något liknade för förskolepersonalen 
såtillvida att de löst personalfrågan på förskolan när de lämnade den med barnen för att delta i 
sång- och musikstunden. En sång- och musikstund behöver alltså professionens tid och 
engagemang i själva sång- och musikstunden, att de tillsammans med de boende sjunger och 
gör rörelser så det inte endast blir ett sång- och musikframträdande vilket även studien ”Vad 
gör kultur” lyfter fram (Gustafsson 2015, s. 54). 
 
För att göra något med erfarenheterna av sång- och musikstunderna har 
äldreomsorgspersonal, förskolepersonal samt musikpedagoger träffas för att samtala om 
erfarenheter från tidigare sång- och musikstunder. Det visar sig att hur stolarna placeras i 
rummet har betydelse för att möjliggöra kommunikation. Hur stolen är placerad och vem som 
sitter på den har betydelse för möjligheten att kommunicera.  En av äldreomsorgspersonalen 
berättar: 

 
Vi måste träffas liksom allihopa förskolan och vi från äldreboendet […] det 
var då liksom det började hända grejor när vi kände liksom, måste ha en 
annan placering i rummet, vi måste blanda upp det. Vi kanske skall sätta 
barnen på stolar istället för på golvet (Äldreomsorgspersonal) 

 
Erfarenheter av sång- och musikstunderna var att stolarnas placering har betydelse och därför 
valde man att skapa nya förutsättningar. Stolarna placerades i cirkel istället för i halvcirkel 
och barnen skulle inte längre sitta på golvet på en filt utan på stolarna mellan de boende. 
Under en annan av oss observerad sång- och musikstund var stolarna placerade i en cirkel. 
Det var mellanrum mellan flera av stolarna vilket gjorde att de boende som var rullstolsburna 
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rullades in av äldreomsorgspersonal i dess mellanrum och på stolarna satte sig sedan de 
boende som kunde gå själva, barnen, äldreomsorgspersonal samt förskolepersonal. 
Erfarenheterna av brist på kommunikation mellan barnen och de boende ledde fram till att 
rummet möblerades annorlunda. Kommunikationen underlättades av att de mänskliga 
aktanterna, de boende, barnen, förskollärare och äldreomsorgspersonal som satte sig bredvid 
varandra.   
  
Aktanternas placering i rummet kan skapa distans eller närhet, begränsa eller uppmuntra till 
kommunikation och med det ett lärande. Det tillfälliga nätverket tycks få en ökad livskraft 
efter det att yrkesföreträdarna resonerat sig fram till att stolarnas placering i rummet påverkar 
kontakt och kommunikation mellan de mänskliga aktanterna. Vunna erfarenheter blir 
kunskaper som deltagande professioner kan använda sig av i fortsatt planering och 
genomförande av aktiviteterna. Erfarenheterna från sång- och musikstunden som samtalas om 
informellt och på planeringsmöten har enligt musikpedagogerna inneburit att icke-mänskliga 
aktanter som exempelvis bygelgitarrer har tillkommit och förändrat nätverket varvid även 
kommunikationen blivit mer givande. De lärande erfarenheterna bidragit till kan relateras till 
lärandets utförandedimension genom professionens prövande av nya lösningar på grund av 
bristen av kommunikation mellan aktanterna (Ellström 2004, s. 21). Vidare kan om dessa 
erfarenheter från sång- och musikstunden samtalas om i tvärprofessionella reflektionsmöten 
bidra till att verksamheten förändrar sina grundläggande antaganden om hur kommunikation 
sker mellan professioner och boende vilket kan bidra till ett lärande i den subjektiva 
dimensionen och ett lärande som driver utveckling (Ellström 2004, s. 21-23). 
 
Att samtala om erfarenheterna mellan fler professionerna inom teamet, eller som i vår studie 
mellan dem med ansvar för att planera och leda sång och musikstunden, är något som är 
positivt för lärandet. Studien “Care planning and decisionmaking in teams in Swedish elderly 
care” menar att i team med olika professioner fördjupas kunskapen och bedömningar som de 
gör i sin profession förbättras (Duner 2013, s. 252). Samtidigt menar studien att: 
 

All professionals in the teams had topics that they regarded as their own. Yet 
having worked together for some time, they learnt the type of questions the 
other professionals usually asked, and sometimes asked these questions as 
well. In the interviews, no one mentioned that they thought another team 
member had “taken over” one of their own topics (Duner 2013, s. 251) 

 
Att vara medveten om varandras yrkesroller menar denna studie är av betydelse arbetet i 
teamen att det blir en respektfull och ödmjukt relation mellan professionerna som kan bidra 
till lärande men också att de i sin självständiga yrkesroll bättre arbetar för att möta de boendes 
behov (Duner 2013, s. 252). Denna yrkesidentitet kan i sig också vara motivationsskapande 
en del av den tidigare beskrivna interaktiva motivationen vilket kan påverka värderingar och 
verksamhetens rådande kultur (Alvesson & Kärreman 2012, s. 357). Sång- och musikstunden 
och de samtal genom möten som den bidrar till, kan alltså förändra verksamhetens värdegrund 
och med det arbetssätt.  
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Hemliga lådan, lönnäsor, blommor, bygelgitarrer, plektrum och frukt - 

aktanter med betydelse 
 
Musikpedagogerna har under sång- och musikstunden som roll att leda aktiviteten. Det gör de 
genom att sjunga, spela på gitarr, samtala, uppmuntra delaktighet och söka kontakt med 
barnen och de boende genom att prata med dem, nämna dem vid namn och ställa frågor som 
påverkar vad som görs och vad de spelar och sjunger under aktiviteten. En av 
musikpedagogerna använder en låda, en hemlig låda, som fyller en viktig funktion under 
sång- och musikstunden. Lådan, med ett för de flesta mänskliga aktanterna okänt innehåll, får 
när den plockas fram allas uppmärksamhet. De icke-mänskliga aktanter som hämtas fram ur 
lådan visar sig ha en agens att stärka nätverket mellan aktanterna. Vid ett tillfälle fanns 
lönnäsor i lådan (Den frökapsel som kommer från Lönnträdet som går att dela och blir då som 
en klyka) och dessa fördelades mellan de mänskliga aktanterna som alla satte den på näsan 
eller öronen. Lönnäsor på varje person ökar kraften i kommunikationen och interaktion 
mellan barn, äldre och personal. Lönnäsan blir en icke-mänsklig aktant med kraft att förändra 
stämningen i rummet genom att den inbjuder till nya aktiviteter, rörelser och direkt 
kommunikation mellan olika deltagare. En musikpedagog berättar vad som hände under den 
aktiviteten:  
 

En gång hade vi lönnäsor det var fruktansvärt roligt och alla fick på sig dom 
här Lönnäsorna och det var fantastiskt klister på den här gången och ingen 
av barnen hade någonsin haft på sig en lönnäsa men det hade ju dom äldre. 
En del fick upp näsor och en del fick örnäsor och barnen dom blev som 
grodor och hoppade och liksom ja, det var fruktansvärt roligt 
(Musikpedagog)   

 
De icke-mänskliga aktanterna, lönnäsorna, har en agens när de förs in i sammanhanget och då 
barnen, de boende och professionen sätter dessa lönnäsor på sina näsor och öron. Situationen 
skapar skratt och glädje bland deltagarna. För barnen är det nya erfarenheter och de boende 
som har använt lönnäsor på detta sätt tidigare kan visa sina erfarenheter. Lönnäsorna betydde 
kanske något för de boende, det väckte kanske minnen, minnen som barnen inte hade genom 
att Lönnäsorna var något nytt för dem. I sammanhanget får lönnäsorna en mening kanske inte 
som en frökapsel som när den hamnar i jorden kan gro och växa till ett träd utan snarare att 
frökapseln får en mening som att det är en del från en växt som det går att göra roliga saker 
med. Dewey beskriver barnets samband till fysiska ting för att utveckla ett språk: 
 

Härmed drar vi slutsatsen att bruket av språk för att förmedla och motta idéer 
är en vidgning och precisering av principen att saker får mening genom att 
användas i en gemensam erfarenhet eller handling; i varje fall motsäger det 
inte i något avseende den principen (Dewey 2009, s. 51).  

 
Ordet lönnäsa kan för barnen få en betydelse utifrån sång- och musikstunden, men om 
förskolepersonalen använder denna erfarenhet från aktiviteten skulle det kunna berika barnens 
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och deras eget lärande om lönnäsorna ges annan betydelse genom lärmiljön på förskolan. När 
lönnäsorna med sitt naturliga klister sätts på näsorna och öronen på olika sätt innebär det en 
förstärkning av nätverket, en interaktion uppstår där utseendet förändras och deltagarna 
skrattar åt varandras roliga utseende. Vi observerade en annan sång- och musikstund där 
musikpedagogerna valt att använda blommor istället för lönnäsor. Blommorna fungerade och 
bidrog på ett liknande sätt till att barnen kommunicerade direkt med de boende genom att de 
gav varsin blomma till de boende som sedan luktade på dessa. Musikpedagogerna sjöng och 
spelade under tiden sången ”Idas sommarvisa” som alla sjöng till. Vidare berättar 
musikpedagogen som använder sig av den hemliga lådan att:  
 

Jag ser en utveckling, för barnen har det aldrig varit några tveksamheter. Tar 
du fram en låda ja menar jag är ju från förskolan från början jag vet ju 
förväntningen, spänningen den finns ju precis lika mycket hos dom äldre. 
Men dom har, ifrån början sa dom ingenting, frågade jag vad dom trodde det 
var i lådan så var dom ju knäpptysta […] jag kommer ihåg när jag hade den 
sist så var det, ja det är en katt i sa någon  […] dom hade jätte många olika 
förslag så det är roligt […] men det tar mer tid med dom äldre upplever jag 
(Musikpedagog). 

  
Lådan är en aktant som direkt gör barnen nyfikna på innehållet och vilja öppna lådan, medan 
de boende behövde mer tid innan de förstod meningen med lådan, men med tiden blev de mer 
intresserade av lådans innehåll. Denna erfarenhet bidrog till professionens insikt att istället för 
att förändra igen, lät professionen de boende bli mer bekanta med aktiviteten och lära känna 
deltagarna.  
 
En annan icke-mänsklig aktant som har påverkat sång- och musikstunden är bygelgitarrer. 
Den har en viktig roll som ett sätt att möjliggöra kommunikation mellan de mänskliga 
aktanterna Bygelgitarren får agens när den lades på knäna till de boende och barnen som sitter 
bredvid varandra. En av musikpedagogerna visade en pendelrörelse med armen och den andra 
musikpedagogen börjar sjunga Pippi Långstrumplåten och de båda får barnen att förflytta 
bygeln över gitarrhalsens strängar efter musikpedagogens armrörelse. Några boende och 
några av barnen slår med ett plektrumet på strängarna i takt till melodin. Bygelgitarren och 
plektrumet som är ytterligare en agens som när den används genom att slås på bygelgitarrens 
strängar förstärker musikupplevelsen. Barnen och de boende samverkar i denna situation, 
något som bidrar till ökad interaktion. Användandet av den hemliga lådan, bygelgitarren och 
plektrumet bidrar till at förändra interaktionen och kommunikationen i det tillfälliga 
nätverket. En av musikpedagogerna berättar om hur förutsättningarna förändrats med de nya 
aktanterna, dvs. bygelgitarrer och plektrum:  
 

Då fans det en slags jantelag att alla skulle få prova på […] så det var ingen 
annan som hade fått längre [...] Vi började med någonting som heter 
bygelgitarrer som man spelar på och då sa jag att vi håller på med det och vi 
har inte hunnit färdigt […] vi skulle behöva en termin till och då märkte vi 
mycket mer, vi han och det, när vi fick fortsätta lite till i kommunikationen 
och samspelet (Musikpedagog) 
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Från början var det svårt att skapa en kommunikation och samspel mellan de mänskliga 
aktanterna. Musikpedagogen menar att det kräver mer tid genom att sång- och 
musikstunderna fördelades lika mellan förskolorna, det blir inte den kontinuitet som 
musikpedagogen anser nödvändig för att det ska bli en bra kommunikation mellan de 
mänskliga aktanterna. Efter ytterligare en termin noterade musikpedagogen att 
kommunikationen och samspelet mellan deltagarna ökade genom att man började använda 
bygelgitarrerna. 
 
Äldreomsorgspersonalens roll under sång- och musikstunden är att i första hand att hjälpa och 
uppmuntra de boende genom att själva vara med och sjunga och göra rörelser. De ska också 
se till att de boendes vilja respekteras. Aktanten Förskolepersonal har som roll under sång- 
och musikstunden att uppmuntra barnens delaktighet, vägleda dem vid behov och hålla 
ordning på dem, men också att sjunga och göra rörelser. Förskolepersonalen kommunicerade 
främst med barnen och musikpedagogen och kommunicerade mer sällan med 
äldreomsorgspersonalen. Förskolepersonal beskriver också att de främst blir något nytt för 
barnen och att de ser hur roligt barnen har när de får delta i aktiviteten. De nämner ändå att de 
sett en utveckling sedan tidigare sång- och musikstunder att både de boende och barnen har 
blivit tryggare och kommunicerar mer med varandra de senaste tillfällena. Detta märks vid 
fruktstunden, då den frukt som delas ut av barnen bidrar till att stärka kommunikationen 
mellan de mänskliga aktanterna. Frukten är den aktant som ständigt varit återkommande 
under sång- och musikstunden och på båda våra observationer. Att äta tillsammans är ju en 
social företeelse som gör att de mänskliga aktanterna kommer samman och är därför 
betydelsefull utifrån att det är något naturligt och självklart även om sammanhanget är 
annorlunda för denna aktivitet. En av äldreomsorgspersonalen berättar om vad som hände 
under en fruktstund:  

 
Men sedan sist så märkte man att barna var så avslappnade så kunde man ju 
liksom kolla och se någon äldre och något barn sitta tillsammans och dom 
sade någonting till varandra kommunicerade. Någon satte ett 
bananklistermärke på näsan då ville barnen också ha det, så det är mer 
avslappnat tycker jag (äldreomsorgspersonal). 

 
Fruktstunden är ett exempel på hur de mänskliga aktanterna genom sin kreativitet använder 
sig av nya icke-mänskliga aktanter med agens att stärka kommunikationen. 
Bananklistermärket påverkar, precis som lönnäsorna, kommunikationen fast denna gång kom 
inte aktanten från den hemliga lådan. När de mänskliga aktörerna har haft möjlighet att flera 
gånger under en period blir nätverkets aktörer mer trygga i sammanhanget de befinner sig i. 
Barnen behöver inte lika mycket vägledning och uppmuntran utan söker själva upp en 
”favorit” bland de boende, något vi kunde observera när vi var på ett av äldreboendena. På det 
andra äldreboendet har fruktstunden inte haft samma betydelse som i den andra barn- och 
äldregruppen, vilket troligen beror på det vi tidigare beskrivit om rummet, stolarnas och andra 
icke-mänskliga aktanternas betydelse för kommunikationen. 
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Sång- och musikstunden kan förändra 
 
Kring professionernas olika utsagor kunde vi finna utfallsrum som ständigt diskuterades, 
nämligen begreppet process. Även kring detta utfallsrum kunde vi se att begreppet process 
kunde beskrivas på olika sätt, men också att det fanns likheter i hur respondenterna talade om 
begreppet. Ser vi till hur en av äldreomsorgspersonalen talar om detta utfallsrum, menar de att 
om dessa sång- och musikstunder ska bli en naturlig del av det ordinarie arbetet måste 
aktiviteterna ske kontinuerligt, samtidigt som det finns personal avsatt för dessa musikstunder. 
Samtidigt menar en annan äldreomsorgspersonal att det krävs ett utvecklat samarbete mellan 
de olika professionerna som deltar i sång- och musikstunden. Finns det ett sådant samarbete 
blir det också mer tydligt och förståeligt med vem som gör och har ansvar för olika delar och 
vilken effekt det genererar i för musikstunden. Detta kan innebära att de olika professionerna i 
sång- och musikstunden vet vad som ska göras för att aktiviteten ska bli så bra som möjligt.  

Förskolepersonalen beskriver att musikstunderna har förändrats genom att barnen och 
de boende sitter tillsammans i en ring. Denna förändring beskrivs som positiv eftersom denna 
placering bidragit till att barnen och de boende interagerar med varandra på ett bättre sätt. 
Förskolepersonalen lyfter också fram att det över tid har skett en förändring genom att det 
numer finns en kommunikation mellan musikpedagogerna och förskollärarna där man 
exempelvis talar om vilka sånger som man planerar att sjunga vid nästkommande musikstund. 
På så sätt kan barnen redan innan de kommer till äldreboendet öva på dessa sånger på 
förskolan.  

När det gäller musikstundens utformning belyser en musikpedagog att deras insatser 
utgår från ett uppdrag. Den uppdragsbeskrivning de fått är dock relativt löst skriven och de får 
forma den utifrån hur bekväma de är i sin roll och att de tar hänsyn till vilka det är som deltar 
under musikstunderna. Uppdragsbeskrivningen talar om att barn och boende ska mötas och 
ska musikpedagoger förhålla sig till detta.  Musikpedagogen berättar också att projektet och 
sång- och musikstunderna har förändrats över tid på två olika sätt. Det första är att de flesta 
som deltar i projektet och musikstunden vet vad det handlar om, vilket leder till att de inte 
behöver påminnas om varför de deltar i projektet. Den andra förändringen är ett ökat lugn och 
en trygghet som inte fanns tidigare, något som förklaras beror på att musikpedagogerna ofta 
får höra att deras insatser betyder något. Även en av musikpedagogerna delar 
förskolepersonalens syn på hur musikstunderna har förändrats över tid när det gäller placering 
av barnen och de boende. Det ansågs vara ett ”rejält lyft” när de ändrade formen från 
halvcirklar till att sitta tillsammans i en ring. Det blev en positiv effekt. Professionen lyfter 
fram behovet av att tillsammans reflektera över musikstundernas innehåll. Det är inte förrän i 
slutet av projekttiden som dessa reflektionsmöten har startat. Äldreomsorgspersonalen menar 
att dessa möten har bidragit till en positiv effekt då man på dessa möten lyfter olika 
förbättringsförslag som man sedan utarbetar tillsammans. Förslaget prövas i praktiken och på 
nästa möte sker en återkoppling av vilka effekter förändringen fick. En förskolepersonal 
förklarar att kommunikationen mellan de olika professionerna stärks stegvis efter varje sång- 
och musikstund som hålls. Exempelvis hinner man utbyta några ord med varandra när barnen 
delar ut frukten.  

Utifrån de olika professionernas utsagor är det möjligt att tolka de olika utsagorna på 
olika sätt. Det som finns gemensamt mellan de olika utsagorna är att det sker en förändring på 
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många olika sätt. Men för att en förändring ska komma tillstånd måste finnas en 
kommunikation mellan de olika professionerna. Vi tolkar respondenternas utsagor som att de 
ser att en förändring har skett i form av ökad kommunikation samt att de känner sig mer och 
mer delaktiga. Dessa förändringar kan ses som en process genom att de olika professionerna 
får och blir mer delaktiga genom de reflektionsmöten som numera hålls. Detta innebär att det 
inte är enbart musikpedagogerna som styr i upplägget, utan alla får möjlighet att komma till 
tals och uttrycka sin åsikt om vad som kan förbättras under sång- och musikstunderna.  

Utifrån projektet deltar en mängd olika professioner som försöker att få det tillfälliga 
projektet permanentat, dvs. att de inslag som skett inom ramen för projektet, ska bli en del av 
ordinarie verksamhet. För att möjliggöra detta behöver hänsyn tas till alla delar av den 
resultatskapande processen, samt att aktörerna måste förstå målet med förändringen. 
Ahrenfelt menar att det inte räcker med att det enbart är vissa professioner som förstår vad 
förändringen kan komma att leda till (Ahrenfelt 2001, s. 275). Denna beskrivning av 
förändring och process exemplifieras i de sång- och musikstunden som hålls. Om dessa ska 
bli en naturlig del av vardagen krävs det att samtliga professioner som deltar i aktiviteten vet 
hur man ska gå till väga, samt vad som förväntas av alla parter för att musikstunden ska vara 
en del av den dagliga verksamheten. De olika utsagorna kan också kopplas till ett lärande i 
team eller arbetslag där återkommande erfarenheter samtalas om på arbetsplatsen och där 
reflektion blir en del av det dagliga arbetet vilket kan ses som betydelsefullt (Ellström & 
Ekholm 2004, s. 150-152). Med andra ord kan reflektionsmöten fylla en funktion genom att 
man tillsammans lyfter olika saker som är bra och vad som kan förbättras.  

Om sång- och musikstunden ska bli en del av den dagliga verksamheten är de också 
viktigt att samtliga professioner är delaktiga i förändringsprocessen och strävar efter ett och 
samma mål (Ahrenfelt 2001, s. 21). För att de olika professionerna ska känna delaktighet i 
förändringsprocessen så att sång- och musikstunden kan bli en del av den dagliga 
verksamheten behöver professionerna förändra sitt sätt att arbeta vilket kan beskrivas som en 
förändring av första ordningen (Ahrenfelt 2001, s. 23). Sång- och musikstunden kan därför 
ses som en aktivitet som kan öka äldres välbefinnande utan att aktiviteten förändrar hela 
verksamhetens organisatoriska tänkande kvalitativt (Ahrenfelt 2001, s. 23) genom att sång- 
och musikstunden inte involverat hela verksamheten.     
 
 

Att samtala även professioner emellan 
 
Flera av respondenterna lyfter fram betydelsen av möten, samtal och reflektion både mellan 
professioner och inom respektive yrkesgrupp. Sådana samtal professioner emellan utgör ett av 
de utfallsrum vi uppmärksammat. En av cheferna beskriver att olika verksamheters mål möts i 
”Barn sjunger tillsammans med äldre”. Barnen får kunskap och förståelse om hur det är att 
vara gammal och de äldre får möta och lära känna förskolebarn. I sång- och musikstunden 
finns vinster i mötet mellan olika professioner och verksamheter. En av cheferna som 
intervjuats menar att arbetet med att ta tillvara erfarenheterna från sång- och musikstunderna 
inte hinns med i det dagliga arbetet utan får hanteras i de verksamhetsövergripande 
utvärderingarna av verksamheten som görs årligen. En av musikpedagogerna ser värdet av att 
förstå de olika verksamheternas förutsättningar, mötas mellan professionerna och att 
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gränserna dem emellan inte blir ett hinder utan en möjlighet genom att professionerna blir mer 
ödmjuka inför varandra och kan lära av varandra. En annan musikpedagog uttrycker att de 
som deltar i sång- och musikstunden behöver träffas och samtala om erfarenheterna utanför 
själva aktiviteten, men föreslår också att de ska kunna auskultera hos varandra för att öka 
lärandet. Inom äldreboendet förekommer att man talar om aktiviteten i arbetsgruppen men det 
sker inte i någon större omfattning. En av äldreomsorgspersonalen menar att det viktiga är att 
de som deltar är medarbetare som kan bidra med olika perspektiv, och att det finns utrymme 
för att reflektera tillsammans. Samtal om sång- och musikstunden förekommer mer sporadiskt 
och inte planerat och pratar man om det är det på en ytlig nivå. ”Reflektionen hinner vi inte 
med under den dagliga verksamheten” säger en av de intervjuade förskollärarna.  
 
Det lärande som verkar uppstått genom erfarenheter i det tillfälliga nätverk som sång- och 
musikstunden innebär tolkningar i i första hand som att respondenterna menar är vikten av 
möten och reflektion både inom arbetslaget men också mellan professioner. Det förekommer i 
viss omfattning men är inget som enbart kopplas till sång- och musikstunden. Samtal och 
reflektion behövs i det dagliga arbetet menar de. Samtidigt menas att reflektion är ett verktyg 
för att lära dels om sig själv, om andra, om händelser etc. men det har också ett mål i sikte 
(Blomquist & Röding 2010, s. 47-48; Dewey 2009, s. 195). Även om respondenterna ser 
samtal och reflektion som meningsfullt och något som genererar lärande verkar inte detta ha 
fått den plats i verksamheten som önskas. Några av respondenterna har på eget initiativ börjat 
med planerings- och uppföljningsmöten som har sin grund i erfarenheter av att samtal behövs 
för att utveckla och förändra sång- och musikstunder. Dessa reflektionsstunder är möten där 
man samtalar om erfarenheter, delger varandra berättelser och planerar. En sådan samtalsform 
är givetvis också nödvändig, men en mer målinriktad reflektion är också nödvändig enligt 
professionen (Ellström & Ekholm 2004, s. 150-152).  

Tidigare nändes att några utav respondenterna har på eget initiativ börjat med 
planerings- och uppföljningsmöten. Man menar på att det är ledarens uppgift att planera 
regelbundna medarbetarsamtal, vilket alla gånger inte ses som en självklar del inom vissa 
verksamheter. Att planera in regelbundna medarbetarsamtal kan innebära att man för samtal 
mellan chef och medarbetare om olika saker som rör verksamheten och en själv (Blomqvist & 
Röding 2010, s. 123). Likt sång- och musikstunden har man på senare tid planerat in ett flertal 
reflektionsmöten där tanken är att dialog förs mellan de olika professionerna. Givande 
reflektionsmöten kan då generera i en form av feedback samt vad som är bra och vad som kan 
förbättras, på så sätt kan både de olika professionerna och sång- och musikstunden utvecklas 
samt att det också händer något som för verksamheten framåt (Blomqvist & Röding 2010, s. 
212). Att kommunikation sker mellan de olika professionerna genom reflektionsmöten kan 
också bidra till att samtliga känner att man får vara delaktig, att bli sedd, att man får lära sig 
något genom mötet med varandra (Blomqvist & Röding 2010, s. 212).  

 
 

Att vara motiverad 
 

Efter att vi analyserat det datamaterial som intervjuerna bidragit med ses motivation som ett 
indirekt begrepp i professionernas olika utsagor. I intervjuerna fann vi också likheter och 
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skillnader kring begreppet motivation. Motivation kunde nämligen innefatta olika betydelser 
från de olika yrkesgrupperna. Dels kunde motivation beskrivas i termer av vad som driver de 
olika yrkesgrupperna att delta under sång- och musikstunderna, men också som vilken effekt 
motivation får för både sång- och musikstunden och till projektet som helhet. Enligt en 
äldreomsorgspersonal behövs en drivande kraft och någon som får igång ett samarbete mellan 
de olika professionerna. Vidare beskrev man att motivation är viktigt i den bemärkelsen att 
man inte bara säger vad som ska göras utan att man också förklarar varför man ska göra som 
man gör. Kan man förklara och motivera situationer som både kan ses som roliga och mindre 
roliga får man en större förståelse till sitt handlande. 

Denna beskrivning av hur äldreomsorgen beskrev begreppet motivation liknades hur 
förskolepersonalen beskrev motivation. En förskolepersonal menade på att mycket hänger på 
hur motiverad personalen är att medverka kring dessa sång- och musikstunder. De menar att 
om flera förskolor som har varit delaktiga under dessa sång- och musikstunder enbart pratar i 
positiva termer motiverar det andra förskolor till att vilja vara med. Vidare beskriver man 
också att sång- och musikstunden ses som väldigt positiv på så sätt att förskolebarnen tycker 
det är roligt att gå iväg och träffa och sjunga tillsammans med de äldre på äldreboendet. 
Barnen blir då en motivationskälla till att fortsätta att delta på dessa sång- och musikstunder. 
Den syn av hur förskolelärare beskriver motivation delar också en förskolechefs uppfattningar 
kring begreppet motivation. Förskolechefen menar på att det inte är någon idé att anmäla 
förskolor till dessa musikstunder om det inte är någon personal som är intresserad av att delta 
under dessa musikstunder. Om inte intresset finns bland personalen och man ändå tar ett 
beslut om att förskolan ska vara med under dessa musikstunder kan det istället genererar i en 
form av motstånd.  

En av musikpedagogerna menar att det skulle behövas någon typ av fortbildning i form 
av att personalen inom äldreboendet och förskolan skulle få testa på bygelgitarrerna under 
utbildningsdagar. En sådan fortbildningsinsats motiveras med att de olika yrkesgrupperna då 
skulle våga sjunga och skratta mer tillsammans. Musikpedagogen som föreslår denna 
fortbildningsinsats menar också att det är viktigt att det finns ett intresse och engagemang att 
utveckla sång- och musikstunderna. En studie som jämför olika läraktiviteter för att förbättra 
kvalitet och kompetens inom äldreomsorgen i fyra svenska kommuner kom fram till att: 

 
workplace should not only be regarded as an area for non-formal training but 
should also be included as part of a training programme in order to achieve 
long-term quality and competence development. Workplace improvement 
practices may give sustainability to an improved learning climate but also, in 
combination with formal education, strengthen individual strategies and 
active search for new knowledge. (Westerberg & Hjelte 2013, s. 330) 

 
Att kombinera icke-formellt lärande med formellt lärande och utveckla arbetsplatsen lärmiljö 
i kombination med professionens formella utbildning stärker individens kunskapsutveckling, 
något som även Thunborg menar är viktigt utifrån undersköterskors utveckling i sin 
profession (Thunborg 2004, s. 130). Men för att detta önskemål ska uppfyllas behövs det 
någon driver denna fråga genom att exempelvis lyfta fram detta förslag för att, dels se om det 
finns något intresse och dels om detta överhuvud taget är möjligt.  
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 Vidare har ett sätt att öka motivationen att delta i sång- och musikstunderna har skett 
genom att man anordnar ett mittermins möte. Dessa möten har tillkommit under senare tid. En 
av musikpedagogerna diskuterar kring motivation och beskriver att hen har varit med på om 
en förskola där sångstunden som gått lite trögt. De som professioner som deltog under sång- 
och musikstunden hade inte riktigt kommit underfund med vad denna aktivitet kunde bidra 
med. Musikpedagogen menar därför att det blir viktigt att kunna motivera 
äldreboendepersonalen och förskolepersonalen för att på något sätt komma över denna 
”tröskel”.    

De olika yrkesgrupperna lägger stor vikt vid att det bör finnas någon person som driver 
processen, en person som ser möjligheter att utveckla sång- och musikstunderna. I 
intervjuerna lyfter respondenterna att det är viktigt att personalen verkligen vill vara med. Det 
kan handla om att motivera fler förskolor att vilja vara med, samt också att motivera personal 
som redan är med. Det kan då handla om att det är samma personer från varje verksamhet 
som deltar under sång- och musikstunderna, att det finns kontinuitet också vad gäller 
personalens medverkan. Det är viktigt att de olika yrkesrollerna får en förståelse i varför de 
gör som de gör. Motivation kan också handla om fortbildning, vilket innebär att det 
arrangeras utbildningsdagar för att på så vis skapa motivation. Det kan i detta fall handla om 
att de olika yrkesrollerna som är med under sång- och musikstunderna får en djupare 
förståelse hur exempelvis en bygelgitarr fungerar. Att arrangera utbildningsdagar kan leda till 
att de olika yrkesföreträdarna kommer närmare varandra och på så sätt motiveras att 
medverka på dessa musikstunder.  

Respondenternas beskrivningar av motivation kan tolkas som att det måste finnas en 
drivande kraft till handling från de olika yrkesgrupperna inom de olika verksamheterna., Detta 
kan jämföras med Bruzelius och Skärvads förklaringar av motiv och motivation. De menar att 
motiv är något som driver individen att handla på ett visst sätt. Motiven består oftast av behov 
eller önskemål av olika slag. När individen vill tillgodose sina behov eller önskemål får det 
effekten i en drivande kraft som utgör en handling, detta förklaras då som motivation 
(Bruzelius & Skärvads 2011, s. 294).  

Utsagorna som berör motivation kan också kopplas till Bruzelius & Skärvads 
beskrivning om grundläggande krav som bör uppfyllas när en verksamhet skall utformas, 
utvecklas eller förändras. Ett krav som nämns är effektivitet (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 
35-36). Det som är i fokus under detta krav är att verksamheter är uppbyggda av människor 
som strävar efter att uppnå vissa mål. Verksamheter som har en hög grad av effektivitet har 
lättare att uppnå sina mål samt lättare tillgodose sina intressenters krav (Bruzelius & Skärvad 
2011, s. 36). Sång- och musikstunderna ses som en aktivitet som har ett mål att bli en del av 
den dagliga verksamheten. För att sång- och musikstunden ska bli en del av det dagliga 
arbetet kan de olika professionerna träffas under reflektionsmöten och diskutera hur man på 
ett sådant effektivt sätt når detta mål. Genom kommunikation med varandra kan man också då 
motivera varandra om hur man effektivt arbetar för att sång- och musikstunden ska bli en del 
av det dagliga arbetet. Utifrån musikpedagogens resonemang kring fortbildning kan detta 
förstås i termer av önskemål.  
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Sammanfattning  
 

Det blir tydligt att akanterna rummet och placeringen av stolarna samt aktanter som hemliga 
lådan, lönnäsor, blommor och bygelgitarrer påverkar vilken kommunikation som uppstår. I 
jämförelse mellan de båda sång- och musikstunderna på respektive äldreboende var det 
skillnad i användande av aktanterna vilket resulterade i att kommunikation mellan de 
mänskliga aktanterna skiljde sig åt. I den sång- och musikstund där rummets storlek skapade 
mer gemenskap och där stolarna placerades i en cirkel och där icke-mänskliga aktanter 
användes i större grad med syfte att skapa kommunikation var kommunikationen mer 
omfattande. Dock kan faktorer som hur ofta de mänskliga aktörerna tidigare träffats påverka 
kommunikationen då de behöver lära känna varandra för att känna sig trygga i 
sammanhanget. Det finns en lärpotential utifrån de erfarenheter sång- och musikstunden 
bidrar till och som troligen förutsätter samtal och reflektion mellan, och inom arbetslagen på 
äldreboendet, förskolan och bland musikpedagogerna samt mellan olika professioner som 
deltagit i aktiviteten. Något som de olika aktörerna inom sång- och musikstunden värderade 
högt var att det finns en person som är engagerad samt är en drivande kraft kring planeringen 
och genomförandet av aktiviteten för att motivera andra aktörer att vilja vara med och delta. 
Något annat som kunde ses som en motiverande källa är den positiva utstrålning från både 
barnen och de äldre som smittar av sig på professionen. Om denna typ av aktivitet skall bli ett 
naturligt inslag i den dagliga verksamheten på äldreboendet behöver medarbetare och chef 
samtala om hur sång- och musikstunden som en bland andra estetiska kulturaktiviteter 
genomföras och med vilka mål och syfte.  

 
Syftet med studien var att undersöka vilket lärande som sker i de tillfälliga nätverk som 
uppstår genom samverkan med olika professioner inom ramen för projektet ”Barn sjunger 
tillsammans med äldre”. Forskningsfrågorna var: 
 

• Vilka aktörer håller det tillfälliga nätverket samman och vad gör aktörerna? 
• Vilka kunskaper genererar det tillfälliga nätverket de professioner som samverkat? 
• Kan de tillfälliga nätverken förändra äldreboendets verksamhet på något sätt? 

 
Studien kom fram till att de icke-mänskliga aktanterna haft betydelse genom att de bidragit till 
kommunikationen mellan barnen, de boende på äldreboendet och medverkande 
yrkesföreträdare och kan på så vis också bidragit till det tillfälliga nätverket sång- och 
musikstundens förändring och sammanhållning. Samtal och reflektion om erfarenheter inom 
arbetslaget men också mellan professionerna har betydelse i planering och genomförande av 
sång- och musikstunden. Studien kom också fram till att motivation kan bidra till att flera ur 
professionen engagerar sig i estetisk kultur inom äldreboendet men att intresse måste styra. 
 
Resultatet av vår studie är baserad på de intervjuades erfarenheter och på två observationer av 
sång- och musikstunder samt en observation av ett planeringsmöte. Andra professioner som 
deltagit i delprojektet ”Barn och äldre sjunger tillsammans” kan ha andra erfarenheter av 
sång- och musikstunden och andra sång- och musikstunder kan se annorlunda ut i jämförelse 
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med våra observationer. Studiens resultat kan alltså inte tas för en absolut sanning utan 
speglar just de erfarenheter som deltagare har utifrån denna studie. 
 
 

Diskussion Mathias 
 

Denna diskussion kommer främst att syfta till att föra ett resonemang kring hur tillfälliga 
nätverk kan bli mer stabila nätverk. Som tidigare nämnts uppstår nätverk inte av sig självt 
utan det finns alltid en anledning till att ett nätverk bildas eller existerar (Nyström 2014 s. 29). 
Sång- och musikstunden som genomförs på äldreboendet inkluderar både människor och icke- 
människor, utan deras medverkan skulle inte aktiviteten existera i form av att det inte finns 
någon förbindelse mellan människor och icke-människor. Det tillfälliga nätverket skapas 
genom att sång- och musikstunden involverar dels olika professioner, samt att sång- och 
musikstunden genomförs på en viss plats som också involverar en mängd olika materiella 
ting. Det tillfälliga nätverket som sång- och musikstunden skapar består alltså av människor, i 
detta fall äldreomsorgspersonal, förskolelärare och musikpedagoger samt att nätverket består 
av materiella ting, exempelvis bygelgitarrer, hemlig låda och rummet. De tre olika 
professionerna behöver då samspela med det materiella för att sång- och musikstundens ska 
bedrivas, vilket innebär att de olika professionerna och de materiella tingen ses som aktanter. 
Det är just detta tillfälliga nätverks som skapas samt som håller igång sång- och musikstunden 
i praktiken och det är också detta nätverk som kan få aktiviteten att bli en del av den dagliga 
verksamheten. Frågan blir därför hur man kan få detta tillfälliga nätverk att bli ett mer stabilt 
nätverk så att sång- och musikstunden kan bli en del av den dagliga verksamheten?  

 
Den fortsatta diskussionen kommer nu att ge ett försök till att koppla studiens resultat till hur 
ett tillfälligt nätverk kan bli ett mer stabilt nätverk. Detta kommer att göras utifrån relevanta 
faktorer som lyfts i studiens resultat. De faktorer jag anser kan bidra till att ett tillfälligt 
nätverk kan bli ett mer stabilt nätverk skulle kunna bero på; goda relationer och reflektion.  

Ahrenfelt beskriver att genom reflektion skapar vi utrymme för förståelse av en situation 
eller process (Ahrenfelt 2001, s. 37). Denna beskrivning av reflektion kan tänkas vara en 
bidragande faktor till att ett nätverk blir mer stabilt. Om de olika professionerna får möjlighet 
till att reflektera tillsammans om sång- och musikstunden kan detta bidra till att man skapar 
utrymme till att förbättra både sång- och musikstunden, samt att det också ges möjlighet till 
att stärka relationen mellan de professioner som medverkar i det tillfälliga nätverk som 
uppstått genom sång- och musikstunden.  

Ahrenfelt förklarar vidare att för att lyckas måste det också vara tillåtet att kritisera och 
ifrågasätta, vilket kan möjliggöras genom att få reflektera (Ahrenfelt 2001, s. 185). Att 
professionerna i det tillfälliga nätverk får tillåtelse att kritisera och ifrågasätta skulle kunna 
bidra till att de olika professionerna ges ett kritiskt förhållningssätt och lägger kraft på sådant 
som kan förbättras och utvecklas. Det kan handla om hur man dels förbättrar sång- och 
musikstundens genomförande samt också hur professionerna i det tillfälliga nätverket kan 
stärka relationen mellan de olika professionerna. De som har goda relationer i både privatlivet 
och yrkeslivet får saker att gå ihop lättare än de som har mindre bra relationer (Blomqvist & 
Röding 2010, s. 272). För att det tillfälliga nätverket ska kunna bli ett mer stabilt nätverk och 
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bli en del av verksamhetens vardag kan goda relationer vara av betydelse. Om relationerna 
mellan de olika professionerna är goda kan det bidra till ett ökat samspel mellan varandra och 
på så sätt känna sig mer tryggare i sig själva, vilket kan skapa en god balans i det tillfälliga 
nätverket.   

Utifrån denna diskussion om hur ett tillfälligt nätverk kan bli ett stabilt nätverk samt 
också bli en del av verksamhetens vardag kan tänka påverkas av de två olika faktorerna som 
redogjorts, goda relationer och att det finns möjlighet till reflektion. För att tydliggöra mitt 
tankesätt finns det möjligheter för ett tillfälligt nätverk att bli ett stabilt nätverk. När nätverket 
som sång- och musikstunden skapat ses som stabilt skulle det kunna innebära att man ökar 
möjligheterna till att sång- och musikstunden blir en del av verksamheten och inte lägre 
behöver ses som ett projekt. Den valda diskussionspunkten blev svår att koppla till tidigare 
forskning då det finns väldigt lite forskning knutet till hur tillfälliga nätverka kan bli mer 
stabila nätverk. Det blev därför också svårt att tillgå en ökad kunskap om just detta område. 
Frågor kring hur tillfälliga nätverk kan bli mer stabila nätverk, vad det är som får de olika 
nätverken att fungera samt vad det är som gör att ett projekt inte längre behöver ses som ett 
projekt, utan istället blir en del av den dagliga verksamheten blir därför förslag på framtida 
studier. 
 
 

Diskussion Joakim 
 

Sång- och musikstunden som ett tillfälligt nätverk har varit och är en aktivitet som genererat 
positiva upplevelser hos många som deltagit, både hos professionen och hos barnen och de 
boende. Berättelser av olika erfarenheter från sång- och musikstunden har präglat de samtal vi 
haft under våra intervjuer. Berättelser och uttalanden vittnar om kunskaper som personer med 
olika professioner fått genom sitt deltagande och som kan bidra till professionernas 
kompetensutveckling. Kompetensutveckling har de själva i några fall blivit medvetna om 
under det tillfälliga projektets gång, vilket bidragit till det till fälliga nätverkets förändring och 
sammanhållning genom att fler aktanter som bygelgitarrer och lönnäsor tillkommit. Sång- och 
musikstunder som vi observerat har skilt sig åt, dels när det gäller vilka icke-mänskliga 
aktanter som varit del i det tillfälliga nätverket och på viket sätt de bidragit till 
kommunikation mellan de mänskliga aktanterna. Vilka likheter och skillnader går att se i 
jämförelse med andra studier? 
 Det som skiljer dessa sång- och musikstunder i jämförelse med den studie som vi funnit 
och som berör äldreomsorgen där estetiska kulturaktiviteter varit en del av verksamheten är 
att de icke-mänskliga aktanterna får en större betydelse i vår studie. I den andra studien lyfts 
istället erfarenheter fram som att den omvårdande verksamheten omfattar gamla människor 
som kanske inte orkat så mycket och att det kan ”krocka med kulturarbetarnas förväntningar 
och missuppfattningar angående det liv de äldre lever” ett liv som framstår som ensamt och 
stillsamt (Gustafsson 2015, s. 54). Likheter som framkommer mellan vår studie och den 
refererade studien är vikten av att äldreomsorgspersonalen deltar tillsammans med de äldre i 
aktiviteten och gör samma saker med de äldre, vilket skapar kontaktytor (Gustafsson 2015, s. 
54).  Kontaktytor som kan definierar som nätverket mellan aktanterna. En annan likhet är 
betydelsen av samarbete och planering av aktiviteterna så aktiviteten anpassas efter de äldre 
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önskemål och kapacitet där det sistnämnda inte tydligt framgått av de data vår studie insamlat 
(Gustafsson 2015, s. 54).  Det som betonas i den andra studien är estetisk kultur inom 
äldreomsorgen kan leda till förändring genom att nya perspektiv tillkommer i en verksamhet 
som i övrigt är förutsägbar (Gustafsson 2015, s. 55). Professionen som varit involverad i 
planeringen och genomförandet av sång- och musikstunden kan jämföras med ett team och de 
har resonerat sig fram om vad som behöver förändras och hur. Mötena har varit mellan olika 
verksamheter och professioner och genererat nya kunskaper. Fördelen med tillfälliga projekt 
är kanske att det möjliggör nya nätverk av människor vilket i sig möjliggör mer kunskap men 
när resurserna tar slut eller att projektet skall omsättas till vardag sätts verksamheterna på 
prov och de själva menar utifrån vår studie att en viss styrning och organisering troligen 
behövs för att sång- och musikstunderna skall bli en del av det vardagen. Vad betyder då 
resultatet i vår studie?  
 Lärandet hos de deltagande professionerna är relaterat till de erfarenheter de har av 
sång- och musikstunden främst utifrån det samspel som sker mellan barnen och de boende på 
äldreboenden. Om ett lärande ska komma till stånd även bland den äldreomsorgspersonal som 
inte varit involverade i sång- och musikstunden måste verksamheten hitta arbetssätt som 
möjliggör för dem att få ta del av kunskap om den estetiska kulturens betydelse för de 
boendes välmående.  Ett lärande kan ske antingen genom att de får vara delaktiga i en sådan 
aktivitet eller att de får kunskap genom utbildning. Utbildningsinsatser kan dessutom vara 
viktiga för även den personal som deltagit i sång- och musikstunderna så de får en mer 
teoretiskkunskapsbas som blir användbar i det dagliga arbetet. Det kan leda till att sång- och 
musikstunden blir mer begriplig och kunskapen ökar om varför och hur förändring av 
aktiviteten och verksamheten kan ske. Vidare menar Gustafsson att äldreomsorgspersonalens 
deltagande i estetiska kulturaktiviteter är viktigt för att äldreomsorgspersonalen skall få lära 
känna och upptäcka de äldre på äldreboendet på ett nytt sätt (Gustafsson 2015, s. 37). Frågan 
är dock om det behövs en diskussion om verksamhetens grundläggande antaganden relaterat 
till estetisk kultur, alltså vilken värdegrund som skall gälla relaterat till de äldres omsorg ur ett 
större perspektiv, där de äldres individuella behov och önskemål av estetisk kultur tillgodoses. 
Att samtala om den egna organisationskulturen inte enbart utifrån hur den traditionella 
omsorgen, vidgar kanske perspektiven och ett lärande mot utveckling tar form. Troligen är det 
lärande som sker på äldreboendet mer av ett reproduktivt lärande (Ellström 2004, s. 23). Att 
verksamheten organiserar reflektionsmöten möjliggör för de medarbetare som deltar ett 
utvecklingsinriktat lärande men då förutsätter det troligen en medvetenhet och en gemensam 
kunskapsbas från de som deltar om vad reflektion är och vad syftet och målet med 
reflektionen är annars är kanske ”risken” att det som är tänkt att vara en möjlighet att 
reflektera blir en stund för samtal om mer praktiska ting i vardagen. Vad kan då resultaten ha 
för betydelse? Dels att de olika verksamheterna och organisationerna ser möjligheten av 
lärande hos medarbetarna vilket kan hanteras mer strategiskt för att uppnå verksamhetens och 
organisationens mål men också värdet av att utveckla verksamhetsöverskridande 
utvecklingsområden som möter olika verksamheters mål. Det finns också ett värde i att 
försöka förstå nätverk utifrån ett aktör-nätverksperspektiv då det kan vidga perspektiven och 
med det ge vidgade kunskaper om hur verksamheter kan förstås. Vidare forskning kan 
exempelvis studera en annan målgrupp som barn och äldres lärande utifrån ett aktör-
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nätverksperspektiv och samma sammanhang som vår studie, barn och äldre sjunger 
tillsammans eller annan estetisk kultur.  
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