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Förord
Det har varit en givande och spännande uppgift att utvärdera och analysera Kulturbyråns
verksamhet samt ett privilegium att få ta del av så många kulturaktiviteter och föreställ-
ningar. Under 2003 har jag tillbringat en stor del av min arbetstid till studier, intervjuer, obser-
vationer, skrivande, fotografering och efterforskning. Jag har även deltagit i kulturledarträffar,
konferenser och ett flertal möten.
Redan då jag i början av året studerade de önskemål om och utvärderingar av kulturup-

plevelser som skolorna gjort blev jag klar över hur värdefull Kulturbyråns kulturverksamhet
varit under dess tre verksamma år. Det är viktigt att de estetiska ämnena och kulturen får en
plats i skolans arbetsdag och att man integrerar teoretiska arbetsformer med praktiska, vilket
Kulturbyrån gjort. Det har varit ett nöje att komma ut till skolor och möta pedagoger och barn
som är insatta i de estetiska ämnena och som är väl bekanta med kulturupplevelser av olika
slag, allt ifrån teater till bildkonst, dans och musik. Genom det utvärderingsuppdrag jag
genomfört har jag fått en fördjupad insikt i kulturens positiva betydelse för barn i skolan samt
den utvecklande effekt den har på pedagoger. Jag hoppas att utvärderingen även kan komma
att fungera som inspirationskälla eller guide för liknande verksamheter på andra platser i
Norden och att den skall tjäna som underlag för diskussioner, fortsatt arbete och planering av
kulturverksamheter i skolan. En utvärdering räcker givetvis inte helt och fullt för att fånga
alla de delar som Kulturbyråns komplexa verksamhet består av. Utvärderingen ger snarare en
bild av verksamhetens syfte och genomförande. 
Sedan 1999 arbetar jag som universitetsadjunkt inom bild, form och media på Högskolan

Trollhättan Uddevalla (HTU); i grunden är jag yrkesverksam bildkonstnär. I mitt arbete som
konstnär har jag ingått i ett flertal konstpedagogiska uppdrag på platser runt om i Norden.
Utvärderingen av Kulturbyrån kommer för min del framledes att leda till fortsatta studier
inom pedagogik. 
Ett varmt tack vill jag rikta främst till de kulturledare, kulturombud, kulturpedagoger, barn,

skådespelare, musiker, politiker, utvecklingsledare, områdeschef, teaterkonsulent, biblioteket,
kulturskolan, konsthallen, Magasin 15 samt kultursekreteraren som ingått i min studie, för att
de ställt upp i intervjuer eller svarat på frågor via enkäter. Ni har alla ställt upp i tid och otid
för att möjliggöra min undersökning. 
Jag vill också tacka de medarbetare vilkas stöd och råd jag fått i samband med utvärdering-

sprojektet, Mats O Eriksson och Per Nordqvist (HTU) för den uppmuntran jag fått vid starten
av utvärderingsarbetet, Jan Theliander (HTU) som fungerat som bollplank i början av projek-
tet, Emma Sorbring (HTU) för hennes entusiasm, goda samarbete och granskning i slutfasen
av mitt arbete, Signild Risenfors (HTU) för korrekturläsning samt ett gott samarbete, Ulla
Norgren för transkribering av intervjuerna, John Bradley för samarbete i utformning av
design och layout, Bjarne Karlsson (HTU) för bandning av intervjumaterial samt Mattias Löw
och Stefan Kristiansson för kamerautrustning.

Högskolan Trollhättan Uddevalla, april 2004 
Universitetsadjunkt
Anneli Martin

”Konstens ändamål är att gifva en stark känsla af lycka öfver att vara människa”
(Carl G Laurin,1898)
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Sammanfattning
På uppdrag av Kulturbyrån i Trollhättans stad har ett utvärderingsprojekt genomförts av
Anneli Martin, Högskolan Trollhättan Uddevalla. Fokus har lagts på Kulturbyråns verk-
samhet och förmedling av kultur och konst i skolan samt dess betydelse för den pedagogiska
verksamhet som där bedrivs, sett ur pedagogernas, barnens och kulturinstitutionernas syn-
vinkel. 
I utvärderingen presenteras inledningsvis Kulturbyråns syfte och verksamhet.
För att placera resultatet i ett större sammanhang redovisas i den teoretiska referensramen

hur kulturverksamhet i skolan växt fram under 1900-talet. Vidare ges en inblick i ett urval av
kulturaktiviteterna, samt en kortfattad historisk berättelse till konst, estetiska ämnen och kul-
turaktiviteter i skolan. Vilken betydelse har kulturen haft för barnen och vilka eventuella pri-
oriteringar har gjorts? Det är av vikt att se kultur i skolan i ett vidare historiskt sammanhang,
men också som bakgrund till det arbete som Kulturbyrån bedriver i sitt uppdrag i Trollhättan.
Utvärderingens upplägg och genomförande redovisas i form av en sammanställning och

analys av intervjuer, enkätmaterial, observationer och dokument. Slutligen diskuteras resul-
tatet och ett antal slutsatser dras. Med hjälp av de illustrationer/fotografier utvärderingen
inkluderar vill jag förmedla den känsla av kreativitet och skapande kraft jag upplevt vid mina
observationstillfällen ute i skolorna. Kulturledare Kerstin Löfs redovisning av Kronogårdens
landskapsprojekt - Camera Obscura i samarbete med Konsthallen 2002 presenteras i original-
text i rapporten. Ett urval av svartvita fotografier utförda av elever i Camera Obscura projektet
finns även presenterade i den slutliga tryckta upplagan.
Trollhättans stad har genom sin satsning på Kulturbyrån som förmedlare av kultur och

konst i skolan givit alla barn en möjlighet att ta del av samhällets kulturutbud.
Kulturverksamhet och konst i skolan har givit barn och ungdomar möjlighet att utveckla sin
förmåga att skapa och uttrycka sig på olika sätt, verbalt så väl som konstnärligt med olika
material och tekniker. Utvärderingsarbetet har lett till att jag sett ett stort, men även ökat
behov av kultur i skolan. I mina observationer och intervjuer har jag uppfattat ett väl
fungerande kontaktnät och personlig kontakt mellan Kulturbyrån, skolorna och kommunens
representanter.
Man kan rekommendera andra kommuner i Norden att studera och hämta inspiration från

den struktur som man har i Trollhättan. Säkert vore det en hjälp vid igångsättning eller
utveckling av det eventuella system man redan har. Avslutningsvis vill jag poängtera bety-
delsen och vikten av en fortsatt och utvecklad verksamhet av Kulturbyrån för kultur och kon-
stverksamhet i skolan. Utökningen gäller för gymnasieskolan.
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Kapitel 1 Bakgrund

Vad är Kulturbyrån?
Kulturbyrån kallas den organisation som förmedlar kultur och konst i skolorna i
Trollhättan för barn 0 –16 år. För att nå samtliga barn i målgruppen verkar Kulturbyrån
främst genom förskola och skola. Inom kommunen finns ca 10 000 barn i målgruppen.
Kulturbyråns programaktiviteter är ett tillskott och komplement till ordinarie skolverk-
samhet; det ersätter inte skapandeverksamheten i ämnena bild, slöjd, idrott, svenska och
musik. Kulturbyråns resurser skall fördelas på ett sådant sätt att varje barn får lika stor
del i ett 0 –16 års perspektiv. 

Varför finns Kulturbyrån?   
Som bakgrund till den verksamhet Kulturbyrån bedriver ges en tillbakablick till 1997 då
en motion om inrättande av ett barnkulturcentrum i Trollhättans kommun skrevs av poli-
tiker Anita Frisk Kjell (s). Utifrån motionen fick KUB-förvaltningen (Kultur Utbildning
Barnomsorg) som uppdrag att utreda hur kulturverksamhet kunde formas för att komma
alla barn och ungdomar till del. Uppdraget var att utreda och föreslå bildandet av ett kul-
turcentrum för barn och ungdom i Trollhättan vad avser verksamhetsinnehåll, organisa-
tion, kostnader och former för samverkan. En handlingsplan med strategier för genom-
förande skulle presenteras, vilken även skulle omfatta samverkansbehov, information och
fortbildning. I uppdraget angavs också att centrumet borde ha någon form av institu-
tionell organisationsform som bas. De kulturella uttrycksformer som ett kulturcentrum
bör kunna erbjuda är dans, musik, sång, film, drama/teater, bild, litteratur och media.
Det tänkta kulturcentrums uppdrag var att bli en resurs för kultur i 0 -16 - områdena och
ha sin huvudsakliga uppgift i de pedagogiska verksamheterna där barn och ungdomar
vistas, såsom barnomsorg och skola. Centrumet skulle samordna det ”köpta” kulturut-
budet som riktar sig till barn och ungdom. Kulturbyråns handlingsplan är utarbetad av
kultursekreteraren, utifrån uppdraget i utredningen om ett barn - och ungdomskul-
turscentrum i Trollhättan, i samråd med kulturledare, förvaltning och politiker från KUB-
nämnden och lokala nämnden december 1999 – april 2000. I maj 2000 antogs
Handlingsplan för kultur i 0 - 16/Kulturbyrån av berörda nämnder och i juni 2000 blev
den även antagen som ett styrdokument i skolplanen.

Kulturbyråns syfte och mål  
Under Barnens År 1997 sattes fokus på FN:s konvention om barnens rättigheter. Ett större
utbud av kulturaktiviteter för barn och vuxna under året fick många att få upp ögonen
och bli medvetna om vikten av just den typ av verksamhet som Kulturbyrån bedriver.
Barnkonventionens paragrafer 13 och 31 handlar om barns rätt att få ta del av kultur och
rätt att hitta sitt sätt att bli förstådd och även förstå andra. Dessa grundparagrafer liksom
de av riksdagen fastställda nationella målen för kulturpolitiken 1996 ligger till grund för
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Kulturbyråns syfte och mål. Kulturbyråns syfte är att alla barn i Trollhättan ska få 
kulturupplevelser av bra kvalitet samt få likvärdiga möjligheter att utveckla sitt eget 
skapande under god kvalitativ ledning. Genom medvetenhet om att delaktighet i kul-
turlivet ger stöd till barns utveckling av självkänsla, identitet och förståelse av
omvärlden, är en handlingsplan för kultur i 0 – 16 år förutsättningen för att alla barn i
Trollhättan ges den rättigheten. Målen i Kulturplan för barn och ungdom i Trollhättan
skall följas upp och utvärdering av verksamheten skall kontinuerligt göras. I målen för
Kulturbyrån har man långsiktiga mål så väl som kortsiktiga för vad Kulturbyrån skall
verka för (se bilaga 3). Utvärdering sker kontinuerligt genom att brukarna uppmanas att
fylla i ett utvärderingsformulär varje gång de deltar i verksamheter organiserade av
Kulturbyrån, (se bilaga 4).

Organisationen och ramar
Vid årsskiftet 2002 - 2003 gjordes en förvaltningsombildning där Kultur &
Fritidsavdelningen blev egen förvaltning separerad från Utbildningsförvaltningen, som
även den blev enskild förvaltning. Kulturbyråns verksamhet har dock under hela den
aktuella verksamhetsperioden varit organiserad på samma sätt, det vill säga ingått i
Kultur & Fritids programområde, inom avdelningen för kultur och då även haft samma
samverkan med skolan genom sitt nätverk. Ansvarig för verksamheten är kultursekreter-
aren som samordnar och driver Kulturbyråns verksamhet. I denna tjänst ingår inga
andra ansvarsområden, vilket annars är brukligt för en kultursekreterare. Tjänsten är på
100%. Sedan 2003-01-01 finns även en kulturassistent anställd på 100%.
Kultursekreterarens uppgift är att bilda nätverk, att arbeta med förankringsarbete och
kompetensutveckling, att utforma och uppdatera handlingsplanen samt samordna inköp
av kulturprogram. Överenskommelser och avtal med kort och/eller lång varaktighet
mellan ”kulturproducenter” och 0 - 16 -verksamheten görs. Vidare har kultursekreteraren
budgetansvar och ansvar för att handlingsplanen genomförs.  Kulturbyråns resurser skall
fördelas på ett sådant sätt att varje barn får lika stor del i ett 0 - 16 år perspektiv 
(se bilaga 3).
Fundamentalt i diskussionen om att kunna bedriva en rättvis kulturpolitik för barnen i

Trollhättan har varit att det skulle avsättas erforderliga resurser. I utredningen framkom
att en snittkostnad skulle vara ca 500 kr/barn för att klara målet med att nå alla barn
med kulturverksamhet av god kvalitet. Detta var grunden för den ekonomiska ram som
man även fastställde i Mål- och resursplanen (MRP) 1999. 
Under Kulturbyråns första tre verksamhetsår har man arbetat utifrån en årsram på 4,6

miljoner kr (År 2000 2,5 miljoner kr då verksamheten startade första juli).

Nätverket
Ute i skolorna har man kultursamordnare i form av kulturledare och kulturombud. 

I varje 0 – 16 år område har man en kulturledare som utses av respektive områdeschef. 
En kulturledare skall ansvara för ledning av ett lokalt nätverksarbete i sitt område samt

delta i Kulturbyråns samordningsgrupp. Tillsammans med områdesledningen skall kul-
turledaren ansvara för att barnen och ungdomarna ges möjlighet att vara delaktiga i valet
av programverksamhet. Områdets kulturledare bör även vara ordförande i den lokala
kulturgruppen. I kulturgruppen kan lokala kulturaktörer ingå, t ex bibliotek, föreningar
och församlingar. Kulturombuden däremot arbetar på ett mer lokalt plan. De skall vara
ansvariga för förmedlingen av information till och från de grupper de representerar. Det
är av vikt att alla kulturombud är delaktiga i den lokala kulturgruppens arbete då detta
är den viktigaste länken i Kulturbyråns verksamhet. Kulturledaren är med från början
och diskuterar det utbud av kulturupplevelser och kulturpedagogiska tillfällen som erb-
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juds. Därefter går diskussionen vidare till kulturombuden. Slutligen går man igenom de
inkomna önskemålen och ser till att alla fått chans att lämna önskemål. En kulturledare
har även som uppdrag att träffa skolledningen och diskutera kulturarbetet. Det
poängteras att det är viktigt att skolledningen är informerad om vad som sker. Skolans
ledning, både rektor och områdeschef, inbjuds alltid till kulturevenemangen. På kul-
turledarmöten diskuteras framtida planer samt att kulturledarna får hjälp med att lägga
upp nya strategier inför kommande kulturaktiviteter och diskutera pedagogiska och
ekonomiska frågor. Vid dessa möten planeras även nya aktiviteter inför kommande ter-
min. Kulturledarna och kulturombuden erbjuds att delta i utbudsdagar, fortbildningar
och seminarier för att höja sin kunskap och kompetens i arbetet med kultur i skolan.

Kulturbyråns verksamhet
Kulturbyråns verksamhet består av tre fundament: kulturupplevelser, kulturpedagogisk
verksamhet och fortbildning/utveckling. För att nå målet med avsatta resurser finns ett
minimimått av verksamhet som varje barn skall få per år. Detta specificeras som minst en
kulturupplevelse (ULV), vilken kan vara scenkonst, kulturarvsresa eller utställning samt
minst tio timmars kulturpedagogisk verksamhet (KPV) i grupp. Under de tre första åren
har måluppfyllelsen enligt planen uppnåtts. Sedan Kulturbyråns start har även ett flertal
fortbildningstillfällen genomförts, vilka varit tillgängliga för all förskole - och skolperson-
al. Dessa har varit mycket välbesökta.

Upplevelser
De arrangemang i form av ULV som Kulturbyrån genomfört under sin första treårsperi-
od har haft drygt 50 000 deltagare. Underlag för vilket ULV-utbud som skall finnas tas
fram i en dialog där kulturledare och kulturombud först erbjuds att åka på regionala
utbudsdagar för att därefter förankra sina idéer på enheterna där man lämnar förslag till
kulturledaren som tar med sig synpunkterna till kulturledargruppen. Där fastställs slutli-
gen terminens ULV-program som man sedan i enheterna kan anmäla sitt intresse till
genom önskeblanketten (se bilaga 5). När önskelappen inkommer till Kulturbyrån försök-
er man i största möjliga mån erbjuda platser till de önskemål som gjorts av enheterna.
Man kan även från enheterna lämna önskemål på utbud som inte finns formulerat i till

exempel regionens utbudskatalog för barn och ungdom, och då är det Kulturbyråns
uppgift att om möjligt försöka arrangera önskat program. Exempel på program kan vara
särskilda studiebesök i samband med större temaarbeten eller att man vill inbjuda
särskilda konstnärer och författare. 
För att bygga på profileringen ”Trollhättan som filmstad” har under de första tre åren

ett större skolbioprojekt genomförts med stöd av Svenska Filminstitutet. Samtliga barn i
år F, 2, 5, 7 och 8 har erbjudits ett skolbiobesök per år. Inom skolbioprojektet har man
arbetat fram en modell där man som styrgrupp har ett skolbioråd som består av elevrep-
resentanter, lärare och andra vuxna med goda filmkunskaper inom kulturförvaltningen. 
Kulturbyråns strävan är att kulturupplevelserna skall kunna inspirera till eget skapande

och berika kunskaperna om olika uttrycksformer, men också att kunna vara ”bara” en
upplevelse i sig. (se bilaga 3: HP) 

Kulturpedagogisk verksamhet
Det kulturpedagogiska arbetet i Kulturbyrån skall sätta fokus på att utveckla barnens
egna möjligheter till skapande av olika slag. Detta skall ske i dialog med den personal
som i vardagen arbetar med och för barnen. Förhållningssättet i arbetet med barnen skall
vara bemötande, inte bedömande. De ”kulturpedagogiska verktygen”, vilka kan vara
pedagoger inom olika konstgrenar, diverse material som museilådor, handledningar eller
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upplevelseguidningar kan användas antingen invävt i det ordinarie skolarbetet eller som
helt fristående kulturaktiviteter. Viktigt är dock att ”extrapedagogerna” inte ersätter ordi-
narie lärare inom till exempel musik och bild. Däremot eftersträvas en kompetenshöjning
hos den ordinarie personalen genom att man har möjlighet att arbeta och lära med hjälp
av dessa resurser.
Kulturbyrån efterstävar att den mesta KPV bedrivs av de egna institutionerna samt hos

lokalt förankrade kulturpedagoger. Inom Kultur - och fritidsförvaltningen finns kul-
turskolan, biblioteket, konsthallen och Magasin 15.
Verksamheternas innehåll utarbetas utifrån att man varje år har en träff där kulturpeda-

goger och kulturombud/-ledare möts och i dialog där båda parter har möjlighet att delge
varandra vad man önskar av nästkommande läsårs verksamhet. Denna dag ger ett
underlag för kulturpedagogerna att formulera vilka program de erbjuder i Kulturbyråns
utbudskatalog som sammanställts sedan 2001 (se bilaga). 
Kulturskolan ägnar sig åt traditionell frivilligverksamhet inom musik, dans och drama

både enskilt och i grupp. Kulturskolan har sedan hösten 2000 bedrivit verksamhet på
uppdrag av Kulturbyrån. Verksamheten omfattar ca 1500 timmar per år och bedrivs ute
hos dem som önskat deras stöd.
Bibliotekets barn - och ungdomsverksamhet har under senare delen av 90-talet fått dra

ner på sin verksamhet på grund av minskade resurser. Genom Kulturbyrån har man
dock möjlighet att erbjuda aktiviteter både för barn i förskolan, skolan och de barn som
inte finns inom barnomsorgen. Bibliotekets barn - och ungdomsbibliotekarier hjälper till
med litteraturlistor till ULV-programmen, samt arrangerar kontinuerliga sagostunder
både på huvudbiblioteket och filialerna på Sylte och Kronogården. Två bibliotekarier har
även genomfört Läslustprogram för år 3 – 5.
Magasin 15 (M15) bedriver musik - och medieverksamhet för främst ungdomar i 

13 – 18 års ålder. Kulturbyrån anlitar M15:s mediepedagoger för arbete med egenska-
pande av film. Det finns möjlighet att göra videofilm, animerad film och ”digitala histori-
er”. Man börjar oftast sitt filmprojekt ute i skolan och avslutar med att redigera och göra
klart i Magasin 15:s lokaler i centrum. Magasin 15:s uppdrag för Kulturbyrån omfattar ca
500 timmar per år. 
Trollhättans konsthall driver sin pedagogiska verksamhet i konsthallens lokaler. Utifrån

mötet med konsten får de unga besökarna uttrycka sina upplevelser. Formen för uttryck-
en kan variera utifrån utställningens art. Ibland kan även barnens uttryck finnas att
beskåda vid konsthallen. Konsthallens uppdrag för Kulturbyrån är ca 150 timmar per år.
Förutom de egna institutionernas kulturpedagoger anlitar Kulturbyrån även frilansande

pedagoger inom de olika konstformerna. Dessa kan vara timanställda eller vara egna
företagare. Man strävar efter att ha pedagoger med någon sorts förankring till
Trollhättan, att de är dokumenterat kompetenta inom sitt område samt att de kan arbeta
med barn.
Man har en förhoppning om att när barnen mött kulturpedagogerna i skolan och blivit

intresserade av till exempel dans eller filmskapande så ska de lättare våga ta kontakt med
kulturskolan eller M15 för att fortsätta med sitt intresse på fritiden (se bilaga 3).

Fortbildning – utveckling
För att öka kunskapen om och förståelsen för kulturverksamhet för barn arrangerar
Kulturbyrån även kompetensutvecklingsprogram för förskolans och skolans personal.
Detta kan vara inspirationskvällar med kulturpedagoger inom olika konst - och kon-
sthantverksområden, idébytarkvällar, så kallade Kulturpedagogiska kaféer, föreläsningar
och deltagande i det regionala arrangemanget ”Mötesplats”.
Under de senaste åren har man även genomfört utvecklingsprojekt där en större 
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grupp (en skola eller ett arbetslag) under kontinuerlig handledning av kultursekret-
eraren genomfört ett längre och mer omfattande projekt där det kulturpedagogiska
arbetet i skolan utvecklats. Exempel på sådana är i Upphärads skola samt i Velanda
skola.
Kulturbyrån har även genomfört samverkansprojekt med miljökontoret och samhälls-

byggandskontoret. 

Beskrivning av uppdraget 
För att inom en tidsram av ett år möjliggöra en så rättvis undersökning och utvärdering
som möjligt av den omfattande verksamhet som Kulturbyrån bedriver, har jag redan
tidigt beslutat att avgränsa undersökningen enligt följande: Ett urval av elva intervjuer
med personer som på ett eller annat sätt har anknytning till verksamheten har utförts.
Enkäter har sänts till fyra kulturinstitutioner och studium av skolornas önskemål och
utvärderingar har gjorts. Med hjälp av enkäter, intervjuer och observationer har jag tolkat
och sammanställt skolornas, kulturledarnas och kulturinstitutionernas synpunkter kring
Kulturbyråns verksamhet.  

Intervjuer 
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ULV
År 00-01 År 01-02 År 02-03 Antal barn 02-03

Antal ULV totalt (exl GY) 225 216 221
antal publik 17458 17137 18114

År 00-01 År 01-02 År 02-03 9599*
Antal ULV 0-5 år 38 36 62
Antal ULV 6-9 år 75 75 65
Antal ULV 10 - 12 år 57 63 41
Antal ULV 13 - 15 år 46 28 43

År 00-01 År 01-02 År 02-03 Antal barn 02-03
Antal publik 0-5 år 2120 1809 2593 2150
Antal publik 6 -9 år 6575 5628 4778 2868
Antal publik 10 - 12 år 4097 4517 4507 2379
Antal publik 13 - 15 år 3581 3660 4536 2202

KPV
År 00-01 År 01-02 År 02-03 Antal barn 02-03

Antal KPV tim totalt 2946 4029 4882
Antal delt 14519 8739 9767 9599*

År 00-01 År 01-02 År 02-03
Antal KPV-tim  0-5 år 470 676 865
Antal KPV-tim 6-9 år 893 1343 1796
Antal KPV-tim 10 - 12 år 835 1111 1546
Antal KPV-tim 13 - 15 år 456 899 675

År 00-01 År 01-02 År 02-03 Antal barn 02-03
antal delt 0 - 5 år 2140 1780 2160 2150
antal delt 6 - 9 år 5821 2535 3245 2868
antal delt 10 - 12 år 3260 1884 2112 2379
antal delt 13 - 15 år 1314 2540 2250 2202

Statistik över antal Kulturupplevelse och Kulturpedagogiska tillfällen år 2000-2003

* i förskola och grundskola
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Intervjuerna (bilaga 7) har fokuserats på att undersöka Kulturbyråns olika arrangemang
och kulturaktiviteter. Hur har man uppfattat verksamheten ute i skolorna? På vilket sätt
har man samarbetat med lärarna och barnen? Hur har övriga kulturinstanser samarbetat
med Kulturbyrån? Vad anser man från politikers håll om verksamheten? Hur arbetar kul-
turpedagogerna och vad anser de om sin arbetsinsats för Kulturbyrån och mötet med
barnen i skolorna? Intervjuerna har i samtliga fall ägt rum enskilt i anslutning till den
intervjuades arbetsplats. Varje intervjutillfälle har varat omkring en timma. Samtliga
intervjuer har bandats och transkriberats. Intervjufrågorna har formulerats så att infor-
manten givits möjlighet att berätta så mycket som möjligt. Jag har tagit reda på vilken
roll informanten har till verksamheten samt om informanten anser att Kulturbyrån är en
viktig eller oviktig kulturresurs i Trollhättan. Frågan har motiverats enligt följande: Finns
det någon nytta med verksamheten, i så fall vilken? Vidare har det varit av värde att
undersöka hur man ser på Kulturbyråns expanderande verksamhet. Är det något man
skulle vilja förbättra, förändra eller rent av avveckla i verksamheten? I intervjuer med
politiker har även de ekonomiska aspekterna och resurserna betonats. Följande personer
har intervjuats: Tre kulturledare (en från ett invandrartätt skolområde, en före detta kul-
turledare som numera arbetar som rektor samt en kulturledare från en mindre ort ute på
landsbygden), en kulturpedagog inom bild och form, en kulturpedagog inom saga och
teater, en teaterkonsulent för Riksteatern Västra Götaland, kultursekreteraren för
Kulturbyrån, en områdeschef inom en av utbildningsförvaltningens med fem 0-16 områ-
den, en utvecklingsledare inom utbildningsförvaltningen samt två politiker -
socialdemokrat respektive moderat. 

Enkäter
Enkäter (bilaga 8) har sänts till de fyra kulturinstitutionerna i Trollhättans kommun, 
konsthallen, kulturskolan, biblioteket och Magasin 15 (M15). Enkäterna täcker in samma
områden som intervjuerna. I enkätresultatet redovisar jag hur samarbetet mellan kul-
turinstitutionerna och Kulturbyrån skett och fungerat. Vilka eventuella för - eller 
nackdelar har man sett med verksamheten? Har man kunnat se någon nytta med 
verksamheten, i så fall vilken? Hur har verksamheten påverkat det egna arbetet?
Samtliga institutioner har återsänt enkäterna. De har besvarats av kulturskolans chef,
barnbibliotekarien för biblioteket samt föreståndaren för Magasin 15. Konsthallen har
valt att lämna frågorna obesvarade. 

Observationer
Vid ett flertal tillfällen under året har jag närvarat vid olika kulturaktiviteter som
Kulturbyrån arrangerat. Jag har lyssnat, observerat, antecknat och talat med barnen och
lärarna. Visuellt har jag med stillbildskamera dokumenterat den kulturpedagogiska 
verksamhet som bedrivs i skolorna. Ett urval av fotografier finns presenterade i 
anslutning till texten. Fotografierna och de bandade intervjuerna arkiveras hos
Kulturbyrån. 

Studier av dokumentation
Skolornas önskemål och utvärderingar från 2000-2003 har dokumenterats. I stora drag
presenteras en allmän redovisning av önskemålen och utvärderingarna. I analysen ges
även exempel, bland annat en skolas önskemål med motivering, åtföljt av den utvärder-
ing som lämnats efter genomförd kulturupplevelse eller kulturpedagogiskt projekt. 
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Kapitel 2 – Teoretisk referensram   

En överblick av kultur och konst i skolan 
I Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet) konstateras under rubriken
skolans uppdrag att skapande arbete och lek ska ses som väsentliga delar i det 
aktiva lärandet. Eleven ska få utrymme till att utveckla nyfikenhet och lust. I uppnåen-
demålen står det bland annat att eleven efter genomgången grundskola ska ha: 

- utvecklat sin förmåga till kreativt skapande
- fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud
- kunskaper om medier och deras roll
- fått förståelse för andra kulturer och deras roll. (Lpo 94)

I skolans styrdokument har demokratiska värden fått en allt mer framskjuten position
under de senaste hundra åren. Individen uppfattas som aktiv i sitt kunskapande. De
demokratiska arbetsformerna och elevernas rätt till yttrandefrihet understryks i den
nuvarande läroplanen (Lpo94/Lpfö98). Skolans uppdrag är att individen ska stimuleras
att inhämta kunskaper. Men mot bakgrund av de historiska tillbakablickarna i
Lpo94/Lpfö98 har tidigare läroplaners utvecklande innehåll med fokus på film och
mediepedagogik minskat. Estetiska uttrycksformer och upplevelser anges annars tidigt
som led i läroprocesser (Danielsson 2002).
I Regeringens proposition 1999/2000:135, En förnyad lärarutbildning kan man under

rubriken ”Ett förändrat läraruppdrag” läsa:

Läraren måste också utmana barns och ungdomars föreställningar och visa på andra kulturer-
farenheter, konstnärliga språk och kulturmöten. Som lärare bör man sträva efter 
att integrera kultur i skolan på ett sådant sätt att konstnärliga arbetsmetoder blir en kunskapsväg
i skolans vardagliga arbete som öppnar dörrar mellan kulturliv och skola. 
(s.9)

Jag skall i det följande ge en kort och mycket övergripande sammanfattning av 
hur konst och kultur har integrerats och utvecklats i skolorna och samhället under 1900-
talet. 
Begreppet konst innefattar teknisk eller konstnärlig skicklighet, konstfärdighet och

estetisk verksamhet. 
Under 1800-talets sista decennium fanns ett starkt intresse för saga, folklore och nation-

alromantik, medan känsla och fantasi blev sekelskiftets ledstjärnor (Helander 1998). I
Barnets århundrade (1900) betonar Ellen Key (1849-1926) vikten av sagoläsningens bety-
delse. Tanken var att barns läslust skulle väckas genom roande litteratur snarare än
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predikningar. I boken Skönhet för alla, Skymningsbrasan (1870) poängterar Key betydelsen
av sagor och fantasins uppkomst. Hon skriver:

Och när man blivit några år äldre, då äro de växlande bilder, glöden danar, barnens 
käraste tavelbok, en där de själva äro de skapande konstnärerna… Och hur många 
hemska och rörande sagor ha icke fått sina belysningar av brasan, när barnjungfrun 
berättat - mera -, bara mera -, med barnaflocken omkring barnkammarelden, som lyst 
i tårarna på deras, av harm eller hänförelse blossande, kinder. 

Den svenska barnlitteraturen och bilderboksutgivningen blomstrade kring sekelskiftet.
En av våra mycket kända och omtyckta bilderboksförfattare var Elsa Beskow (1874-1953).
Hennes verk Tomtebobarnen (1995) levandegjordes som teaterföreställning och gavs vid ett
20-tal tillfällen, bland annat på Grand Hotels festsal och Sveateatern i Stockholm. Genom
bilderbokens förening av konst och litteratur kunde barnen under början av 1900-talet
möta konsten och sagans värld, vilka båda utmanade den egna fantasin och skapandet.
Men viktigt att beakta var att en sådan tablåkonst kunde förändra eller låsa den egna
bildtolkningen. Genom den svenska barntidningen Sveriges Vår som var knuten till
Barnens nykterhetsförbund i början av seklet kunde man få förslag till arrangemang av
sceniska tablåer.
Ellen Key som var uppvuxen med närhet till den småländska naturen, som hon kom att

älska, utvecklade tidigt sina pedagogiska anlag. Sina idéer inom pedagogik satte hon
också tidigt i verket då hon 1866 startade en liten söndagsskola för folket där hemma på
gården Sundsholm. Där undervisade hon i flertalet ämnen och startade även ett litet
lånebibliotek. Ellen Key blev en radikal reformpedagog och författare till många kända
verk, bland annat Barnets århundrade (I-II 1900). Verket har haft stor betydelse för 1900-
talets pedagogiska debatt. Hennes böcker har översatts till många språk. Barnets århun-
drade utkom senast 1996. Skriften Skönhet för alla (1899) som består av fyra uppsatser:
Skönhet i hemmen offentligjordes i Iduns julnummer 1897, Vardagsskönhet i Julbloss, 1891,
Festvanor i Iduns julnummer 1896 och Skymningsbrasan skriven 1870 men offentliggjordes
1895. Ett reformpedagogiskt drag hos Key var en betoning på självverksamhet och
förståelse. Key hade vid sekelskiftet nått en ansedd och etablerad position i kulturlivet.
Hon poängterade även att museibesöken skulle bli mer givande för både barn och vuxna
om det fanns informerande texter vid konstverken och kunniga personer som kunde
svara på frågor. I ”Barnets århundrade” skriver Key:

Läraren skall förse barnet med blomster att suga ur, men det skall själv bereda 
sin honung. Det skall fälla sina egna omdömen, uttrycka dem med egna ord och 
varken erhålla ord eller omdöme färdiga. 

Det är troligt att det är denna hållning som tydligast även förenar sig med Ellen Keys
folkbildartraditioner (Lindberg 1991). Man kan se att Keys pedagogik och tankar har
tydliga paralleller till den engelske författaren och pedagogen John Ruskin (1819-1900)
samt till den något senare tyske författaren och chefen för konsthallen i Hamburg, Alfred
Lichtwark (1852-1914). 
Ruskin ansågs som en passionerad moralist i både skrift och tal. Hans undervisning och

läroböcker gjorde honom mycket efterfrågad i pedagogiska sammanhang. I sin bok
Elements of Drawing som användes i skolans undervisning, poängterade han att barn
måste få teckna fritt fram till 12 – 14 års ålder (citerad i Lindberg 1991). Viktigt var att
barn skulle få vara barn och vikt lades vid tecknandets pedagogiska möjligheter. Hans
undervisningsmetoder som baserades på noggranna studier stod självklart i kontrast till
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den tidens mekaniska inlärningsmetoder. Han ville inte i första hand enbart lära ut fakta
utan i stället en attityd till fakta. Barnet skulle självt skaffa egna erfarenheter. Ruskins
ideal var att den mänskliga handen och det estetiska skulle inordnas under det etiska.
Han bidrog till en genomgripande förändring av undervisningen i skolorna. Ruskin var
även den förste som då var medveten om att konsten hade betydelse för och i samband
med samhällslivet. Konstens tillbakagång uppfattade han endast som ett bevis på en kul-
turkris. Ruskin var före sin tid på många sätt. Han var också den som föreslog att konst-
närer skulle utsmycka offentliga byggnader och skolor med konst. Han ansåg att varje
hem borde äga böcker inom områden som religion, ekonomi, kultur och konst. Ruskins
intresse för människor spände över alla samhällskikt, från rik till fattig.
Den tyske Alfred Lichtwards åsikter och uttalanden liknade på många vis Ruskins som

då han till exempel ansåg att den viktigaste åldern infaller mellan 12 och 15 år. Han ville
därmed väcka intresset för konst och skapande i skolan redan i tidiga år. I sin bok Die
Kunst in der Schule som kom 1887, föreslog han att konstbildningen skulle förläggas till
teckning och hembygdundervisningen i skolan. Hans uttalande om konsten och dess
betydelse var även tydlig då han uttryckte att man inte ville ha ett museum som stod och
väntade, utan ett som grep in i samhällsbefolkningens fostran. Lichtward motiverade
konstpedagogiken med att den tyska industrins framtid skulle hänga på om man var i
stånd att ge nästa generation en omsorgsfull konstnärlig fostran. Han ansåg det vara vik-
tigt att även konsumenternas utbildning uppmärksammades. Introduktionen till konst
måste vara rolig och glad poängterade han vidare. Lichtward, liksom Ruskin, uttryckte
att det var av vikt att barnet självt gavs möjlighet att bearbeta kunskaperna och därmed
förankra dem i sina egna erfarenheter. Politiskt sett tillhörde Lichtward den konservativa
sidan (Lindberg 1991).
Konst och kulturbildning kan liknas vid övertagande och ärvande utbildning, vilket är

motsatsen till att utgå från givna normer, och vid början av sekelskiftet började ett nytt
konstbildningssträvande att etableras. Dock kan konstateras att konstpedagogikens
betingelser har ändrats radikalt under 1900 -talet. En teknologisk revolution har ryckt
upp det gamla bondesamhället, människorna har flyttat in till städerna från så väl den
svenska landsbygden som från andra länder. 
I Skolverkets ”Skola för bildning” (1998) kan man läsa att det var framför allt 1946 års

skolkommission som lade grunden till dagens skola. Med hjälp av främst den nor-
damerikanska empiriska beteendevetenskapen fick skolan inte släpa efter, den skulle
omformas till ett vapen i kampen för detta goda samhälle. Skolan skulle utbilda till ett
”demokratins samhälle”. 
Det finns dock förklaringar till att bildningsfrågan hamnade i skymundan under

efterkrigstiden. De pedagogiska diskussionerna sägs ha kapat rötterna till pedagogikens
filosofi och historia. En konsekvens av den förändrade styrningen av det offentliga
skolväsendet samt nya möjligheter att etablera fristående skolor har också givit lärarna
ett större ansvar för hur stoff väljs ut och organiseras för lärande. Det innebär även att
eleverna blir friare att komponera sin egen studiegång och lärarna får ta egen ställning
till frågorna kring bildning och läroplaner. 
Tillgången på bildning och utbildningsmöjligheter har ökat lavinartat sedan efterkrigsti-

den, men kunskaper om den konstnärliga bilden har inte ökat i samma utsträckning.
Bildämnet i skolan har också fått stå tillbaka och har i många fall omvittnat dåliga förut-
sättningar. De konstnärliga uttryckssätten har även fått konkurrens av många andra
bildmedier och den tidigare analoga TV-skärmen med filmer och multimediala budskap
kan nu möta oss via dataskärmen. Det interaktiva kan utökas med att vi utbyter still-
bilder, rörliga bilder, musik och ljud med varandra. 
Då vi tar ett stort kliv från sekelskiftets början och närmar oss 1950-talet och våra dagar
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kan vi konstatera att det är de audiovisuella kommunikationsmedlen som ses som
framtidslöften: radion, TV:n och filmen. Tekniken erövrade samhället, men konsten
behövdes fortfarande för att bland annat kompensera arbetsdelning och alienation. Med
Lichtward och Key samt deras tankar om museibesök och visningar i minnet skall vi titta
lite på hur utvecklingen har gått vidare efter 1950. Det är då av vikt att nämna Carlo
Derkert (1915-1994), konsthistoriker och konstpedagog. I nära femtio år visade han konst
på Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm. 1950 blev han studieledare och
visade efter hand konst för tusentals barn på Nationalmuseums utställningar. Derkert var
även idégivare och inspiratör till Barnverksta´n på Moderna Museet (Bahlenberg 2001).
Derkerts pedagogik är viktig då den blivit en föregångare i modern tid på många sätt.
Han bröt med tidigare traditioner som då han på 50-talet tillät alla barn som kom på
museivisning att sitta på golven i museet och teckna. Derkert drog gärna in publiken i
sina samtal om konst. Han ville ge förutsättningen för ett medskapande. Man tror att det
är Derkerts konstvisningar för barn som föranlett Moderna Museets första barnmuseum
1967 (Lindberg 1991).
Derkert skrev många inlägg och artiklar i dagspressen i vilka han påvisade kulturen och

skapandets betydelse för barnen i skolan och i övriga samhället. Han värnade om barnets
skapande kraft, att vi skall ta tillvara den redan i tidig ålder samt att drama, rytmik,
dans, musicerande, tecknande och målande, skrivande och tal helt enkelt är olika språk,
vilka tillsammans bildar en helhet. Barnet börjar naturligt utveckla språken det fötts med.
Barn undersöker och prövar. Med hjälp av konsten hanteras livet och vardagens före-
teelser. Det är bristen på språk som är en av de viktigaste orsakerna till våldet i samhäl-
let. Om vi försummar barns sinnlighet, försummar vi att ta tillvara de allra viktigaste
åren av barns utveckling, varnade Derkert. Att ge barnen en kunskap som ett skapande
arbete leder till, då det handgripliga insiktssökandet med kroppens hundra språk och
alla sinnen innebär, är det allra viktigaste. I ett av sina inlägg i pressen (Dagens Nyheter,
780509), återger Bahlenberg hur Derkert uttryckte sig om skolan: 

Skolan fostrar en torftig människa. Bara det huvudet kan lära sig är viktigt. 
Många känslor, tankar, drömmar, upplevelser, åsikter och erfarenheter som eleverna 
har måste stängas av under skoldagen (sid 291).

Om alla kunde få sluta skolan med känslor av kompetens och självaktning skulle det
resultera i att människor blev mindre lätta att manipulera, trodde Derkert. Vidare ansåg
han att konsten är en estetisk omvärdering av verkligheten, att den stimulerar människo-
rs moraliska och intellektuella utveckling. Konsten är ingen politisk propaganda, den är
ett stycke av själva livet och vardagens företeelser upphöjda till livsvärden. Derkert som
själv kom från en miljö med intressen som litteratur, konst, musik och jazzmusik
poängterade också att alla konstarter måste hålla ihop som ler och långhalm (valda delar
är sammanfattade ur artiklar från dagspressen 1978-83, Bahlenberg 2001).

Förströelse eller pedagogisk fostran?
Om kulturaktiviteter är eller skall vara förströelse eller pedagogisk fostran har dryftats

fram och åter genom tiderna. Helander (1998), berättar i sin bok att under 1990-talet
förmedlades en stor del av barns teaterbesök genom förskola och skola, vilket gör att
barnteatern har nått olika sociala grupperingar. I Bilder av barnteater av Malin Hjort och
Christina Klosterberg från 1997, framgår att mellanstadiepubliken till Regionteatern
Blekinge Kronobergs uppsättning av Ingegerd Monthans När hundarna fryser i hög grad
förknippar teater som visas genom skolans försorg med vuxenvärldens pedagogiska
avsikter (Helander 1998). Då föreningen Skolteatern bildades var den självklara
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utgångspunkten möjligheter att utveckla ungdomarnas etiska och litterära fostran. I skol-
barnsteaterns föreställningar under tidigt 60-tal dominerar underhållningsrepertoaren,
om än ofta med kvalitet. Visioner om den ideala föreningen mellan skolans och teaterns
krav formulerades, men ännu fanns ingen enighet i synen på balans mellan pedagogik
och förströelse. Under senare delen av 60-talet invaderades skolorna av samhällsengager-
ad teater. Motsättningen mellan skolans syn på objektiv kunskapsförmedling och den
radikala uppsökande teaterns kritik av skolans undervisning och pedagogik förändrade
relationen mellan skolan och teaterns världar (Helander 1998). Om konst i skolan förk-
larar Lindberg (1991) att Konst i skola-gruppen förankrades inom konstnärscentrum samt
att ett program formulerades för vad konstnären kunde bidra med i skolan. Konstnärerna
kom till skolan och arbetade under en viss tid på plats med eleverna. Det kunde vara
värdefullt att konstnären fanns med en längre period och kunde få möjlighet att dispon-
era en sal eller ett utrymme på skolan samt att denne inte skulle bli en extralärare i den
ordinarie undervisningen utan en expert inom sitt område.
Konstnären Reidar Kanth presenterade 1972 tillsammans med två andra konstnärer från

Konstfackskolan ett förslag som innebar att man på olika skolor i Stockholmsområdet
skulle samarbeta med konstnärer. Ett projekt i Rinkebyskolan blev det första av flera som
följde. I Rinkebyprojektet var det den skapande processen och inte resultatet som var det
viktigaste. Förtroendet att låta eleverna måla direkt på väggarna belönades med större
aktsamhet om skolans miljö. Rinkebyprojektet ägde rum på elevernas hemmaplan – den
fysiska ramen bestod av deras skola. Projektet i sig innebar en integration av teori och
praktik. Att konstnärerna kom till eleverna och stannande under lång tid hade säkert
betydelse. Projektet i sig innebar en integration av teori och praktik. Konst i skola-grup-
pen förankrades inom konstnärscentrum och ett program formulerades för vad konst-
nären kan bidra med i skolan. Vid samma tidpunkt som Kanths förslag presenterades här
i Sverige initierade Calouste Gulbenkian Foundation i Storbritannien 1972 en plan för
kultur i skolan-projektet i samarbete med de lokala myndigheterna. Försöken motiver-
ades genom att man uppmuntrade förbindelser mellan professionella konstnärer inom
media och skolor. I Storbritannien har man ett system som kallas Artists in School, (AIS).
Det står för konstnärer som arbetar i skolor i Tower Hamlets ett par dagar i veckan.
Konsthallens AIS-program inleddes 1979 (Lindberg 1991). Den attityd till konstpeda-
gogisk försöksverksamhet som är typisk för Storbritannien är öppenheten och frånvaron
av ängsligt effektivitetstänkande, anser Lindberg. Kan det i sin tur bero på den långa tra-
dition man har inom skapande verksamhet och dess starka företrädare såsom John
Ruskin?

Fantasi och skapandets kraft
För att nämna ytterligare ett kulturbetingat område såsom slöjd som är kopplat till sven-
sk kultur och tradition inom och utom skolan har jag valt att referera till Marléne
Johansson (2002). Hon beskriver att barnen förr skolades in i de vuxnas slöjdaktiviteter
genom hemproduktion och hantverksutövande. Vidare uttrycker Johansson att hur slöj-
daktiviteter uppmärksammas beror på i vilket sammanhang de beaktas, exempelvis i
hemmet, i skolan, som arbete eller på fritiden. Vid framställningen av slöjdprodukter
kommer människor i kontakt med och bearbetar material som i sig representerar his-
toriska, kulturella och sociala dimensioner, exempelvis horn och renhud i samisk slöjd,
nordiska träslag eller regnskogsmaterial, olika metaller, ull, bomull, silke eller konstgjor-
da material. Det pedagogiska värdet i att minska människors främlingskap inför material
och redskap är stort. Slöjden spelar en viktig roll i skolan då den berikar barnets sociala
så väl som intellektuella utveckling. Det är självklart också viktigt att slöjdföremålet som
eleven skapat får särskilda symboliska värden då det kan ges bort i present (Johansson
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2002). Våra uppfattningar av slöjdaktiviteter och deras bidrag har varierat över tid från
att betraktas som nyttiga och fostrande, till att ses som kommunikationsmedel för iden-
titet och social gemenskap. De ses också som viktiga för den sinnliga upplevelsen.
Johansson (2002) hänvisar till Vygotsky (1896-1934) som säger att redan i leken skapar
och tolkar barn sina upplevelser och ger leken liv. Kreativitet betraktas som en mänsklig
aktivitet som skapar något nytt, oavsett om det är ett ting eller en konstruktion av
intellektet eller känslan. Den kreativa förmågan kallar Vygotsky för fantasi och det är
med den kreativa aktiviteten vi nyskapar. Det finns ingen motsättning mellan fantasi och
verklighet; alla människor är kreativa och reproduktion är nödvändigt för minnet och
tänkandet. Fantasin strävar efter att bli verksam och aktiv. I sina texter har han även
beskrivit hur barn utvecklar sin estetiska förmåga genom ämnen som bild, drama och lit-
teratur. Ritandet är barnets främsta form av skapande i tidig ålder. Vygotsky menar att
tekniken så väl som konsten ger en möjlighet att använda den skapande fantasin. De
tekniska ämnena täcker områden där kreativitet och fantasi kommer till uttryck, vilket
innebär att alla former av tekniskt och estetiskt skapande för barn har mycket stor bety-
delse. Koncentrationsförmågan främjas då barnets skapande fantasi får komma till
uttryck. Kort kan man säga att den kraft som barnet får utlopp för i det konstnärliga ska-
pandet också liknar arbetet och formandet man utför inom teknikens område, till exem-
pel genom att göra modeller av bilar, båtar eller flygplan. Vygotsky betonar betydelsen
av att odla skapandet redan i tidig skolålder. Han menar att den kommande människan
egentligen har åstadkommit allt med hjälp av den skapande fantasin. Det pedagogiska
arbetets viktigaste uppgift är att forma skolbarnet så att denne förbereds för framtiden. 

Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin: att orientera sig i
framtidens värld och skapa ett beteende, som grundar sig på denna framtid och utgår ifrån den,
är den allra viktigaste funktionen hos fantasin...Formandet av en skapande personlighet som strä-
var mot framtiden initieras med hjälp av en skapande fantasi som tar gestalt i nuet (Vygotsky
1995).

Alla kan inte bli konstnärer, men ingen skall bli slav, är ett känt uttalande av Gianni Rodari
(1920-1980) som han uttalat i sin bok Fantasins grammatik (1973). Det är viktigt att komma
ihåg att alla inte kan bli konstnärer eller författare, men alla har fantasi och kan lära sig
berätta en historia. Det innebär att fantasi inte är ett privilegium för somliga; fantasi är
del av den mänskliga personligheten. Om man inte använder sin fantasi och bygger upp
ett eget språk finns risken att man underkastar sig maktspråket och talar med andras ord.
Vi måste hjälpa barnen att skapa ett språk där de säger ja bara när de själva känner att
det känns rätt. Det är viktigare att barn kan tala än att de kan lyssna. Kan de bara lyssna
blir de slavar, uttryckte Rodari (Wallin, Maechel, Barsotti, 1981).

Arbetet med Kultur i skolan skall stärkas
Om vi ser på vilka yttringar debatten om kultur i skolan tagit de senaste åren är det
tydligt att man på många håll förhåller sig kritisk till det gamla skolväsendets anda och
poängterar helheter och vikten av ett förnyat pedagogiskt arbetssätt, ett arbetssätt där
även eleven tar ansvar och själv är delaktig i sin utbildning. I FN:s barnkonvention kan
man i artikel 31, 2 läsa:

Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations och fritidsverk-
samhet (Hansson, Sommanson 1998).
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Regeringsbrev för Skolverket (1999) visar att arbetet med Kultur i skolan skulle stärkas. Det
skulle även vidareutvecklas på nationell nivå. Man menade att initiativ borde tas för att
stimulera fortsatt utvecklingsarbete som skulle fokusera på det lokala arbetet i skolan.
Man kan dock läsa i ett annat nyhetsbrev från Skolverket 13 januari 2000 att:

Elevernas rätt att få använda skapande uttrycksformer, både som uttrycksmedel och 
som ett sätt att skapa kunskap, har långt ifrån slagit igenom i skolorna. 

Man förklarar det med att möjligen kan det bero på den långa tradition av kunskaps-
förmedling som skolan vilar på och att elevernas skapande av kunskap är ett annorlunda
och är ännu så länge ett tämligen främmande sätt att se lärandet på. 
I rapporten Kultur och skola (2003) kan man se hur kultur sprids inom ett vidare fält

vilket avspeglas i flera av de refererade skolplanerna och de visioner om framtiden som
där kommer till uttryck. I rapporten beskrivs att arbetet med kultur och estetik i skolan
kan utveckla skolans kultur och kunskapssyn som undervisningens form och innehåll.
Det skall kvalificera läroprocesserna i skolans alla ämnen och kunskapsområden. Skolan
behöver vidga sin syn på kunskap, kultur och estetik, anser man. Skolan har förlorat sin
gamla roll som självklar och dominerande kunskapsförmedlare. I rapporten belyses även
mångfald och yttrandefrihet. Det handlar om glädje och glädjen i att förstå och att ta del. 
I utbildningsprogrammet för TV Alla sinnen tillåtna, Tiden och lärandet (UR 2003)

diskuterade man frågor om den skapande processen, tidsaspekten och dess betydelse för
lärandet. Att skolan inte bara är en förberedelse för livet, det är livet självt och barnen
kan inte bara sitta och vänta på livet de vill leva nu är viktigt att komma ihåg, uttryckte
Olle Holmberg rektor för lärarutbildningen på Malmö Högskola. Man borde föra in mer
kulturfrågor i skolan, poängterade Mikael Alexandersson (UR, 2003) inte för att barnen
skall bli kulturarbetare, utan för att de skall kunna berika sina liv just nu. 

Kulturen är som grundvattnet en förutsättning för växandet. 
(UR 2003)
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Kapitel 3 – Resultatsammanställning

Kulturbyråns verksamhet en resurs   
I intervjuerna har det varit av vikt att undersöka hur Kulturbyrån som organisation och
kulturförmedlare till skolorna fungerat. Jag har också sett på samarbetet mellan
Kulturbyrån, kulturledarna, kulturombuden samt skolans ledning och övriga personal.
Har kulturaktiviteterna upptagit tid från det övriga skolarbetet? Nyttan med verk-
samheten har belysts. Hur har kultur och konst upplevts och emottagits i skolorna?
Skulle kultur och konst i skolan kunna tillföras på annat sätt än via Kulturbyrån och i så
fall hur? Slutligen har jag föreslagit vad som skulle kunna förbättras respektive förändras
i verksamheten. Frågorna har utvecklats och motiverats. 

Kulturledare
Intervjuerna med kulturledarna har särskilt belyst arbetet med barnen samt vikten av
Kulturbyrån som kulturförmedlare till skolorna. Samarbetet Kulturbyrån och skolorna
emellan har också diskuterats. 

Utvecklingsledare, områdeschef, teaterkonsulent, politiker
I intervjuer med kommunens utvecklingsledare, områdeschef, teaterkonsulent för Västra
Götaland och politiker har samma frågor diskuterats. Det har även varit viktigt att belysa
vilken roll de haft för Kulturbyrån. Har man från kommunens sida sett någon nytta med
Kulturbyrån som kulturförmedlare till skolorna? Vilka eventuella ekonomiska aspekter
måste man ta hänsyn till och beakta i framtiden? 

Kultursekreterare
Intervjun med kultursekreteraren, Kulturbyråns ansvarige, har givit en övergripande hel-
hetsbild av hur Kulturbyrån fungerar, hur man startade och arbetade i början samt hur
verksamheten har expanderat på tre år. 

Kulturpedagoger
Intervjuerna med kulturpedagogerna har givit en inblick i hur det pedagogiska arbetet
tillsammans med barnen planerats och fungerat. Även samarbetet dem, lärarna och
Kulturbyrån emellan har varit av vikt att diskutera.

Kulturinstitutioner
Enkätundersökningen till biblioteket, konsthallen, kulturskolan och Magasin 15, har
baserats på samma frågeställningar som frågorna i intervjuerna.
Resultatet av intervjuer och enkäter redovisas tillsammans.
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Organisation och resursfördelning
I mitt material framkommer att kulturledarna, kulturinstitutionerna och kulturpeda-
gogerna är nöjda med Kulturbyrån som organisation; de har upplevt verksamheten som
en tillgång och en resurs. Det visar sig att Kulturbyrån har varit mån om att lyssna på
kulturledarna och kulturombudens erfarenheter och önskemål rörande kulturverk-
samheten i skolorna. Tillfälle har även givits då de fått möjlighet att utbyta erfarenheter
med varandra och delge varandra uppslag till nya kulturprojekt, berättade kulturledarna.
Kulturbyråns arbete och verksamhet har genererat positiva effekter i form av en större
kulturell medvetenhet hos lärarna. I början var lärarna lite ovana vid det engagemang
kulturarbetet i skolan inneburit, men idag har man ett klart större intresse och en större
förståelse. Lärarna har så mycket annat i skolan idag, förklararde de. Det kan behövas
någon som hjälper till att sätta igång, och med Kulturbyråns hjälp och stöd har många
projekt blivit av som annars aldrig skulle blivit det. Det har varit en kreativ process, ett
samarbete där man bollat med varandra, förklarade en kulturledare. Den snabba och
nära kontakten man haft med Kulturbyrån har varit värdefull. Kultursekreteraren har
ofta varit ute i skolorna, gjort besök och tagit del av kulturupplevelser tillsammans med
lärarna och barnen, vilket upplevts som positivt. Vid flera tillfällen påpekade kulturledar-
na hur positivt det varit att kultursekreteraren verkligen hunnit med alla. Via nätet “First
Class”, har man också på ett snabbt och lätt vis kommunicerat med Kulturbyrån, ställt
frågor, fått ta del av nyheter och annan information. Man får mycket mer för pengarna då
Kulturbyrån arrangerat och förmedlat, anser kulturledarna enhälligt. Det blir bra valuta
för de pengar som kommunen avsatt för kulturverksamhet i skolan då man har en sam-
lad organisation, ansåg de. Det är inget önskvärt alternativ att fördela pengarna direkt till
varje skola, även om det vore möjligt. Man befarade en dragkamp om resurserna, något
som kunde bli väldigt godtyckligt. Dessutom kan pengarna lätt försvinna till annat om
varje skola ansvarar för sin egen pott och många skulle protestera. Att anskaffa kul-
turpedagoger och kulturupplevelser kräver tid och resurser och man har varken den
tiden eller de resurserna idag. Som lärare saknar man även kunskap och kontakter,
poängterade kulturledarna. De förklarade vidare för mig att det är utmärkt att som mot-
tagare få vara med och tycka till om det utbud som föreslås; det resulterar i ett givande
och ett tagande, vilket är utvecklande. 
Liksom kulturledarna uttryckte kulturpedagogerna värdet av det samarbete man haft

med Kulturbyrån. Det har varit en kreativ process. Man har fört en dialog tillsammans
där olika idéer och förslag arbetats fram, vilka därefter presenterats för skolorna, berät-
tade en kulturpedagog. Efter genomgång av önskemålen och besök ute i skolorna har ett
pedagogiskt program utformats i samråd med Kulturbyrån.

I samtal med teaterkonsulenten belystes även Kulturbyråns organisation i ett regionalt 
perspektiv. Hon jämförde den organisation som byggts upp i Trollhättan med andra 
kommuners. Tyvärr lever allt för många andra kommuner på eldsjälar som sätter igång 
projekt. Eldsjälarna har lagt ner all sin tid och kraft tills de fullständigt knäckt sig, utan det 
minsta tack, menade teaterkonsulenten. Skall man tänka på barnens och köparens bästa så
fungerar inte det, ansåg hon. Den samlade kulturverksamheten via Kulturbyråns modell 
och organisation i Trollhättan är unik i jämförelse med övriga kommuners i Västra Götaland. 
Den expansion och utveckling som Kulturbyrån genomgått under sina tre första verksamma 
år såg hon som positiv. 

Områdeschefen jämförde också verksamheten med andra kommuners och menade 
att Trollhättan varit ganska unik i sin satsning på kultur för barn i skolorna. Det har
självfallet varit värdefullt att dra positiva slutsatser av det man fått, även om ingenting
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kan tryggas för alltid. Man har startat flertalet kontaktytor, men självklart kräver det 
sin ekonomi, ansåg han. 
Utbildningsförvaltningens utvecklingsledare var enbart positivt inställd till Kultur-

byrån som organisation och verksamhet. Hon såg verksamheten som en värdefull resurs.
Däremot pekar hon på att verksamheten är begränsad då den endast sträcker sig från 0 -
16 år. En vidareutveckling även mot gymnasieskolan vore önskvärd. 
Från de båda politikernas sida, socialdemokrat och moderat, var man enig om att kultur

är utvecklande och spelar en viktig roll i skolans arbete. Men på vilket sätt eller genom
vilken organisation kulturen skulle förmedlas till barnen i skolan rådde det delade
meningar om. En politiker (s) ansåg att det är viktigt att kulturen når ut till alla barn och
inte enbart till de barn vars föräldrar är engagerade i samhällets kulturliv och kulturut-
bud. Vidare ansåg hon att Kulturbyråns verksamhet är en klar resurs, men att det är trist
att dess vara eller icke vara ständigt ifrågasatts. Verksamheten har upplevts som positiv
av de flesta pedagoger och det har varit lättare att samordna kulturaktiviteter med hjälp
av en organisation som Kulturbyrån. En politiker (m) ansåg däremot att den nuvarande
organisationsformen, med en Kulturbyrå, ibland kan upplevas som allt för styrd. Han
föreslog att alternativet vore att pengarna fördelas direkt till skolorna, vilket skulle
innebära att varje skola får ansvara för sin del och kan arrangera det man anser bäst där.
Det kan vara i form av kulturaktiviteter eller ytterligare personal. Det kan eventuellt även
samordnas med andra kulturaktiviteter såsom kulturskolans, vilket skulle skapa en större
valmöjligheter. 
De tre kulturinstitutionerna, vilka besvarat enkäten, är positiva till den organisations-

form som Kulturbyrån arbetar utifrån. Det påpekades att den generösa tilldelningen av
pengar som Kulturbyrån erhållit hade förvaltats väl. Det är bra att det har blivit legitimt
att barnkultur får kosta. 
Magasin 15 har upplevt samarbetet med Kulturbyrån och dess organisation som positivt

med tanke på den verksamhet de själva bedriver. 
Biblioteket redogjorde för att man samarbetat inom projekt såsom bokprat som erbju-

dits och finansierats av Kulturbyrån. Lisa Greens sagostunder på biblioteket och även
Greens sagolådor och medieguider har varit material för förskolans och skolans räkning.
Det har finansierats av Kulturbyrån och biblioteket har skött dess cirkulation.
Barnbibliotekarien på huvudbiblioteket har gjort ”Lästipslistor” till Kulturbyråns
arrangemang, vilka främst hjälpt olika typer av teaterföreställningar. På biblioteket har
man varit behjälplig med media som efterfrågats av lärare och förskolepersonal i sam-
band med fördjupning av projekt presenterade av Kulturbyrån. Med den ökade efterfrå-
gan på litteratur och material har man kunnat se att ytterligare resurser i form av
utökad personal skulle komma att behövas inom en ganska snar framtid, förklarade
man från bibliotekets sida.
Kulturskolan så väl som övriga kulturinstitutioner instämde i att samarbetet med

Kulturbyrån varit givande; det har lett till att man skapat fler kontakter ute i skolorna
samt att elever och lärare fått större kunskaper om kulturskolan. Men ibland har sam-
planeringen varit besvärlig då man inte alltid varit i fas med Kulturbyråns verksamhets-
planering. Kulturskolan planerar nämligen sitt verksamhetsår under våren, vilket
innebar att man haft svårt att minska eller öka aktiviteterna efter sommarlovet.
Kulturskolan skulle nu försöka att samordna sin verksamhet med Kulturbyråns och
därmed kunna göra flera, andra och större insatser. 
I samtliga intervjuer har det visat sig mer än en gång hur viktigt det är att kulturen når ut

till alla barn. Och för att kultur och kulturtillfällen skall möjliggöras blir transportfrågan till
och från kulturtillfällena relevant. En politiker (s) ansåg att det varit utmärkt att busstrans-
porter för barnen ordnats av Kulturbyrån. Det har varit positivt ur nyttjarens vinkel att
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Kulturbyrån ansvarat för administrationen av resorna. Många barn skulle troligtvis inte
haft möjlighet och råd att följa med om föräldrarna själva skulle bekostat resorna. 

Vikten av kulturell mångfald
Det sker fantastiska saker bakom skolans väggar berättade en kulturledare; kultur-verk-
samheten är seriös och den har berikat undervisningen på många sätt, menade hon. En
kulturledare poängterade hur viktigt det är att barnen blir vana vid kulturupplevelser, att
de upptäcker saker och aktiviteter som inte enbart är dataspel eller TVspel. Flera av
informanterna berörde vikten av olika sätt att lära och där menade kulturledarna att det
arbete som utförts vid kulturtillfällena hade blivit ett sätt att utnyttja alla sinnen. En kul-
turledare från en skola i ett invandrartätt område nämnde som exempel Teodor och
framtidsjakten som man fått gå på. Här hade man fått hjälp med historieundervisningen,
vilket uppskattats. Hon berättade om det invandrartäta området och poängterade att
många av familjerna är fattiga. Kulturen och vanorna varierar och många av föräldrarna
är ovana vid att gå på teater eller göra aktiviteter tillsammans med sina barn. För dessa
barn har Kulturbyråns verksamhet varit en enorm resurs. Hon förklarade vidare att de
fått hjälp att göra animerade filmer, vilket de inte kunnat göra tidigare. Det är viktigt att
invandrarbarnen får ta del av kulturen; de måste få möjlighet till samma rättigheter som
andra barn. Att vi inte alla lär på samma sätt samt att kulturen öppnar dörrar till nya
vägar för barnen att uttrycka sig poängterades mer än en gång i intervjuerna.
En av politikerna (s) uttryckte att vi behöver olika saker för att ta till oss 

kunskaper och olika former av kultur. Här menade utvecklingsledaren att kulturpeda-
gogerna faktiskt bedrivit ett arbete som medfört nya tankesätt för samarbete inom teknik
och kultur. Utvecklingsledaren, som arbetar med utvecklingsfrågor från de allra minsta
barnen upp till vuxenutbildning, uttryckte sin övertygelse om att det är nödvändigt att
hitta variationer som kan få barnen att känna lust till lärande. Det är viktigt att arbeta
med olika kulturella uttryckssätt och därmed utveckla kreativiteten och bibehålla den
upp i vuxen ålder. Områdeschefen vittnade också om detta med tillägg att avgörande för
inlärningen är att man blir berörd, vilket kan betyda skratt så väl som tårar; det man lär
bör knyta an till ens känslor. Han uttryckte sig mycket positivt om de kulturtillfällen han
själv deltagit i, vilket har varit olika kulturevenemang, t. ex. en vernissage eller någon
form av upplevelseverksamhet, arrangerad av Kulturbyrån. Särskilt hade han fångats av
glädjen hos barnen och de vuxna; det har varit den största kraften. En gemensam 
lustbetonad situation, berättade han. Utvecklingsledaren, teaterkonsulenten så väl som
områdeschefen såg även kulturverksamheten i ett längre perspektiv och menade att när
barnen som till exempel fått se teater regelbundet under sin skoltid blir vuxna eller arbe-
tar som lärare kommer de att föra en kulturell medvetenhet med sig och på så sätt kom-
mer kulturen att växa och utvecklas i positiv riktning. Det finns en kraft i skapandet och
upplevelserna barnen får ta del av; det är den de kommer att minnas tydligt från tiden i
skolan, ansåg områdeschefen. Om man pratar med dessa barn om tio eller femton år så
blir det just sådana positiva minnen de kan berätta. Man minns en skolresa, man kommer
ihåg saker som spelat på ens känsla, det var inlärningens moder på något sätt, förklarade
han. För bibliotekets del ansåg man att det bästa med Kulturbyrån var dess förmåga att
gjuta mod i och glädja de barn och vuxna som fått ta del av verksamheten.
Teaterkonsulenten pekade också på vikten av att göra skolan lustfylld och i det sam-

manhanget blir kulturen ett bra verktyg och Kulturbyrån en oerhört värdefull resurs. Det
finns en kraft i att arbeta med kultur i skolan. Det är stärkande och utvecklande.
Kulturen kan användas på ett positivt sätt för de svagare eleverna, men undervisningen
skall bedrivas av pedagoger som har utbildning inom sitt område, framhöll hon. Det är
viktigt att arbeta för en kulturell medvetenhet, vilket skolorna själva bör ansvara för. Det
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skall inte enbart vila på Kulturbyrån. Därför är det nödvändigt att pedagogerna själva
verkligen arbetar med sin professionella kraft och utvecklar sin egen kunskap kring kul-
turen som ett redskap och därmed blir medvetna om varför de skall arbeta med till
exempel film eller teater, förklarade hon. Att kulturledarna och pedagogerna visade
intresse av att utveckla sina egna kunskaper framkom klart då kulturledarna uttryckte
hur viktigt det var att kulturupplevelserna inte var menade som ett jippo för stunden;
snarare såg man det som ett pedagogiskt tillskott till arbetet i skolan. Kultursekreteraren
talade också om att skapa lust till lärande. Kanske beror det på att det inte finns något
bedömande i samband med kulturaktiviteterna, förklarade hon, och även då man haft
stökiga barn i klasserna, har det fungerat bra. Det är viktigt att bearbeta sina upplevelser
av konsten och upplevelserna, att få prata om det man upplevt samt berätta för sina
lärare och föräldrar, ansåg kultursekreteraren. Barnen får så många intressanta minnen
och upplevelser genom sina kulturtillfällen, förklarade hon. Genom upplevelseverk-
samheten får alla barn gå på bio, vilket inte annars är självklart. Barnen får se föreställ-
ningar och professionell konst, vilket inte heller är vanligt. Konsten finns även i kulturen,
menade kultursekreteraren. 

Konsten har en viktig roll för människan annars skulle den inte finnas och vara så ettrig.
I det här sammanhanget nämnde hon även betydelsen av att lära sig den rörliga bildens
språk. Om vi inte lär oss tolka den rörliga bilden och de signaler den sänder kan vi lätt
bli offer för den; vi förstår inte språket helt enkelt.
En kulturledare berättade att med vetskapen att man haft Kulturbyrån i ryggen har man

vågat och litat lite mer till den egna förmågan. I frågan om nyttan med Kulturbyråns
verksamhet poängterades även kulturpedagogernas besök, vilka blivit en klar resurs och
tillfört en annan stimulans än den som läraren själv kunnat förmedla. Samtliga kul-
turledare har uttryckt sig positivt om den inspiration och kunskap de fått i samband med
de expertledda arbetstillfällena. Ibland kanske man önskar något som man själv inte är
bra på, då är det bra att arbeta med en kulturpedagog som är expert på sitt område,
berättade en kulturpedagog. Ett exempel var då Magasin 15 arbetade med film tillsam-
mans med eleverna och läraren i mindre grupper. Det resulterade i förbättrade kun-
skaper och kom till användning då läraren senare arbetade med filmprojekt i skolan.
Detta är ett bra sätt till fortbildning då det blir praktiskt användbart direkt, ansåg hon. 
Att skapa lust till lärande och inge mod är viktiga aspekter som berörts av samtliga i

intervjuerna och man har flera gånger återkommit till värdet av att arbeta med olika kul-
turella uttryckssätt och därmed utveckla kreativiteten.

Effekter
Exempel på goda effekter är den ökande medvetenhet om kultur som uppstått. På alla
plan och i alla samhällskikt har man vaknat lite mer när det gäller “kulturgrejer”, berät-
tade en kulturledare. På våren har man i ett område särskilda kulturdagar, vilket bland
annat innebär att en förskola presenterar en kulturaktivitet, med stöd av Kulturbyrån,
vilken visas för samtliga barn i området. Föräldrarna inbjuds till familjekvällar med olika
kulturaktiviteter. Det hela är mycket uppskattat. 
Att Kulturbyråns verksamhet har genererat positiva effekter på barnen kan konstateras

då kultursekreteraren tar Velanda skola som exempel. Man har där arbetat med hantverk
som tema och av utvärderingarna att döma, hade det fria skapandet gjort att barnen
orkat med övriga delar i skolan bättre. En kulturledare berättade att man på en skola
sammanställt alla de kulturevenemang och kulturtillfällen som utförts, och sänt sam-
manställningen till samtliga i skolans ledning. Det är viktigt att visa vad som händer
innanför skolans väggar och dokumentation bör uppmuntras, förklarade hon.
Att den kulturella verksamheten i skolan även genererar sociala vinningar belystes av
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teaterkonsulenten och en politiker (s). Politikern (s) pekade på kulturens betydelse i
skolan då hon ansåg att dramaövningar och teater kan lösa upp knutar i det svåra i
vardagen. Hon underströk värdet av att få med hela människan samt att om alla mår bra
kan man kanske undvika förstörelsen. Teaterkonsulenten menade att genom att blanda
barn från olika gäng kan man nå en större trygghet med varandra och kanske kan det lik-
nas vid förebyggande mobbning. 
Den respons Kulturbyrån fått rörande verksamheten från föräldrarnas sida är positiv.

Föräldrarna visar bland annat sin uppskattning och tacksamhet för de transporter kom-
munen bekostat för barnens resor till och från kulturupplevelser. Utan dem skulle det
aldrig blivit av förklarade man för Kulturbyrån. 

Att utveckla och förbättra 
God framförhållning är en viktig förutsättning för att nå ett positivt resultat, menar kul-
turledarna. Det är viktigt att i god tid kunna förbereda barnen på en kommande kultur-
aktivitet eller ett kulturtillfälle. Någon gång har program ändrats i sista minuten, eller
ställts in. I sådana fall är det svårt att hinna med en tillfredsställande förberedelse för bar-
nen. Vid något tillfälle har kulturombuden påpekat att det varit svårt att få den önskade
aktiviteten. De har blivit uppmuntrade att önska och söka på nytt. Ibland har man fått en
annan kulturpedagog än den man önskat, men upptäckt att resultatet blivit nog så
givande och man har blivit nöjd.
Arbetet som kulturledare kräver naturligtvis sin tid och ansträngning. Önskvärt vore

om arbetet kunde förläggas inom tjänsten och jämställas med till exempel fackligt arbete
eller inköpsansvar, ansåg kulturledarna. Man önskade en bestämd och avsatt tid per
vecka. Som det är nu måste stor del av kulturledararbetet ske på ledig tid. Vidare ansåg
en kulturledare att arbetsrollen bör vara tydligare definierad. Arbetet innebär ett engage-
mang och ibland tenderar man att få dåligt samvete då inte allt som planerats hinns med. 
Ett kulturpedagogiskt centrum är en dröm som kultursekreteraren skulle vilja förverkli-

ga i Trollhättan, en plats där man skulle kunna samla allt material i en och samma lokal
samt få plats till utställningsverksamhet, förklarade hon. Fler än bara skolans personal
och föräldrarna kan då ta del av de arbeten som barnen gjort. Det skulle även underlätta
för folk att hitta verksamheten och titta in, menade hon. En gemensam lokal efterfrå-
gades även av kulturpedagog. En plats där man kan möta arbetskamrater, en lokal som
enbart är anpassad till kulturverksamhet skulle innebära en större möjlighet till utbyte av
erfarenheter med varandra, ansåg hon. En verktygslåda hör hemma i en verkstad och
Kulturbyrån är just en verktygslåda och ingen myndighet, berättade kultursekreteraren.
Stadshuset där Kulturbyråns kontor finns idag är en myndighetsinstans i människors
ögon, ansåg hon. Tanken vore att Kulturbyråns administrativa del även skulle förläggas
till det önskade kulturpedagogiska centrumet. De kulturmötesplatser man redan har i
staden saknar utrymme för ytterligare en verksamhet. Andra viktiga delar att utveckla 
är dialogen med eleverna, särskilt på högstadiet, ansåg kultursekreteraren. Det är viktigt
att medvetandegöra deras rättigheter, förklarade hon, och ett “elev-kulturråd” skulle
vara en möjlighet.

Skapande utan gränser – observationssammanställning
Under 2003 har jag närvarat och gjort observationer samt fotograferat vid ett flertal kul-
turupplevelse- och kulturpedagogiska tillfällen. Jag har även deltagit och medverkat i
konferensdagar som Kulturbyrån arrangerat. Vid besöken ute i verksamheten har det
varit viktigt att få uppleva den atmosfär och miljö som barnen befunnit sig i vid kultur-
tillfällena. Det har också varit av intresse att se hur kulturpedagogerna pedagogiskt arbe-
tat med barnen samt hur barnen uppfattat den föreställning eller det ämne som presen-
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terats för dem. Den kulturpedagogiska verksamheten förkortas med KPV och upplevel-
severksamheten med ULV.

Vid ett av mina första besök ute i verksamheten, Hamnmagasinet den 30 januari, fick jag
tillsammans med kulturledare och kulturombud ta del av olika kulturpedagogiska verk-
samheter och workshops. Jag stannande bland annat till hos kulturpedagogen i bild och
form, Annika Jostrand Liljevall som jag då träffade för första gången. Hos henne fick man
pröva på olika tekniker samt introduceras i olika sätt att arbeta med barn inom bild och
form. Annika arbetade med många olika typer av material, allt ifrån lera till vanligt pap-
per. Hon poängterade hur viktigt det är för barn att få pröva på och experimentera; barn
skall inte behöva känna att deras arbeten och bilder inte duger. Barnen skall få lära sig att
skapa på ett så fritt sätt som möjligt, förklarade Annika för oss deltagare. Kulturledarna
och kulturombuden deltog aktivt i dagen; de fick själva pröva på att skapa, leka och
forma med allt det material som erbjöds. Dagar som dessa är alltid uppskattade, uttryck-
te ett av kulturombuden; man behöver få nya infallsvinklar, träffa kollegor inom samma
område och få uppslag till nya idéer och teman. 
Då jag senare under våren besökte Annika var det på en skola och vid det tillfället arbe-

tade man med lera. Annika startade sin kulturpedagogiska lektion med att samla barnen
i en ring och hälsa dem och mig välkomna. Barnen hade redan tidigare arbetat med lera,
men idag visade hon dem hur man med små bitar av lera kunde forma mindre delar
såsom vingar eller ben. Annika visade barnen hur de kunde göra skålar genom att forma
en boll, sätta tummen i bollen och börja forma skålen. Om man får en spricka i lerformen
kan man laga genom att stryka med en fuktig svamp. En pojke utbrast: 

Man kanske kan göra en skål för suddgummi och gem och sånt. 

Barnen arbetade intensivt och koncentrerat med sina små lersaker; de lade inte nämn-
värt märke till att lärarna eller jag fanns i rummet. De var verkligen måna om att få klart
arbetet innan lektionen var slut. 
Vid ett annat tillfälle under året då jag besökte Annika stod det Tovade djur som tema

på schemat. Barnen fick fyra tillfällen att arbeta med ull. Man hade startat projektet
genom att skissa fram idéer och förslag på ritpapper till de önskedjur man ville framstäl-
la. I skissarbetet arbetade man med tankeprocessen och formade sina idéer, förklarade
Annika. Barnen fick därefter lära sig att både karda och tova ull. Då ullen tvättats i ljum-
met vatten och såpa blev den formbar och man kunde skulptera fram 
sitt önskedjur. Då det tovade djuret torkat kunde man sy på ögon och mun. Djuret måste
få en karaktär, en själ, sa Annika. Vid det allra sista arbetstillfället, det var den dag då jag
närvarade, fick barnen bygga ett bo, ett rum till sitt djur. Ett hotell kanske man kan
bygga, utbrast en pojke. De flesta av barnen skapade dock en skogsvärld 
till sitt djur. Med lite silkepapper kan man till och med få gräs som är rosa, förklarade
Annika.
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Båda lektionerna var inspirerande. Barnen fick använda alla sinnen genom att planera
och fundera över hur man tekniskt skulle lösa problem som uppstod i formandet av
materialet. Det jag tydligt la märke till var hur tysta och koncentrerade alla var. På ful-
laste allvar arbetade barnen vid sina platser, pratade ibland och rådfrågade Annika. De
hade ingen som helst brådska att rusa ut då det blev rast och lektionen var slut; några
dröjde sig kvar för att begrunda sina och kamraternas lerverk. Vid det senare besöket var
det tänkt att djuren som barnen skapat skulle bo tillsammans och därför fick man arbeta i
mindre grupper. Koncentrerat arbetade barnen även här. Då jag gick runt bland barnen
och talade med dem förstod jag hur allvarligt deras skapande arbete var. De planerade
minsta lilla detalj och uppfann nya sätt att forma och tillverka på. Kontakten och dialo-
gen med Annika var viktig; man frågade henne ofta till råds och diskuterade sig fram till
ett resultat. En grupp skapade en begravningsplats för sina djur, vilket resulterade i att
de spikade små hus av de träbitar som fanns. Husen målades svarta och alla i gruppen
hjälptes åt med var sin del. Då lektionen var slut hade flera även här svårt att slita sig
från sina verk. Man dröjde sig kvar, talade med Annika och ville berätta om sina arbeten.
I det skapande arbetet märkte jag hur upptagna barnen var med att verkligen lösa prob-
lem och komma på nya sätt. Man räknade, tog mått, diskuterade, målade och planerade.
Det är lätt att konstatera att flera ämnen såsom matematik, färg, form och modellering 
hade integrerats i tillfällena tillsammans med Annika. Att alla barnen fick möjlighet 
att aktivt ta del av arbetet samt att ingen lämnades utanför uppskattades; man 
kunde uppfatta hur värdefullt det var för barnens självförtroende och tillit till sina idéer
och planer. Även de tystare barnen kom till tals och alla arbetade. Annika hade tidigare

poängterat vikten av samarbetet i gruppen, något som kanske spelade en avgörande roll. 
Då jag besökte Lisa “Sagofrun” förevisades jag till det lilla sagorummet i anslutning till

biblioteket där föreställningen En resa till Afrika skulle hållas. I ett gulmålat rum i anslut-
ning till biblioteket hade man inrett en trolsk sagovärld. Under den stjärnglittrande
himlen var golvet draperat med vackra tyger och små mjuka kuddar i klara färger. Ett blå
och gulmålat gammalt skåp i trä var fyllt med olika sagogestalter och figurer. Just då var
skåpet bebott av figurer, djur och instrument från Afrika. Man kände verkligen att man
kommit in i en ovanlig värld, en fantasivärld, ett upplevelse-rum, ett sagans rum.
Välkomna alla prinsar och prinsessor, hälsade “Sagofrun” de barn och lärare som
anlände. Barfota och försiktigt smög barnen in, satte sig på de vackra kuddarna och plac-
erade sig i en halvcirkel runt sagoskåpet. “Sagofrun” började sin resa med barnen genom
att tända ett levande ljus och ta på sig afrikahatten. I dag skall vi resa söderöver, berät-
tade hon, och öppnade sin väska. Med i väskan fanns bland annat en kudde, en karta, en
fin klänning med paljetter, en vacker indisk schal och passboken. Barnen tog med stort
intresse del av innehållet i väskan. Alla sakerna placerades därefter tillbaka i väskan och
med det förklarade “Sagofrun” att nu kunde resan börja! 
Hon knackade på sagoskåpet och öppnade det därefter försiktigt. Barnen satt som troll-

bundna med spänd förväntan över vad som skulle hända. I sagoskåpet fanns det en vat-
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tenbuffel, en flodhäst, en noshörning och många andra sorters djur. I skåpet fanns det
också exotiska kryddor som alla barnen fick lukta på. Den väldoftande pepparn växer i
södra Afrika, berättade “Sagofrun”. Vidare berättade hon om geparden. Den kan springa
fort, lika fort som en bil kan köra, kanske 100 km i timmen. De värsta är att geparder är
väldigt törstiga och de får leta länge efter vatten, så kanske skulle vi ge djuren lite välling
frågade hon barnen. Upplevelsen i sagorummet blev en lång resa och man glömde allt
annat, inte minst då “Sagofrun” tog fram regnstaven från skåpet. Barnen satt med andäk-
tig tystnad då de hörde det rasslande ljudet från staven som liknade regnets stilla fall. 

Vattenstavens ljud påminner om fallande kristaller

utbrast en pojke. Regnstaven och alla de andra instrumenten fick barnen pröva. Det är
mycket viktigt att alla barnen får hålla djuren och pröva något instrument, förklarade
Lisa efteråt. Barnen fick ta del av de många skatter som fanns i skåpet, väskorna och
askarna, ädelstenarna, de vackra tygerna, kläderna och ökenrosen. En historia följde med
varje tyg eller sak. Sagan som berättades handlade om en flodhäst. Med stor inlevelse satt
“Sagofrun” framför barnen och berättade. 

Soliga, soliga land, solen skiner på grönskande land med vänskapens band, ingen är modig som
aldrig har varit rädd 

är glimtar ur hennes berättelser för barnen. Då det var en kvart kvar av sagostunden och
barnen tröttnat på att sitta stilla kröp de ihop och la sig ner på kuddarna varpå
“Sagofrun” draperade dem med de färggranna tygerna, soltyget och vattengrästyget, och
då de låg och blickade upp mot stjärnhimlen avslutade hon sin berättelse om flodhästen
nere vid vattenhålet. 
Spontant uttryckte Lisa i vår intervju att hon nog egentligen är en sinnespedagog. Det

gäller att aktivera alla sinnen och det gäller att vända på begrepp, förklarade hon. Hur
kommer det sig till exempel att man börjar fantisera? Vad är troll och älvor? Vem kom på
att man skulle ha slussar i Trollhättan frågade sig Lisa. Jo, svarade hon, det var Christofer
Polhammar. Men hur kom han på det då, undrade hon vidare. Jo Polhammar har
naturligtvis varit ute och lekt själv som barn och gjort fördämningar. Barndomen har ett
värde i sig, det är inte en förberedelse för att bli vuxen. Det är härligt att vara barn och
lek är bra; utan den kollapsar allting, poängterade Lisa. Ett par exempel på egna program
som Lisa utformat är “Jordenruntprojektet, Små väsen gör stort väsen i skogen, Saga myt
och sanning”. I Jordenruntprojektet för Lisa barnen med på en fantasiresa runt jorden.
Man reser med solen, för att vi ska dela på solen, vattnet och luften. Vi ska bli medvetna
om hur vi vill att det ska se ut i världen. Sagorna finns över hela världen; det är som en
röd tråd och egentligen har vi fler likheter än olikheter vi människor emellan, berättade
hon. Som pedagog vill Green lära barnen att se sina gåvor. Hon har valt att inte kalla
människans egenskaper för begåvningar utan gåvor. Lisa arbetar nära biblioteket för att
lyfta bokens värde. Hon vill visa hur man kan se på en bok, dess bilder och innehåll och
ibland gestaltas även böckerna. 
Att ha befunnit sig i sagolandet och fått uppleva och höra alla små berättelser var lika

fascinerande för barnen som för mig själv; en minnesrik sagostund för barnen, så väl som
oss vuxna. Lisa “Sagofrun” hade lyckats skapa en spännande resa till fjärran land. Med
inlevelse och känsla fångade hon vår uppmärksamhet totalt. Jag noterade att de barn
som varit lite stökiga vid ankomsten förändrades väl inne i sagorummet och tog aktiv del
av berättelserna. De stora ”tuffa”, pojkarna blev som små på nytt och kramade djuren
som förevisades. Det som man inte annars skulle drömma om blev möjligt här hos
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“Sagofrun”. Man fick vara liten igen, man fick vara barnslig, man kunde sitta bredvid
varandra och vara vänner. Självklart fick man också insikt i hur det kan vara att resa i ett
land som Afrika, en förståelse för människor och djur som lever där. Barn och lärare hade
fått en oförglömlig sagostund i sagorummet. 
I en aula samlade Dan “Dan Banan” ca 80 barn och lärare från fyra förskolor till en livad

och kreativ musiklektion. Dan, som är trubadur, hade gitarren med sig och började spela
då barn och lärare kom in i lokalen. Många kända låtar sjöngs och spelades och barnen
tog aktivt del i musiken. Då barnen suttit på golvet och lyssnat en stund bad Dan Banan
dem ställa sig upp och ta varandra i händerna och bilda en ring. Mitt i ringen gick han
själv och spelade på sin gitarr. Sång och ringlekarna fascinerade barnen och rösterna steg
med väldig kraft mot taket i aulan. Den stora skaran barn hängde med i sången och
rörelserna på ett medryckande sätt. Man avslutade musikpasset med en “hejdåvisa” och
vi ses om två veckor sa “Dan Banan”. 
Att samla så många barn i en och samma lokal, att fånga deras uppmärksamhet och få

dem delaktiga i musiken så totalt som Dan gjort var imponerande. Den atmosfär som
skapats genom musiken och rörelserna man utövat tillsammans gav en befriande känsla
av harmoni och avkoppling. Man hade verkligen fått vara med och skapa och leva ut
med sin röst. Barnen, som smugit in försiktigt vid starten, sprang på lätta ben ut efter lek-
tionen med glada miner. Några fortsatte även att nynna på sångerna. Musiken och toner-
na hade trollbundit och fångat barnen och oss vuxna på samma sätt som “Sagofrun” och
atmosfären där hade gjort. Att få ta del, att få skapa på sina egna villkor, sjunga så gott
man kan, var viktigt inte bara för dem som redan kunde eller kände sångerna utan även

för
dem som var blyga, eller nykomlingar.
Scenen var provisoriskt uppbyggd i ett av samlingsrummen på förskolan. Pjäsen, som

var särskilt anpassad till de allra yngsta barnen, hade en enkel handling med ett starkt
mimspel. Skådespelaren, som spelade Klara, framförde ett litet skådespel som i stort gick
ut på hur man klär på sig; en vardagssituation kan det tyckas, men ibland gick det inte så
bra för skådespelaren att klä sig. Till barnens förtjusning kom tröjan på bak och fram,
Varför gör du inte det ordentligt, ropade något barn. Hejdlösa skratt utbröt då skåde-
spelaren tog på sig sin morfars mycket stora byxor. Man måste ha strumpor då man ska
gå ut, förklarade Klara vidare för barnen. Då hon plötsligt gick rakt in i kulissen och
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”Klä på klä av” – enmansteater 

Förskolan Tornet 
ULV
4 september
ca 20 barn samt lärare
Teater TR3

Skådespelare, Ulrika Mannerfelt 

Musik med ”Dan Banan” 

Sylteskolan
KPV, sång och musik
13 mars
ca 80 barn samt lärare från fyra förskolor
Kulturpedagog
Dan Karlsson 



hängde den över sig förvandlade hon därmed kulissen till ett stort färgsprakande kläde-
splagg, en klänning som hon därefter bar. En förvandling och händelse som överraskade
oss alla mycket. Barnen följde föreställningen med intresse och ibland kommenterade de
Klaras aktiviteter. 
Det var intressant att följa så små barn vid ett kulturtillfälle. Med enorm koncentration

iakttog de små vad som skedde på scenen; de släppte inte Klara med blicken. Barnen
hade lätt att följa handlingen och leva sig in i pjäsen. Föreställningen som varade en halv
timma fångade deras uppmärksamhet totalt. På rasten efter föreställningen gick jag
omkring bland barnen och pratade lite om teatern de sett. En flicka på fem år uttryckte
att pjäsen varit lite för kort, vilket gjorde henne sur. Jag skulle vilja jobba som skåde-
spelare, berättade hon vidare. 

Jag kommer ihåg hur hon hällde lite vatten så att blomman växte upp fort

uttryckte en fyraårig flicka. Teatern var bra för den var rolig, berättade två pojkar i
femårsåldern. Kulturbyrån är så värdefull för oss då de även arrangerar kulturtillfällen
för de riktigt små barnen, förklarade en av de närvarande lärarna. Hon såg positivt på

Kulturbyråns arbete i skolorna.
På Folkets hus i Sjuntorp spelades föreställningen upp. Barnen kom tillsammans med

sina lärare till bygdegården där föreställningen gavs. Då barnen anlänt och ställt upp på
en lång rad i hallen hälsade skådespelarna dem välkomna, presenterade sig själva och
berättade även lite om föreställningen. Förundrade och förväntansfulla vandrade barnen
därefter in i den tillfälligt uppsatta ännu så länge mörka teaterlokalen. Föreställningen
som varade en timma fångade både barn och vuxna; den stora barnaskaran satt som
klistrad framför scenen. Ingen tog någon som helst notis om att jag själv smög lite försik-
tigt i bakgrunden och fotograferade; man var helt inne i skådespelet och dess handling.
Då lokalen var relativt liten fick man en fin närkontakt med skådespelarna och det som
skedde på scenen. Man kände sig delaktig i händelserna och upplevelsen var berikande. 
Det har varit intressant att ta del av professionell teaterkonst ute på landsbygden. Även

skådespelarna kommenterade hur inspirerande det varit att få komma direkt ut till sin
publik, Man möter alla här ute, de som kanske aldrig sett en teater tidigare. i staden
kommer endast de som är konst och kulturintresserade, uttryckte ansvarig för teater 
”Big Wind”. 
Den sista kulturupplevelse jag tog del av i samband med mina observationstillfällen var
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”Flickan med äpplet på huvudet” – varité med känsla

Sjuntorps Folkets hus
ULV
19 november
ca 60 skolbarn i åldrarna 6-10 år
Big Wind

”Sound of Music”

Göteborgs Operan
ULV
12 februari 2004
165 högstadieelever 9:onde klass
Stavreskolan och Paradisskolan 



på operan i Göteborg där jag tillsammans med 165 högstadieelever i nionde klass, från
Trollhättan såg musicalen Sound of Music. En chartrad buss hade på eftermiddagen fört
ungdomarna från Trollhättan till Göteborg. Vid entrén till operan mötte jag upp då de
tågade in efter hand. Pojkarna var på plats först, något senare kom flickorna. De hade
passat på att ”shoppa” först, berättade ett par pojkar. De flesta ungdomarna var klädda
till fest, en del pojkar i kostym och flera flickor i kjol med nätta toppar. Förväntningarna
var stora på kvällens evenemang. Före och efter föreställningen samt i pausen fick jag
möjlighet att prata med flera av dem. De flesta hade aldrig tidigare besökt operan och
man tyckte att det var spännande; det var en häftig byggnad, uttryckte någon. Man hade
bara sett Göteborgsoperan på TV och inte i verkligheten. Göteborg hade de flesta varit,
men inte på operan. På min fråga varför man inte varit på operan tidigare svarade någon
att man inte var en kulturfamilj, men kanske skulle man komma att gå dit senare i livet.
De ungdomar som däremot hade besökt operan tidigare hade antingen gjort det genom
studiebesök eller som liten tillsammans med sina föräldrar. En flicka förklarade att man
aldrig själv skulle kommit på idén att besöka operan, men att besöket hade uppskattats
och visst skulle man vilja återkomma. 
Sound of Music hade flera sett som film på TV. En pojke ansåg den vara en klassiker,

vilken man bör ha sett, förklarade han. En flicka berättade att hennes mamma fått henne
att se filmversionen av Sound of Music då hon var yngre. Förnämliga platser på parkett
hade alla fått även om de inte var samlade klassvis. Flera uppmärksammade de fina
platser de fått. I pausen efter första akten uttryckte ett par ungdomar att de ansåg att
musikalen varit lite ”seg”. Den var bra men man uppfattade handlingen något händelse-
fattig. Man hoppades på att det skulle hända mer efter pausen även om musiken varit
bra och medryckande. En pojke berättade att musicalen var helt ny för honom. 

… jag visste ingenting när jag kom hit, men jag tycker det är underbart, vet inte men 
det är konst i hela kroppen på nåt vis, man flyter med. Man vet när man inte tänker på 
sig själv längre. 

Efter föreställningen passade jag på att prata med några av ungdomarna igen. En pojke
hade önskat att få höra den engelska versionen av Sound of Music och frågade mig om
kvällens föreställning var en direktöversättning. Den sista akten hade lyft stämningen
och det hade hänt lite mer. Den var mycket bättre, påpekade flera då de lite omtumlade
av stämningen och upplevelsen stegade ut från operan och till bussen som skulle föra
dem tillbaka till Trollhättan.
Det var positivt och inspirerande att möta så många förväntansfulla högstadieungdo-

mar. Ungdomarna engagerade sig verkligen i musikalen och dess innehåll, tog del och
var villiga att diskutera den efteråt. Säkert stämmer det som flera av dem uttryckte att
man aldrig själv skulle besökt operan i Göteborg om man inte fått resan och biljetten
arrangerad och betald. Det är viktigt att komma ihåg att många av våra barn och ungdo-
mar vanligtvis aldrig får möjligheten att uppleva ”riktig” teater eller opera. Traditionen
kanske inte finns inom familjen och besöket blir aldrig av. Man prioriterar annat, om inte
skolan tar med dem på dessa kulturevenemang. 

Kunskapsberikande kulturtillfällen
Vid samtliga kulturtillfällen har jag upplevt stor koncentration hos barnen. De har aktivt
tagit del av varje tillfälle och på fullaste allvar visat ett totalt engagemang. Många barn
har fått idéer och skapandelust efter ett kulturtillfälle. Även de lärare som närvarat har
visat stort intresse och engagemang. Kulturtillfällena har varit kunskapsberikande,
inspirerande och har blivit en viktig del av det pedagogiska arbetet i förskolan och

38              Silkepapper och rosa gräs



skolan för barn och lärare. Man har sett det som berikande lärotillfällen. Om vi försum-
mar barns sinnlighet, försummar vi att ta tillvara det allra viktigaste åren av barns
utveckling, menade Derkert. Som konstpedagog strävade han efter att få oss att förstå att
det är viktigt att ge barn möjlighet till den kunskap som ett skapande arbete leder till. På
samma sätt som sina föregångare Ruskin, Lichtward och Key värnade han om barnets
skapande kraft och att det är viktigt att ta tillvara den redan i tidig ålder. Jag tänker då på
de kulturtillfällen jag själv deltagit i och förstår att de inte varit en förströelse för stun-
den. Det har snarare varit pedagogiska tillfällen där barnen fått möjlighet att tänka, plan-
era och formulera en helhetssyn med alla sinnen närvarande. Visst har Mikael
Alexandersson rätt då han säger att man borde föra in mer kulturfrågor i skolan, just för
att barnen skall kunna berika sina liv. Att kulturen är som grundvattnet och en förutsät-
tning för växandet blir väldigt tydligt då man själv tagit del av och fått uppleva den ska-
pande kraft som kulturtillfällena inneburit.

Skolors önskemål och utvärderingar 
Utsnitt och valda delar av önskemålen och utvärderingarna från Kulturbyråns tre första
verksamma år är sammanställda till en övergripande analys av undersökningen. I mina
studier av önskemålen och utvärderingarna har det varit av intresse att undersöka varför
man önskat en viss kulturupplevelse och hur önskemålen motiverats. Jag har studerat på
vilket sätt kulturupplevelserna berikat eller inte berikat det pedagogiska arbetet i skolan
och därefter tagit del av hur de slutligen har utvärderats. Förutom att läsa samtliga
utvärderingar har jag följt ett antal förskolor och skolor från deras önskemål till deras
utvärdering. 

Från önskemål till utvärdering
En förskola hade arbetat med traditionella barnsånger som tema. Man ville vidareutveck-
la och föra våra traditionella kulturskatter vidare och samtidigt ville man få hela barn-
gruppen samlad, vittnade önskelappen om. I detta fall hade man önskat Lilla Syster
Kanin; man ville få något som lätt tilltalade barnen. Ett annat exempel var där man skulle
arbeta med järnvägen på en förskola. Här hade en bussresa till Anten samt en resa med
museijärnvägen varit önskemålet. Man ville på så sätt få en anknytning bakåt i tiden och
därmed en koppling till temat. Bland önskemålen av de kulturkulturpedagogiska tillfäl-
lena fann jag även att sagor varit aktuella, populära och ofta önskade som tema. Lisa
Greens (Sagofrun) Små väsen gör stort väsen i skogen hade varit ett återkommande
önskemål. En förskola hade som ambition att vidareutveckla sin Naturruta och med hjälp
av Lisas nämnda program trodde man sig kunna hitta något väsen eller någon figur som
barnen kunde göra återkommande besök hos i skogen. En annan avdelning på samma
förskola hade också önskat ett av Lisas sagoprogram Historien om någon. I utvärderingar-
na har man uttryckt att sagan stimulerat barnens fantasi på ett positivt sätt, den hade
även varit spännande; barnen hade tyckt det var roligt att få känna och ta på de olika
sagofigurerna. På en förskola hade man önskat pedagogiska kulturtillfällen såsom Från
Tanzania till Bahia och Låt och leklaget. Deras val hade motiverats med att man önskade att
barnen skulle få en upplevelse av hur man dansar och sjunger med andra rytmer än våra
egna traditionella. Man ville bidra till att skapa intresse och förståelse för olika sätt att
vara tillsammans i den mångkulturella staden Trollhättan. Danslekar är självstärkande
och inspiration ansåg man alltid behövdes. Dansen är bra för motoriken och alla sinnen.
Barn tycker om rytmer och de vill få lära sig nya sånger och danslekar, ansåg man.
Exempelvis kan man se i en utvärdering hur positivt det varit då skådespelaren som
berättat, sjungit och dansat även låtit barnen vara medagerande. Upplevelsen hade hand-
lat om Där världen började. Genom deltagande i upplevelsen hade barnen själva fått upp-
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täcka att de alla egentligen är ganska lika. I önskeformuläret hade man uttryckt hopp om
att teatern skulle väcka barnens historiska intresse och inspirera dem att arbeta med forn-
tiden för årskurs tre. Det hade man lyckats med då teatern byggt en bro ända till
Etiopien. Projektet utvärderades som mycket positivt och man redovisade att man
gemensamt pratat om scenerna, målat och sjungit efteråt. Åhörarna hade blivit riktigt
nöjda och poängterat det engagemang som föreställningen innefattat. 

Lärorikt och roligt
I form av kulturtillfälle har man även besökt museer, till exempel Bohusläns museum.
Det hade varit lärorikt och roligt; ett inbjudande museum för barnupplevelser, även om
man i flera utvärderingar uttryckt att museet borde visat bättre förståelse för och bemö-
tande av barn och barngrupper. 
Från Magasin 15 har verksamhetsledaren formulerat att när Kulturbyrån startade var

Magasin 15 på plats och erbjöd två olika paket, ett animationspaket och ett filmpaket. 
Efterfrågan hade varit stor och man hade fått in sex stycken anmälningar från fyra olika

skolor, man hann dock endast arbeta med tre av skolorna. I utvärderingen skriver verk-
samhetsledaren att sammanfattningsvis har det tagit dem 244 timmar och 20 minuter att
lära 301 elever göra film och animation. Det slutliga arbetet resulterade i 64 filmer. Man
hade skrattat och haft roligt större delen av tiden och de såg fram emot en ny termin med
Kulturbyrån. 
Från kulturskolan uttryckte man redan år 2000 att det fanns ett stort behov av kul-

turverksamhet i skolan. De mål och syften man haft hade utfallit väl med det övriga ped-
agogiska arbetet i skolan. Efter att ha haft en del problem med schemaläggningen  i bör-
jan kan man nu konstatera att de är förändrade och lösta. Från kulturskolans sida
önskade man även anpassade lokaler för kulturverksamheten. 

Film på bio med skolbio
Att se film på bio har uppskattats av många och om “skolbio 2001” skriver man att det
varit spännande och bra med bio som motvikt till video. Särskilt positivt har det varit för
de elever som aldrig tidigare varit på bio och endast upplevt film hemma via video.
Återkommande har man även poängterat vikten av busstransporterna till och från
biografen, vilka arrangerats av Kulturbyrån. Det har varit bekvämt och lätt att ta sig dit
med buss, annars skulle besöken troligtvis inte blivit av. Det har även uppskattats att det
sällan varit mycket förarbete i samband med biobesöken. Däremot har man efteråt bear-
betat och pratat om den film man sett. När man till exempel hade sett filmen Den bästa
sommaren återföljdes den av diskussioner om livet och döden, om att vara fosterbarn
eller adoptivbarn. Det var en bra och tänkvärd film, ansåg man, även om barnen hade
önskat lite mer handling i filmen. Andra exempel på efterarbete är att man målat och
tecknat. Vid ett tillfälle hade barnen sänt tackteckningar med hälsningar och 
kommentarer till kultursekreteraren. Filmen Örnens öga var en av de filmer som 
visades under 2001. Här finner jag att alla varit nöjda, trots att några barn sett den
tidigare. Man tyckte att den var spännande och bra, förväntningarna hade stämt och 
man önskade se mera film på bio. Om filmen Bröderna Lejonhjärta skrev man däremot
att det vore önskvärt med nyare filmer då många barn redan sett den. Men i stort hade
man uppskattat ett riktigt biobesök. Negativa kommentarer i samband med skolbio 
har varit att vissa filmer inte anpassats till åldersgrupp barn. Alltför långa filmer för de
yngre barnen har varit mindre bra och alltför gamla filmer är inte önskvärt eftersom 
risk finns att många barn då redan sett dem. Pojkarna har önskat mer action, medan
flickorna varit nöjda med lugnare filmer, har man angett. Lärarna däremot vill inte ha
filmer med för avancerat språk, svordomar och för mycket anspelning på sex. Vidare 
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är det viktigt att information om skolbio lämnas ut i god tid och att framförhållningen
förbättras, anser man också. Om skolbio 2002 poängterar man igen hur positivt det 
varit med busstransporterna till och från biografen. Det har känts lyxigt att få gå på 
bio, säger man i utvärderingarna. Filmen Bäst i Sverige var en av filmerna som visades
under året och man berättade i utvärderingen att den särskilt uppskattats med tanke 
på våra invandrarbarn. Filmen handlade om barns rättigheter och berörde utanförskap.
Dock lyfte man fram i utvärderingen att språket i filmen varit dåligt och innehållit 
för mycket svordomar. En bra ungdomsfilm ansåg man också om filmen Den osynlige.
Eleverna i årskurs åtta hade tagit den till sig och uppfattat det djupare budskapet i
filmen.

Konst på Konsthallen
Utställningarna på konsthallen har lett till många intressanta diskussioner med barnen
och att få måla har uppskattats. Man har i de flesta fall varit nöjd med den guidning och
konstpedagogiska verksamhet som givits. Många vill gärna komma tillbaka och se mera
på konsthallen. Det har även varit viktigt att visningarna och utställningarna åldersan-
passats, skriver flera. Alltför stora barngrupper har heller inte varit önskvärt. Att få arbe-
ta med en konstnär i skolan vore bra, har man poängterat. Ibland har vissa skolor inte
utnyttjat sig av konsthallens möjligheter då man ansett att utställningarna inte passat den
åldersgruppen man arbetar med. 

Bejaka och se
I utvärderingen från en av kulturpedagogerna noterar jag att både barn, lärare och föräl-
drar givit en positiv respons på det kulturpedagogiska arbetet. Kulturpedagogen har
koncentrerat sin verksamhet på att bejaka, se och lyfta fram mottagarna till utveckling.
Det har varit viktigt att starta processer, har hon beskrivit. Kulturpedagogen har också
upplevt att lärarna ansett det som viktigt att få praktisk handledning i för- och efterar-
betet med barnen. Då det gäller materialframställning har hon uppfattat att det finns en
stor okunskap hos lärarna. Det har lett till att man velat lära sig så mycket mer, men
tiden har inte räckt till för att göra det. Slutligen anser hon att det är en stor process lärar-
na bör genomgå för att kunna använda kulturverktygen på ett naturligt sätt och integrera
dem i skolans arbete. 

Kompisdansprojektet 
I Trollhättans tidning (2003), skrev man positivt om projektet Kompisdans som genom-
förts av Yngves danskurser på uppdrag av Kulturbyrån och Folkhälsorådet. Projektet
drevs under flera år på samtliga skolor i Trollhättan och en utvärdering har sam-
manställts av kommunens folkhälsosamordnare. Syftet var att främja elevernas kam-
ratskap och gemenskap. Man önskade även nå ett ökat självförtroende hos eleverna.
Eleverna uttryckte själva att det varit givande. De framhöll att man blir bättre kompisar
och får ett bättre självförtroende genom dansen. Man hade med kompisdansprojektet nått
det önskade målet.

Planering och framförhållning  
Som framgår av önskemålsformulären har skolorna i de flesta fall angivit flera alternativ
av kulturaktiviteter. Man har oftast gjort ett första -, andra - och tredjehandsval. Jag har
uppfattat att pedagogerna tänkt över och planerat sina önskemål väl. De flesta
önskemålen har varit utförligt motiverade innan de lämnats till Kulturbyrån.
Utvärderingarna som följt har varit övervägande positivt kommenterade; man har önskat
mera och flera kulturtillfällen. Önskemålen har anpassats till vad som behövts just på
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den avdelning eller i den klass man arbetat med och vilka teman som varit planerade.
Det har varit viktigt för pedagogerna att få kulturupplevelser eller kulturpedagogiska
tillfällen som varit väl anpassade till den åldersgrupp barn man arbetat med samt att kul-
turupplevelserna lätt kunnat fånga barnens uppmärksamhet. Man har velat koppla ihop
kultur i skolan med det övriga skolarbetet. Därför har det varit värdefullt att de teman
man arbetat med på skolorna integrerats med det önskade kulturtillfället. Vid några
tillfällen framkommer i utvärderingarna att vissa kulturupplevelser varit svårbegripliga
och att barnen inte riktigt uppfattat innebörden, vilket resulterat i att man inte talat så
mycket om det efteråt.
Att kulturpedagoger kommit ut till skolan har upplevts som positivt och skapat tryg-

ghet för barnen som då fått vara kvar på sin skola. Av lärarna har kulturpedagogernas
besök upplevts som en möjlighet till lärande även för dem själva. Man har liknat det vid
fortbildning. Av det material jag studerat kan konstateras att det råder en medvetenhet
hos lärarna om kulturens betydelse och goda påverkan på det pedagogiska arbetet i
skolan. Genomgående har man sett kulturtillfällena som en resurs, ett lärotillfälle för
barn och pedagoger. Det har inte framkommit i utvärderingarna att kulturtillfällena
upplevts som betungande eller onödiga, men vissa kulturupplevelser har utvärderats
som svåra att ta till sig samt att de legat på fel nivå för barnen. Det missnöje jag noterat i
utvärderingarna har ofta berott på att en utlovad aktivitet uteblivit, tekniken krånglat
eller att man fått en oönskad aktivitet. Att föreställningar inte ändras i sista minuten är
att föredra med tanke på att man ofta förberett barnen på det valda kulturtillfället. Har
man väl förberett barnen blir det naturligt lättare att bearbeta den kulturupplevelse man
tagit del av genom att diskutera, måla, dokumentera eller gestalta den efteråt.
Man har visat sig uppskatta det sätt varpå Kulturbyrån presenterat och distribuerat sitt

utbud av kulturaktiviteter. Kulturbyrån har varit en inspirationskälla och en hjälp för
många skolor att starta kulturprojekt. På det stora hela kan jag konstatera att en god
planering och framförhållning alltid varit uppskattad och den borde endast kunna 
förbättras och utvecklas. Det är viktigt att dialogen mellan Kulturbyrån och skolorna
upprätthålls på ett så direkt sätt som möjligt, utan mellanhänder.
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Kronogårdens projekt 

Camera obscura

2001 
Vi gjorde en liten stadspromenad med de riktigt små barnen. Barnen skulle inta staden och vi hade en liten diskussion om
hur en stad ska byggas och vad denna bestod av. Experimentellt skapande med Bergens Arkitektskole under ledning av rek-
tor Svein Hatlöy som i Trollhättan hade 4 veckors processarbete med temat ”Det goda rummet – den goda staden” (om det
allmänna rummet i det urbana landskapet).

2002
En stadspromenad i det centrala älvrummet. Två skolor med ca. 500 elever deltog i denna promenad där vi tillsammans med
stadsarkitektkontoret visade på intressant stadsbyggnad, frågeställningar som rör byggnadsstilar, stadens uppbyggnad och
infra nät.

Camera Obscura
Konsthallens chef Göran Vogel-Rödin initierade detta projekt som utvecklades tillsammans med Konsthallen och
Kronogårdsskolans personal samt elever.

Vi byggde ett stort kamerarum i ett klassrum. Alla fönster mörklades och ett litet hål gjordes i det mörka papperet. Alla
eleverna såg nu en upp och nervänd bild mittemot det lilla hålet. Eleverna upplevde detta som ett mycket fascinerande
fenomen och samtalen runt detta blev intressanta och givande.

Vi fortsatte sedan med en fortbildning för skolans personal och efter detta började barnen bygga sina egna lådkameror av
eget medtaget material.

Fotograferandet påbörjades nu ute på skolgården i barnens närmiljö.
Bilderna exponerades och efter arbete med framkallning och förstoringar i vårt egenhändigt ordnade fotolaboratorium fick

vi våra högst personliga fotografier i svartvitt.
Skolans elever och personal visade sina alster på Konsthallen i Trollhättan under flera veckor och det gjordes också en

mindre utställning i stadsdelens bibliotek och på den egna skolan så att alla föräldrar och andra intresserade kunde ta del av
våra fotografier. 
Att få vara stolta och att synliggöra vårt projektarbete är viktigt.

2003
Rum för vänner
Nästa steg i detta arbete är ett projekt som vi nu arbetar med under hösten 2003.

Vi kallar det att ”Se, inta och förändra landskapet.” Gemensam planering med Kulturbyrån, Konsthallen,
Stadsbyggnadsförvaltningen, konstnärer, Bergens arkitektskola, dansare och landskapsarkitekt Carmen Olsson, elever och
personal på Kronogårdsskolan. 

Vi utgår från Kronogårdsskolans skolgård och placerar några spännande stenar och en klimatvägg på denna. Bergens
Arkitektskole förlägger en tre dagars kurs hos oss och bygger tillsammans med barnen en s.k. klimatvägg.

Barnen deltar aktivt med fysiskt arbete, samtal, reflektioner och egna ställningstaganden.
Vi arbetar vidare under hösten –03 med expeditioner i landskapet under olika former. Vi har också en fortbildning där vuxna
och barn har en fortlöpande dialog över vad som ska hända hos oss på skolan och i hela Kronogårdsområdet. 

Ja, vi får se vad som händer. Det känns mycket spännande…

Camera obscura, text av: Kerstin Löf, kulturledare på Kronogården
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Kapitel 4

Diskussion
Inledningsvis kan jag konstatera att den genomförda utvärderingen visar att
Kulturbyråns verksamhet med kultur i skolan generellt utvärderats positivt av samtliga
informanter. Resultatet av utvärderingen visar att kulturverksamheten har integrerats väl
i skolans pedagogiska arbete. På så sätt kan man säga att verksamheten, 
kulturupplevelserna och de kulturpedagogiska tillfällena varit viktiga för lärandet och
berikat undervisningen samt att de har givit barn och lärare positiva och minnesvärda
upplevelser. Man har upplevt Kulturbyrån som en resurs i Trollhättans stad. I de under-
sökningar jag gjort har det tydligt framkommit att kulturpedagogerna bidragit med 
kunskap och inspiration för barnen och lärarna i skolorna. Man kan konstatera att 
kulturpedagogernas undervisning hjälpt till att starta processer och aktiviteter som
annars inte skulle blivit av. De har därmed inte ensamma stått för urvalet av 
kulturaktiviteter. Enkätmaterialet visar också att Kulturbyrån anses vara en resurs i
Trollhättan. Magasin 15:s verksamhet har synliggjorts genom samarbetet med
Kulturbyrån. Det bästa med Kulturbyråns verksamhet har varit dess förmåga att gjuta
mod i och glädja de barn och vuxna som tagit del av arrangemangen, anser biblioteket.
Med det uttalandet blir det naturligt att referera till Olle Holmberg, rektor för 
lärarutbildningen på Malmö Högskola (UR 2003) då han menar att skolan inte enbart är
en förberedelse för livet, skolan är livet självt och barnen kan inte bara sitta och vänta på
livet, de vill leva nu!
I Trollhättan har man skapat en verksamhet som har en politisk vilja och medvetenhet

bakom sig, man har satsat tid och pengar för kultur i skolan och man har byggt en organ-
isation som förmedlar kulturen, nämligen Kulturbyrån. I intervjuerna har det tydligt
framkommit att man värdesatt att det varit en samlad organisation som förmedlat kultur-
aktiviterna och de kulturpedagogiska tillfällena till skolorna. Det är viktigt att komma
ihåg att ha en väl genomtänkt plan för den kulturverksamhet man ämnar introducera i
skolorna. Formerna, strukturen samt en avsatt ekonomisk budget för kulturverksamhet
är inte bara viktiga, de är avgörande för att möjliggöra ett effektivt och meningsfullt
arbete. Kulturbyråns verksamhet genererar en dubbel nytta då den når alla barn och
lärare i Trollhättan. Det blir det en rättvisare fördelning då verksamheten inte enbart når
de barn som själva söker sig till kulturaktiviteter. Man kan säga att kulturtillfällena ger
kreativa skapandemöjligheter för barnen och det blir en fortbildning och kompetens-
höjning för lärarna. Kulturaktiviteterna blir praktiskt användbara direkt och stärker
därmed arbetet i skolan. I intervjuerna nämnde teaterkonsulenten att Trollhättan är unik
med den organisation som man har skapat. Andra kommuner har levt och lever allt för
ofta på eldsjälar som startat projekt, menade hon. Skall man ta varning av detta och
ombesörja att alla barn i en kommun får likvärdiga möjligheter till kulturaktiviteter så
fungerar inte enstaka projekt eller insatser där det enbart blir upplevelser för stunden.
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Kulturbyrån måste med sin budget förhålla sig till och inom ramen för den verksamhet
man har skapat. Här har man byggt upp ett väl fungerande system samt ett bra kontakt-
nät för kultur. En annan fördel med att ha en samlad organisation som Kulturbyrån är att
man kan köpa in flera kulturupplevelser samtidigt: man har även möjlighet till bättre
priser och gruppriser. Rent ekonomiskt bedömer jag att Kulturbyråns nuvarande system
är ett fungerande system. Man inhandlar verksamhet för varje termin istället för att
tillsvidareanställa personer. Man förhandlar till sig bra priser och skapar goda kontaktnät
med kulturaktörer över hela landet. Vad kan man vinna på att arbeta på nämnt vis? Jo
man undviker att verksamheten bedrivs av samma pedagoger termin efter termin. Man
får möjlighet att bjuda in pedagoger och aktörer från andra kommuner och det i sig resul-
terar i ett bredare utbud. 
Man kan inte tala om kulturaktiviteter enbart som ett tillskott eller rolig upplevelse som

berikar den ordinarie undervisningen. Alla lär inte eller tar till sig information och 
kunskaper på samma sätt. Därför är en öppen och flexibel lärandesituation viktig.
Kulturaktiviteterna bör vara lärotillfällen jämställda med övrig pedagogisk verksamhet i
skolan och det är viktigt att de integreras i skolans ämnen. Det blir tydligt belyst med
Mikael Alexanderssons uttalande att kulturen är som grundvattnet en förutsättning för
växandet. Han poängterar också vikten av att föra in kulturfrågor i skolan. Man kan se
bevis på att hans teori stämmer då man studerat de kulturaktiviteter som förmedlats av
Kulturbyrån och hur de berikat arbetet i skolan i Trollhättan. Många gånger har man
kunnat göra vissa ämnen och projekt mer intressanta för barnen då man integrerat dem
med kultur och konst. Barnen har fått omsätta teoretiska ämnen i praktisk handling,
vilket gett dem möjlighet att använda alla sinnen. Man kan även titta tillbaka och studera
vad Vygotsky nämnt om skapandets betydelse. Han betonar värdet av att odla skapandet
redan i tidig skolålder. Det pedagogiska arbetets viktigaste uppgift är att forma skol-
barnet för framtiden, menar han och belyser även betydelsen av fantasins kraft. Den 
kommande människan har egentligen åstadkommit allt med hjälp av sin skapande 
fantasi, enligt Vygotsky.
En bidragande orsak till den positiva respons man fått tror jag även beror på den per-

sonliga kontakt Kulturbyrån haft med sina kulturledare, kulturombud och kultur-
pedagoger. Man kan konstatera att det nätverk som byggts mellan Kulturbyrån och
skolorna har fungerat bra, det har varit ett givande och tagande. Ute i skolorna har man
känt ett stöd med Kulturbyrån i ryggen, man har haft lättare att starta projekt och bolla
nya idéer. Kulturbyrån har varit mån om att upprätthålla kontakten och finnas till hands
för frågor och kommentarer. Den nackdel eller risk man kan befara är att Kulturbyråns
verksamhet växer så snabbt att dess administration inte hinner med, vilket kan innebära
minskade möjligheter till personlig kontakt med kulturledare och skolor. Men om man
från kommunens sida kan se de positiva effekter Kulturbyråns verksamhet har för 
barnen och pedagogerna är jag övertygad om att ett sådant eventuellt problem kunde
lösas med utökade resurser. 
Utvärderingen visar att Kulturbyråns verksamhet är nödvändig och utvecklande 

för barnen och lärarna i skolorna. Möjligtvis har man i vissa fall upplevt att verk-
samheten som förmedlats inte alltid räckt till. Man har velat göra så mycket mer. 
I intervjuerna samt utvärderingarna har det framkommit många förslag på hur och var-
för man önskat mera samt hur Kulturbyrån skulle kunna utveckla sin verksamhet. Ett
viktigt argument som framkommit är bland annat önskan om en framtida vidareutveck-
ling mot gymnasieskolan. Kulturbyrån expanderar och en gemensam lokal eller byggnad
vore nödvändig för dess fortsatta verksamhet. Ett kulturcentrum i Trollhättan vore
önskvärt. Även andra kulturinstanser kunde inrymmas i ett kulturcentrum, till exempel
kulturskolan. En gemensam lokal skulle bli en bra mötesplats för kulturpedagoger,
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lärare, övrig personal och ledning på skolorna. Det skulle bli en samlad plats där
aktiviteter och utställningar kunde presenteras. Även barn och ungdomar kunde få 
möjlighet att besöka Kulturbyrån i ett framtida kulturcentrum.
Som tidigare nämnts har undersökningens omfattning anpassats till de resurser som

avsatts för projektets genomförande. Dock skulle jag vilja påpeka att i en framtida
utvärdering vore det av värde att även undersöka hur Kulturbyråns verksamhet 
upplevts sett från barnens och föräldrarnas sida. Det vore också av intresse att föra en
dialog direkt med barnen, exempelvis genom intervjuer samt fortsatta observationer. 
Det skulle även av värde att följa en klass eller en grupp barn under en längre tid, 
exempelvis några år.

Slutsatser
Kulturbyråns verksamhet och organisationsform har utvärderats som positiv och väl
fungerande av majoriteten informanter. En utbredd uppfattning är att det har varit lättare
att samordna och erhålla kulturaktiviteter i skolorna då man haft en samlad organisation
som förmedlat den.
Organisationsformen med vilken Kulturbyrån bedriver sin verksamhet har resulterat i

att alla barn har fått möjlighet att ta del av kulturupplevelser och kulturpedagogiska
tillfällen i skolorna i Trollhättan. Den ekonomiska tilldelning Kulturbyrån fått har förval-
tats väl och den har lett till ett brett utbud och variationer av kulturupplevelser för barn
och lärare i skolorna.
Det råder ett väl fungerande kontaktnät mellan Kulturbyrån, skolorna och kommunens

representanter, vilket är en bidragande orsak till att de ursprungliga målen och intention-
erna har uppfyllts, anser jag.
Det har visat sig att kulturaktiviteterna har öppnat dörrar och nya vägar för barnen att

uttrycka sig på och bli kreativa skapande människor. Kulturen har varit ett positivt till-
skott till den övriga pedagogiska verksamheten i skolorna. Det är av vikt att poängtera
att det pedagogiska arbetet i skolan bör integreras med kulturaktiviteter vilka tillsam-
mans då kommer att utgöra en helhet. 
Kulturtillfällena i skolorna har indirekt även generat fortbildningsmöjligheter för lärar-

na, vilket inneburit att det blivit lärotillfällen för både barn och lärare då en kulturpeda-
gog kommit ut till skolan och arbetat tillsammans med dem. Många gånger har man med
stöd av Kulturbyrån fått möjlighet att starta eller utveckla nya kulturprojekt i skolorna.
Man har haft någon att bolla sina idéer med och projekt som annars aldrig skulle ha bliv-
it av har istället blivit avgörande för många. Med Kulturbyrån i ryggen har man vågat
lite mer. Den kulturverksamhet som bedrivits av Kulturbyrån har medfört nya och positi-
va tankesätt för samarbete och integrering av ämnen inom bland annat teknik och kultur.
Utvärderingsarbetet har lett till att jag sett ett stort, men även ökat behov av kultur i

skolan och därför vill jag uppmuntra till en fortsatt samt utvecklad verksamhet av
Kulturbyrån i Trollhättan. Det är viktigt att prioritera kulturverksamheten för barnen från
förskola och ända upp till gymnasieskolan. Det är viktigt att alla barn får samma möj-
ligheter till kulturaktiviteter samt att det integreras med det övriga skolarbetet.
Andra kommuner kan rekommenderas att studera och hämta inspiration från den

struktur man haft och har i Trollhättan. Säkert vore det en god hjälp att studera i ett upp-
startningsskede eller utveckling av det eventuella system man har.
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Citat av John Dewey, ur Demokrati och utbildning, 1916 (sid 166, Daidalos 1997).
”Men social kompetens som utbildnings-mål borde betyda att förmågan att fritt och fullt delta 

i gemensam aktivitet utvecklas. Detta är omöjligt utan kultur, för man kan inte umgås med andra utan att lära

sig saker - utan att få bredare perspektiv och förstå sådant som man annars skulle bli ovetande om. Och det

finns kanske ingen bättre definition av kulturbegreppet än att kultur är att ständigt vidga och förfina sin för-

måga att skapa och förstå mening.”



1. Syfte
Syftet med Kulturbyråns verksamhet är att alla barn i Trollhättans kommun ska få kultu-
rupplevelser av bra kvalitet samt få samma möjligheter att utveckla sitt eget skapande.
Genom medvetenhet om att deltaktighet i kulturlivet ger stöd till barnen i deras utveck-

ling av självkänsla, identitet och förståelse av omvärlden är en handlingsplan för kultur i
0 -16 förutsättningen för att alla barn i Trollhättan ges denna rättighet.
Med ett kulturpedagogiskt förhållningssätt, där var och en bemöts utifrån sina förutsät-

tningar och ges möjlighet att med alla sina sinnen uppleva och uttrycka, byggs grunden
för ett rikare liv för Trollhättans barn och ungdomar.

2. Bakgrund
Innehållet i Handlingsplan för Kultur i 0-16/ Kulturbyrån vilar på följande dokument:

- FN:s Konvention om barnens rättigheter
- Läroplan för grundskola, Lpo 94
- Läroplan för förskola, Lpfö 98
- Nationella mål för kulturpolitiken, 1997
- Kulturplan för barn och ungdom i Trollhättan, 1998
- Skolplan - 2000 för Trollhättans Kommun

Handlingsplanen är utarbetad utifrån uppdraget i utredningen om ett Barn och ungdom-
skulturcentrum i Trollhättan. 
Handlingsplanen har utarbetats i samråd med Kulturledare, förvaltning och politiker
från KUB-nämnden och Lokala Nämnden under dec. 99 -april -00.

3. Definition och Avgränsningar
3.1. Omfattning
Handlingsplanen gäller för Trollhättans Kommun.
Handlingsplanen skall gälla fr.o.m. 2000-07-01 och uppdateras på punkten 
”7 Budgetfördelning” inför varje nytt verksamhetsår.
Hela handlingsplanen skall uppdateras vart tredje år
Handlingsplanen skall användas som ett styrdokument för kulturverksamheten i kom-
munens 0-16-områden och som vägledning i övrig verksamhet som rör barn och ungdo-
mars delaktighet i kulturlivet på fritiden.
3.2.Målgrupp
Handlingsplanen skall omfatta samtliga barn i Trollhättans kommun i åldern 0-16 år.

4. MÅL - för utveckling i en lärande miljö
4.1. Inriktning - långsiktiga mål
Kulturbyrån skall verka för, 
• att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, såväl i 
att få ta del av upplevelser som att utveckla sitt eget skapande under god kvalitativ led-
ning.
• att en bra fritidsverksamhet finns för barn och ungdomar där de kan fortsätta att
utveckla sina kulturella intressen i både utbud och eget skapande.
• att följa upp målen i Kulturplan för barn och ungdom i Trollhättan.
4.2. Kortsiktiga mål 
Att inom en treårsperiod 2000 - 2002 stegvis genomföra Kulturbyråns verksamhet så att
samtliga barn i målgruppen kontinuerligt får ta del av den. (bilaga 1.)
Att barn och ungdomar samt deras föräldrar skall ges möjlighet att vara delaktiga i kul-
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turarbetet i skolan och på fritiden genom deltagande i val av program, genomförande
och utvärdering.
Att utveckla den kulturpedagogiska verksamheten där varje barn under sin skoltid får
möjlighet. 
• att successivt lära sig att hantera intryck av omvärlden och det kulturella utbudet och
utifrån det bearbeta och uttrycka kunskaper, känslor och åsikter med hjälp av de olika
konstarterna.
• att successivt lära sig ett kritiskt förhållningssätt till det stora utbud av upplevelser
genom media, mode, musik, film, form m.m. som präglar unga människors vardag.
• att successivt bli medveten om sin egen kulturella plattform och utifrån den se sin roll i
ett demokratiskt samhälle.
•Att samverkan mellan 0-16-verksamheten och kulturinstitutionerna/producenterna
utvecklas för en bra kulturpedagogisk verksamhet och kompetens i Trollhättans kom-
mun.
•Att kontinuerligt göra uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

5. Organisation och Ansvarsomården 
5.1. Kultur & Fritid
Verksamheten ingår i Kultur & Fritids programområde, inom avdelningen för Kultur.
5.2. Kulturbyrån
Organisationen av Kultur i 0 -16 kallas för Kulturbyrån.
Ansvarig för verksamheten är kultursekreteraren som skall samordna och driva
Kulturbyråns verksamhet genom: 
• att bilda nätverk.
• förankringsarbete och kompetensutveckling.
• att utforma och uppdatera handlingsplanen.
• att samordna inköp av kulturprogram.
• att träffa överenskommelser och avtal på kort och/eller lång varaktighet mellan 
”kulturproducenter” och 0-16 - verksamheten.
Kultursekreteraren har budgetansvar och ansvar för att handlingsplanen genomförs.
5.3. Kulturledare
Varje 0-16-område har en Kulturledare med ansvar för deltagande i Kulturbyråns
samordningsgrupp samt med ansvar att leda ett lokalt nätverksarbete i sitt område.
Områdeschefen (OC) utser Kulturledare.
Kulturledaren ska kunna avsätta tid, inom sin ordinarie arbetstid, som krävs för upp-
draget. Omfattningen av denna tid görs i överenskommelse med områdets ledningsgrupp.



Kulturledaren skall ha en ersättare.
Kulturledaren och områdesledning skall ansvara för att barnen och ungdomarna ges möj-
lighet att vara delaktiga i valet av programverksamhet.
5.4. Lokala kulturgrupper i 0-16-områdena
I varje 0-16-område skall finnas en lokal kulturgrupp. I denna skall finnas representanter,
kulturombud, från de olika verksamheterna i 0-16-områdena. 
Områdeschefen är ansvarig för att kulturombud utses.
Områdets Kulturledare bör vara ordförande i den lokala kulturgruppen.
Det skall finnas en protokollförande sekreterare vid varje mötestillfälle. Denna kan vara
kulturledarens ersättare.
I kulturgruppen kan även lokala kulturaktörer ingå som t.ex. bibliotek, föreningar och
församlingar, detta med särskilt beaktande för barnens möjligheter till kulturutövande på
fritiden samt förankring hos föräldrarna.
Det är av stor vikt att flera yrkeskompetenser är representerade och att alla kulturombud
är delaktiga i den lokala kulturgruppens arbete då detta är den viktigaste länken i
Kulturbyråns verksamhet.
Kulturombuden ansvarar för att förmedla information till och från de grupper de repre-
senterar.
De som har särskola, skoldaghem och liknande inom sitt område bör ta detta i särskilt
beaktande och se till att representanter finns med i den lokala kulturgruppen.

6. Verksamhet
Omvärlden väcker nyfikenhet och kulturen ger möjligheter att prova det fantasin och
kreativiteten utvecklar. Kulturbyråns verksamhet skall präglas av att bibehålla denna
nyfikenhet och lust att lära hos alla barn, genom hela skoltiden.
I förskolans och den obligatoriska skolans läro- och kursplaner betonas klart och tydligt
kulturens betydelse för barns utveckling och lärande. Att praktiskt få pröva och intellek-
tuellt reflektera kring olika frågeställningar ger fördjupad kunskap och erfarenhet. Att
förstå och bli medveten om sin omvärld och kunna hantera den underlättas av ett brett
urval av referenser med estetiskt, etiskt, filosofiskt och kulturellt innehåll. I konstnärliga
och kulturpedagogiska aktiviteter finns alltid dessa med, liksom de sinnesbaserade
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upplevelserna, vilket underlättar skolarbetet för många barn som idag har svårt för tradi-
tionella inlärningsmetoder.
För att möjliggöra en god miljö för kultur i 0-16 är grunden ett förhållningssätt där de

vuxna är medvetna om barnens och ungdomarnas kultur och deras rätt till den.
6.1. Allmänna riktlinjer
Kulturbyråns verksamhet skall vara ett komplement till den ordinarie pedagogiska

verksamheten i förskola och skola och ses som ett verktyg att förstärka kärnprocesserna
och de individuella förutsättningarna för inlärning och förståelse. Det är av stor vikt att
kultur i 0-16 används som ett kunskapande verktyg i ett ämnesövergripande arbetssätt.
Kulturbyråns programaktiviteter är ett tillskott och komplement till ordinarie skolverk-

samhet och skall inte ersätta skapandeverksamheten i ämnena bild, slöjd, idrott, svenska
och musik.
I arbetet med individens kulturella plattform finns inbegripet kulturarv, religion, tradi-

tioner och internationell kulturförståelse. Med ett förhållningssätt där varje person har en
kultur, oavsett var man kommer ifrån, behövs inte någon specifik definition på ”det
mångkulturella”. Att det finns många kulturer är en självklarhet och styrka i synsättet på
Kulturbyråns verksamhet.
Verksamheternas innehåll skall ha i beaktande kopplingar till barnens vardagskultur

och närmiljö.
Verksamheten skall sträva efter att få en bredd i sitt innehåll. Varje resultatenhet och

skolområde ska få möjlighet att formulera det program man önskar. 
För att det ska kunna genomföras krävs god planering och framförhållning av kul-

turverksamheten i 0-16 områdena. Målet är att på sikt kunna få till dialogen mellan skola
och producent så att man tillsammans skapar det kulturprogram som är bäst för alla
parter.
Kulturbyråns resurser skall fördelas på ett sådant sätt att varje barn får lika stor del 

i ett 0-16 perspektiv. Vid fördelningen av de årliga resurserna bör särskilda behov och
aktuella önskemål tas i beaktande.
I förskolepedagogiken är kulturverksamheten integrerad på ett naturligare sätt än det är

i grundskolan. För grundskoleverksamheten kan kursplanen vara vägledande i val av
program.
I grundskolan bör man se till en ökad elevdelaktighet i programval ju högre upp i

åldrarna man kommer.
Varje önskan om kulturprogram skall motiveras och sättas i ett utvecklingsperspektiv.

Vid val av program för de olika åldrarna kan följande utvecklingsmall vara vägledande.
6.2. Kulturproduktioner/Upplevelseverksamhet
Många barn får idag inte ta del av professionellt utförda konstproduktioner. De program
som utförs av professionella konstutövare och övrigt som kan betecknas upplevelseverk-
samhet skall därför alltid förberedas och efterarbetas så att barnen har möjlighet att lära
sig förstå och kritisera de upplevelser de får. Upplevelseverksamheten kan ha flera
syften. Dels kan den ses som inspiration inom tema- och ämnesarbete, den kan ses som
kompetensutveckling inom de olika konstformerna eller bara som en ren konstup-
plevelse.
6.3. Kulturpedagogisk verksamhet
Alla människor har ett behov av att bli bekräftade och synliggjorda som den de är.

Genom ett kulturpedagogiskt förhållningssätt, där man bemöter istället för bedömer, har
alla en möjlighet att bli sedda och hörda utifrån sina egna förutsättningar.
Det kulturpedagogiska arbetet kan vara en länk mellan upplevelser och eget skapande,

en kompetenshöjning i arbetslaget eller en pedagogisk verksamhet som bedrivs på annan
plats än i de ordinarie skollokalerna.
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Det kulturpedagogiska arbetet kan också vara vägledande i att se i vilka sammanhang
konstnärliga uttryck finns, både i vardagen och i konsten.
Det kulturpedagogiska arbetet i 0-16-verksamheten skall bedrivas i samverkan med per-

sonalen i arbetslagen. Kulturpedagoger, konstnärer och andra kulturutövare skall aldrig
ersätta ordinarie personal utan ses som en resurs vid de tillfällen de anlitas. 
6.4. Eget skapande
De intryck man får med alla sina sinnen hela tiden måste bearbetas och uttryckas för att

kommunikation mellan människor ska uppstå och utvecklas.
Barn och ungdomar ska ha samma möjligheter att bli medvetna om detta. Därför ska

alla barn och ungdomar under sin skoltid ges möjlighet att prova på och utveckla sina
uttryck inom de olika konstformerna. 
Barnen skall stimuleras i eget skapande och kreativt tänkande. De ska bemötas utan

bedömande och ges professionell vägledning i de konstnärliga uttrycksmedlen.
Den kompetens som finns hos skolans ordinarie lärare i bild, musik, slöjd, drama, dans

m.m. bör få möjlighet att vara en pedagogisk resurs i arbetslagens ordinarie arbete för att
stimulera barnens olika inlärningsförmågor även i de teoretiska ämnena.
6.5. Fortbildning & utveckling 
För att hålla en god kvalitet på den kulturverksamhet som bedrivs i 0-16 skall en del av
Kulturbyråns verksamhet vara utvecklingsarbete. Däri ingår fortbildning och erfarenhet-
sutbyte för personalen.
Lokala initiativ för utvecklingsarbete skall uppmuntras.
Samverkansarbete och kontakter bör bedrivas med lokala och regionala kulturinstitution-
er och nätverk samt med högskolor och universitet. 
De estetiska ämnena, estetlärarna och personal med liknande kompetenser i Trollhättans
Kommun skall ses som en tillgång i utvecklingen av Kulturbyråns verksamhet.
0-16-verksamhetens brukare, elever och föräldrar, skall erbjudas fortbildning i barn- och
ungdomskulturfrågor.

56              Silkepapper och rosa gräs

År Upplevelse Kulturpedagog Eget skapande

16 Operan / Stadsteatern el. dyl. Drama / Teater Samproduktion med eget val

15 Musik / Film / Musikteater Media / Musik Media / Musik

14 Teater / Film Skrivande Från ord till handling

13 Musik / Konstnär Konstnär / pedagog Ihop med konstnär / pedagog

12 No / Hi-drama / Film Media / Bild Animation

11 Teater / Författare Drama Dramatisering

10 Lokalhistoria Drama Historiskt rollspel

9 Musik / Film Musik Musik

8 Dans Dans / Bild Dans / Bild& Form

7 Förskolans val / Film Drama / Bild Bild & Form / Teater

4-6 Teater / Dans Drama / Musik / Bild Bild / Språk 

0-3 Musik/Rytmik / Dans Drama / Musik Sinnen / Känslor

Vid val av program för de olika åldrarna kan följande utvecklingsmall 
vara vägledande



7. Budgetfördelning

8. Avtal med verksamhetsproducenter
8.1. Ansvar
Kultursekreteraren ansvarar för förhandling, uppköp och kontraktering av program,
enligt reglemente, inom Kulturbyråns verksamhetsansvar.
8.2. Fördelning mellan egna och externa utövare
Den kontinuerliga kulturpedagogiska verksamheten skall främst avtalas med de egna
institutionerna - Magasin 15, Kulturskolan, Bibliotek, Konsthallen - där grunden för den
kulturpedagogiska kompetensen i Trollhättans Kommun bör finnas.
Verksamhetsplaneringen och samverkan inom förvaltningen skall vara sådan att rimliga
anställningsförhållanden kan komma till stånd på de olika institutionerna. Eventuella
projektanställningar kan även de ligga på de egna institutionerna.
De externa kulturutövare - studieförbund, föreningar, museer, fria kulturaktörer m.fl. -
skall ses som komplement till det övriga utbudet. Deras program bedöms utifrån samma
kvalitativa och ekonomiska kriterier som de kommunala institutionerna. 
Kulturbyrån skall i förkommande fall kunna ge uppdrag åt kulturproducent att göra

program. Produktionerna skall vara professionella och vara av utvecklingskaraktär. 
8.3. Kvalitet

All programverksamhet som bedrivs inom Kulturbyråns ansvarsområde skall präglas av
god kvalitet och professionalism. Pedagoger som arbetar inom Kulturbyråns program
skall vara medvetna om Handlingsplan för kultur i 0-16/Kulturbyrån och dess riktlinjer
för arbetet med barnen och ungdomarna. 
Programuppköp skall göras i samråd med Kulturledarna och präglas av god fram-

förhållning där elever och personal har givits möjlighet att vara delaktiga i programval.
(bilaga 2.)
Vid val av professionella kulturproduktioner (föreställningar, konserter, film etc.) bör

programvalet ske utifrån de rekommendationer som ligger till grund för stöd från statlig
eller regional kulturförvaltning. 
Krav på kunskaper och erfarenheter av kulturarbete med och för barn skall kunna

redovisas av kulturpedagoger och konstutövare som anlitas av Kulturbyrån.
Vid köp av kulturproduktioner skall studiehandledning eller liknande material för

underlättandet av arbetet med upplevelsen alltid efterfrågas.
Program producerat av/med amatörer skall endast i undantagsfall uppköpas. 
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Budgetfördelning

Rubrik 2000 vt 2001 ht 2001 2002

Evenemangsverksamhet 600 tkr 500 tkr 1000 tkr 1500 tkr
hyror, gage, pedagogiskt mtrl 

Kulturpedagogisk 755 tkr 800 tkr 800 tkr 1 600 tkr
verksamhet / pedagoger, resor, mtrl.

Utveckling av eget skapande 275 tkr 830 tkr 470 tkr 1 300 tkr
pedagoger, material, synliggörande

Fortbildning 85 tkr 20 tkr 80 tkr 100 tkr
resor, deltagaravg., föreläsare, litteratur

Samordning 385 tkr 250 tkr 250 tkr 500 tkr
lön, resor, deltagaravg., litteratur, tidskrifter

summa 2 100 tkr 2 400 tkr 2 600 tkr 5 000 tkr



9. Uppföljning och utvädering
9.1. Centralt Kulturbyrån
Kulturbyrån redovisar och sammanfattar sin verksamhet i Kultur och Fritids verksamhet-
sredogörelse.
Kulturbyrån gör kontinuerlig utvärdering av programverksamheten. (bilaga 3.)
Utvärdering av Kulturbyråns verksamheter skall inte enbart göras kvantitativt där

antalet tillfällen eller program räknas per barn. Det skall också finnas kvalitativa
utvärderingar av programverksamheten där långsiktiga effekter (utveckling) kan efter-
strävas och sedan utvärderas.
Forum för synliggörande av konkreta exempel av verksamhet skall utvecklas. Detta kan

t.ex. vara festivaler, utställningar, internet-galleri m.m.
För att utveckla den kvalitativa analysen av kultur i förskola och skola bör kontakter

med forskning inom detta område kopplas till verksamheten. Då kan kvalitén på verk-
samheten i Trollhättan bli jämförbar i ett nationellt och internationellt perspektiv.
De erfarenheter och praktiska exempel som finns inom Kulturbyråns verksamhetssfär

bör samlas i en ”kunskapsbank” som personal och andra intresserade kan ha tillgång till.
Kulturbyrån sammanfattar statistik från samtliga 0-16-områden.
9.2. Lokalt 0-16
Effektmål för kultur skall finnas för varje 0-16-område. 

Den lokala kulturgruppen skall årligen göra en sammanfattning på kulturverksamheten i
sitt område.

10. Bilagor
Bilaga 1. Utvecklingsplan över tid
Bilaga 2. Önskemål om program 
Bilaga 3. Utvärdering av program 
Bilaga 4. Utdrag ur FN:s konvention om barnens rättigheter och Nationella mål för
Kulturpolitiken

Utdrag ur FN:s konvention om barnens rättigheter. 
Gällande i Sverige sedan den 20 september 1990.

Artikel 13
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella
gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, i skrift eller tryck, i kon-
stnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.
2. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men endast sådana som är
föreskrivna i lag och som är nödvändiga (a) För att respektera andra personers rättigheter eller
anseende; eller (b) För att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (ordre pub-
lic) eller folkhälsan eller den allmänna sedligheten.

Artikel 31
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till
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Tidsramar för utvärdering:

Tidsramar för utvärdering:

Utvärdering av perioden 2000-07-01 - 2000-12-31                      Färdigt mars 2001

Utvärdering av perioden 2001-01-01 - 2002-06-30                      Färdigt oktober 2002

Utvärdering av perioden 2001-2003                                           Färdigt 2004
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barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella
och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter
för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

Nationella mål för kulturpolitiken
Fastslagen av Riksdagen 1996.
1. Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för den.
2. Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och kulturupplevelser samt ska-
pande.
3. Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kom-
mersialismens negativa verkningar.
4. Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället.
5. Bevara och bruka kulturarvet.
6. Främja bildningssträvandena.
7. Främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.
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Bilaga 2

Organisationsskiss

Kulturombud

Kulturledare

Kulturledare

Kulturledare

Kulturledare

Kulturledare

Kulturledare

Kulturledare

Kommunala
institutioner
Konsthallen, Kulturskolan,
Biblioteket, Magasin 15

Fria kulturarbetare
Konstnärer, pedagoger, 
föreläsare m.fl.

Regionala institutionella
producenter och
förmedlare
Film i Väst, Musik i Väst,
Riksteatern Västra Götaland,
Länsbibliotek, Länsmuseer
m.fl.

Folkbildningsorganisationer

Kulturbyrån
kultursekretare
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Personal
Lokal, kapitaltjänst
Resor
Projekt
Programköp
Pedagoger
Skolbio
Fortbildning, kulturledare/ombud

Bilaga 3

Budgetfördelning 2000-2003
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Bilaga 4
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Bilaga 5
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Bilaga 6

Kulturbyråprojektet 2003. Utvärdering och rapport.
Intervjuare: Anneli Martin

Intervjufrågor till politiker
1. Vad känner du till om Kulturbyråns verksamhet i Trollhättans kommun?
2. Finns det någon nytta med verksamheten, anser du?
3. Kulturbyrån en oviktig verksamhet i skolan med tanke på dess aktiviteter och ped.
kulturtillfällen vilka upptar tid från det övriga skolarbetet?
4. a) Hur ser man från politikers håll på Kulturbyrån som en resurs i kommunen?

b) Ekonomiska aspekter?
c) Kulturella aspekter?

5. Hur ser du på den expanderande verksamhet som Kulturbyrån har idag?
6. Finns det något du skulle vilja utveckla/förbättra i verksamheten?
7. Finns det något du skulle vilja förändra eller ta bort i verksamheten?
8. Egna kommentarer.

Intervjufrågor till kulturledare:
1. Hur samarbetar du/ni och Kulturbyrån?
2. Hur fungerar samarbetet mellan dig som kulturledare, kulturombuden och skolans
personal samt dess ledning?
3. Kulturbyrån en oviktig verksamhet i skolan med tanke på att den tar tid ifrån det van-
liga skolarbetet ?
4. Finns det någon nytta med verksamheten anser du ?

a) i så fall vilken ?
b) om inte, varför?

5. Kan man tillföra kultur i skolan på annat sätt än via den resurs som Kulturbyrån
förmedlar ?
6. Vilka mål finns uttalade för ert samarbete med Kulturbyrån ?
7. Om mål finns, hur upplever du att dessa mål uppfylls ?
8. Positiva kommentarer runt verksamheten ?
9. Negativa kommentarer runt verksamheten ?

Intervjufrågor till teaterkonsulent 
1. Hur samarbetar du/ni och Kulturbyrån?

a) Berätta kort om din roll i samarbetet med Kulturbyrån?
2. Vilka mål finns uttalade för ert samarbete med Kulturbyrån?

a) Om mål finns, hur upplever du att dessa mål uppfylls?
3. Finns det någon nytta med Kulturbyråns verksamhet anser du ?

a) i så fall vilken ?
b) om inte, varför?

4. Kan du jämföra Kulturbyråns uppdrag och verksamhet i ett nationellt perspektiv med
koppling till aktuella barn- och ungdomsaktiviteter samt kultur.
5. Hur ser du på den expanderande verksamhet som Kulturbyrån har idag?
6. Finns det något du skulle vilja utveckla eller förbättra i verksamheten?
7. Finns det något du skulle vilja förändra eller ta bort i verksamheten?
9. Egna kommentarer?

66              Silkepapper och rosa gräs



Intervjufrågor till områdeschef
1. Hur fungerar samarbetet mellan dig som områdeschef och kulturledare, kulturombu-
den och skolans personal samt dess ledning?
2. Hur finansieras den tid som kulturledarna behöver till sitt uppdrag?

a) Om den inte finansieras, varför?
3. Är det bra att ha en samordnande funktion som den kulturledarna utgör?
4. Är Kulturbyrån en oviktig verksamhet i skolan med tanke på att den tar tid det ifrån
det vanliga skolarbetet ?
5. Finns det någon nytta med verksamheten anser du?

a) i så fall vilken ?
b) om inte, varför?

6. Finns det något du skulle vilja förändra eller utveckla i Kulturbyråns verksamhet?
7. Positiva kommentarer runt verksamheten?
8. Negativa kommentarer runt verksamheten ?

Intervjufrågor till utbildningsförvaltningen, utvecklingsledare
1. Hur startade idén om Kulturbyrån i Trollhättans kommun?

a) vilken har din roll varit i Kulturbyråns uppkomst?
2. Hur ser man från kommunens/utbildningsförvaltningens håll på Kulturbyrån som en
resurs i Trollhättan?
3. Finns det någon nytta med verksamheten anser du?

a) om ja, vilken i så fall?
b) om inte, beskriv varför?

4. Hur ser du på den expanderande verksamhet som Kulturbyrån har idag?
5. Finns det något du skulle vilja utveckla eller förbättra i verksamheten?
6. Finns det något du skulle vilja förändra eller ta bort i verksamheten?
7. Egna kommentarer?

Intervjufrågor till Kulturpedagogerna samt kultursekreteraren 

1. Hur har du arbetat rent pedagogiskt med barnen som kulturpedagog?
2. Hur ser du på de ekonomiska frågorna rörande kulturverksamheten? 
3. Hur ser du som kulturpedagog/kultursekreterare på den expanderande kulturverk-
samheten och Kulturbyrån?
4. Hur har samarbetet mellan kulturpedagog och Kulturbyrån fungerat?
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Bilaga 7

Enkätformulär och frågor till kulturinstitutionerna i Trollhättan:

”En dokumentation och utvärdering av Kulturbyråns verksamhet i Trollhättans kom-
mun”
Högskolan Trollhättan Uddevalla har som uppdrag att under 2003 dokumentera och
utvärdera Kulturbyråns verksamhet i Trollhättans kommun. Syftet med undersökningen
och utvärderingen är att analysera Kulturbyråns tre första verksamhetsår med avseende
på uppbyggnad, organisation och måluppfyllelse. Utvärderingen skall ge synergieffekter
för både utbildningen inom Högskolan Trollhättan Uddevalla samt utveckling av ”kultur
i skolan” – arbetet i Trollhättans kommun. 
I vårt uppdrag att utvärdera och dokumentera Kulturbyråns verksamhet under dess tre

år har vi studerat de utvärderingar som gjorts av bl.a lärarna, barnen och kulturpeda-
gogerna fram till 2003. Vi har också gjort besök ute i skolorna och studerat de aktiviteter
som bedrivs där.
Ett flertal intervjuer har även utförts. 
Vi har valt att till följande institutioner i Trollhättans kommun sända frågeformulär:
konsthallen, kulturskolan, biblioteket, Magasin 15.
Undersökningarna kommer att sammanställas till en rapport presenterad i text så väl

som bild i januari 2004.

Före den 1 september är vi tacksamma om vi kan återfå Era frågeformulär ifyllda.
De återlämnas med internposten till Kulturbyrån Att Anneli Martin.

Vi tackar på förhand för Er medverkan!

Med vänliga hälsningar
Projektansvarig Anneli Martin

Univ. adjunkt bild/form, media 
Högskolan Trollhättan Uddevalla

”En dokumentation och utvärdering av Kulturbyråns verksamhet i Trollhättans kom-
mun”
Ange vilken kulturinstitution Ni svarar för. 
Institution:
Namn/titel på den som besvarar frågorna

Frågeformulär
1. Hur samarbetar Ni och Kulturbyrån?

2. Hur fungerar samarbetet mellan Er som kulturinstitution med Kulturbyråns verk-
samhet?

3. Finns det någon nytta med Kulturbyråns verksamhet?

4 a)Påverkar samarbetet med Kulturbyrån Er ordinarie verksamhet?
b) I så fall hur?
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5. Finns det något ni skulle vilja utveckla eller förändra i ert samarbete med Kulturbyrån?

6. Egna kommentarer…
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