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Kulturskolan i Framtiden



2

Frågor från Märits pass:
 Hur kan kulturskolorna anpassa utbudet till internettrenden?

 Vilken riktning ska kulturskolorna välja för att finnas till för ALLA?

 Hur kan vi skapa mötesplatser mellan människor från olika platser?

 Hur möter det gamla (traditionen) det nya (typ digital utveckling)? Inkl hur vi organiserar 

undervisningen?

 Hur hänger vi med i teknikens utveckling, i ett kultur- och samhällsperspektiv?

 Att se möjligheten med trenden.

 Vår roll är att bevara det personliga mötet.

 Vikten av den tredjepedagogen (läromiljön)

 Hur ska vi göra för att bevara det kritiska tänkandet?

 Vilken funktion får kulturskolan i ett digitalt samhälle?

 Vad rättfärdigar kulturskolans existens i ett framtida digitaliserat samhälle? Vilken är vår 

roll?

 Hur ska vi möta ”uppkoppling” på ett bra och vettigt sätt?

 Hur påverkas vårt handlingsutrymme som lärare av ständig uppkoppling, ökade krav och 

”rätteighetstänkande” hos elever och föräldrar?
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Har samhällets och elevernas behov av Kulturskolan förändrats om 25 år? 

Namn Antal %
A. 0 0 0
B. 1 0 0
C. 2 0 0
D. 3 0 0
E. 4 0 0
F. 5 1 5,3
G. 6 1 5,3
H. 7 6 31,6
I. 8 2 10,5
J. 9 5 26,3
K. 10 4 21,1

Total 19 100

Svarsfrekvens
95% (19/20)

Staplar långt till höger = hög grad av överensstämmelse
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Har Kulturskolan förändrats om 25 år? 

Namn Antal %
A. 0 0 0
B. 1 0 0
C. 2 0 0
D. 3 1 5,3
E. 4 0 0
F. 5 2 10,5
G. 6 1 5,3
H. 7 8 42,1
I. 8 2 10,5
J. 9 2 10,5
K. 10 3 15,8

Total 19 100

Svarsfrekvens
95% (19/20)

Staplar långt till höger = hög grad av överensstämmelse
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Har Kulturskolans personal förändrats om 25 år? 

Namn Antal %
A. 0 0 0
B. 1 0 0
C. 2 0 0
D. 3 1 5,3
E. 4 0 0
F. 5 1 5,3
G. 6 2 10,5
H. 7 3 15,8
I. 8 3 15,8
J. 9 5 26,3
K. 10 4 21,1

Total 19 100

Svarsfrekvens
95% (19/20)

Staplar långt till höger = hög grad av överensstämmelse
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Vilka förutsättningar kommer att förändras de närmaste 25 åren? 

Kommer det att bli fler eller färre elever?, nya elevgrupper? Mer eller mindre ekonomi? Förändrat
samhälle, förändrat uppdrag, förändrade förväntningar och krav? Förändrad styrning? Osv..

Färre elever tycker sig behöva våra tjänster. De hittar det de behöver på nätet. 
Det kommer bli ändrade förväntningar och krav från elever och föräldrar.
Fler ämnen men färre instrument.
Digitalt skapande.
Media.
Utveckling av ämnena.
Vi hoppas att Kulturskolan blir en skolform.
Balansgång mellan att vara kulurbärare och utvecklare.
Fler elever i och med nya målgrupper.
Om vi får en Kulturskolelag så tror jag på mer pengar. Uppdragen kommer nog att förändras i ett föränderligt 
samhälle. Bredda uppdraget utanför skolan!
Vi konkurrensutsätts på ett helt annat sätt än i dag. 
Vi måste se över utbudet radikalt, barn och ungdomar efterfrågar inte riktigt våra produkter idag, hur skall det då inte 
vara om 25 år...
Befolkning/ elev underlag varierar
Samverkansmodeller utvecklas
Förändrat samhälle: mångkulturellt och integrerat
En avgiftsfri skola för alla
Önsketänkande: mer pengar, mer elever, stor tillgänglighet. 
Verkligheten: Mindre lärarledda lektioner så att vi måste inkludera oss med tekniken. Fler elever, om arbetssättet 
förändras får vi nya elevgrupper. Kulturen får högre status = bättre ekonomi. 
Förhoppningsvis fler elever, nya elevkonstellationer, ökad ekonomi som ger fler tjänster och en lagstadgad kulturskola!
Under förutsättning att personal och Kulturskolan förändras så kommer nya typer av elever tillkomma, inte 
nödvändigtvis fler.
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Det beror på de ekonomiska förutsättningarna.
Ökad andel elever med annan kulturell bakgrund.

I och med den förändrade samhällsbilden kommer kulturskolorna att behöva ligga i framkant, att följa trender och 
förändringar i samhället.
Fler elever i fler nya verksamhetsämnen inom kultuskolan.
Mer pengar då kulturen kommer att spela en mycket större roll.
1.Den tekniska utvecklingen.
2.Förebilder
3.Intresset för läraryrket (statusen)
Mångkulturell dvs nya elevgrupper.
Svårare att få jobba med barnen under skoltid.
Mer ekonomi.
Större krav på vår undervisning, mer styrning.
Elever: Vem vet.
Nya elevgrupper: Hör ihop med den generella utvecklingen. Svårt att säga.
Ekonomi: Svår att förändra.
Förändrat samhälle: Ja. Förändrat uppdrag: Förhoppningsvis inte formellt, men förändringar sker utifrån 
samhällsutvecklingen. Förändrade förväntningar och krav: Hör ihop med samhällsutveckling, kan vara lite komplicerat 
om förväntningarna inte är verklighetsförankrade. Förändrad styrning: Betyder det ledning? Eller gäller det 
styrdokument?
Fler elever. Nya grupper genom att vi satsar stort på integrering av barn och familjer fr nya kulturer. Större ekonomi 
eftersom vi fyller ett stort behov i samhället och har utvidgat verksamheten. Nytt uppdrag kan också kunna vara att 
erbjuda musik/bild/dans som rehabilitering eller friskvård. Förväntningar på att Kulturskolan erbjuder senaste tekniken 
- eleverna vill producera själva från ax till limpa! Styrning: Vi har fått ett nationellt uppdrag och minimikraven är 
fastslagna i en lag. Vi får också ett statligt anslag.
Antal elever beror på vårt utbud.
Fler elever, fler utlandsfödda elever. Mer pengar till Kulturskolan, nationellt uppdrag och höga förväntningar och krav. 
Mer holistisk syn på undervisning och lärande. Digitaliseringen ett faktum! De 15 trenderna kommer att ha slagit 
igenom. 
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Minskade resurser, förändrade förväntningar,
Förändrad styrning (statlig styrning),

Tack vare resultat från hjärnforskningen kommer estetiken att få en större betydelse för lärandet.
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På vilket sätt tror du att din arbetsplats kommer att förändras de närmaste 25 åren? 

Kommer vi att jobba på samma sätt? ….. på nya sätt? Vad kommer att ta större plats, vad kommer att ta 
mindre plats? Vilka nya trender kommer? Osv..

Vi tror att gruppundervisning kommer att ta mer plats, dvs med mindre andel enskild undervisning. Detta pga 
effektiviseringsskäl (dvs lika många eller fler elever, till lägre kostnad), samt kvalitetsskäl (dvs bättre samspel, friare 
former)
Mer ensemblespel kanske. Sånt kan vara svårt att få till på nätet
Mer gruppundervisning.
Större mediadel på kulturskolorna.
Komposition och eget skapande i större utsträckning.
Slöjd och hantverk.
Vi kommer att en mer heterogen blandning av personal.
Mer projektstyrd undervisning.
Mer lagarbete.
Mer nyttjande av alla möjligheter som finns med instrumentallektioner via nätet.
Musiklärarrollen går nog mer till att vara en
handledare i vissa fall.
Halva personalstyrkan, starkare styrning från huvudman.
Ej så stor del instrumentalundervisning.
Förändrat upplägg av kursverksamhet: familjeaktiviteter , åldersgrupper, tillgängligheten ökar med digital teknik, mer 
gruppundervisning, vi ger mer upplevelse baserad verksamhet ( workshops mm), vi ger mångkulturell undervisning, vi 
är integrerad med andra verksamheter i samma hus.
Anpassade lokaler. Kommer att jobba mer ute på skolorna. Vi kommer att jobba på nya sätt, mycket mer teknik.
Spela in och sätta ut på nätet. 
Kurser i musikproduktion, media.
Mer ny teknik och att Kulturskolan blir en mötesplats för skapande och socialt sammanhang. Vi blir en större del av 
skolans vardag som en del av demokratiutvecklingen.
Mer projektbaserad undervisning, färre enskilda möten. Mer mångfald både gällande typ av undervisning och 
elevunderlag.
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Utvidgat/förändrat utbud. Nya lärare ger nya kompetenser.
Stora strukturella förändringar i den globala världsbilden leder förmodligen till stora förändringar på vår arbetsplats. 
Det känns hopplöst att spekulera i hur förändringarna ser ut.
Kulturen kommer troligen att spela en stor och viktig roll i samhället genom att sammanslås och koncentreras i ett 
stort kultuscentrumdär alla kulturverksamhetrr samarbetar.
1. Mer gruppundervisning och mindre enskilda lektioner.
2. Mer projektverksamhet.
3. Mer flexibla arbetssätt och arbetsformer
4. Mer inspelning och musikskapande. 
Mer arbete efter skoltid.
Det går inte att vara specifik, men kulturskolan måste ju också anpassa sig till utvecklingen. Vi kanske kommer att 
jobba mer med produktioner och coachning, men hantverket måste även fortsättningsvis läras ut. Större flexibilitet. 
Huruvida ett enskilt instrument kommer att bli mer eller mindre populärt är omöjligt att svara på.
Digitaliseringen tar mer plats. Fler projekt och korta kurser. Trad undervisning finns dock också kvar. Undervisning via 
internet är välutvecklat (typ play along). Orkesterinstrumenten har minskat drastiskt - eller så får de en riktig revival! 
Det kommer i så fall istället att bli viktigt att träffas IRL - orkestrar, körer, musikalprojekt m m blir jätteviktigt och 
inne!
Ännu mer digitaliserad. Ja vi kommer att arbeta på nya sätt. Webb baserad undervisning. Man kan inte bortse från den 
mänskliga kontakten. Vi tror att vi kommer att jobba mer i projektform.
Mer plats för eget skapande och egna produktioner. Lärarna får mer mentorsfunktion, jobbar på nya sätt och med nya 
hjälpmedel, läroprocesser och läromedel. Omvärldsbevakning mkt viktigare som lärare, vi kommer vara mer 
uppdaterade. Mer fokus på att använda kulturen som integrationsmedel och som hälsokur för sönderstressade elever. 
Värdet av de estetiska ämnena i sig själva kommer också att öka. De estetiska ämnena och dess hantverk kommer till 
viss del vara en frizon från den ständiga uppkopplingen. Kulturen kommer även i fortsättningen vara viktig för 
elevernas utveckling men med större fokus på att ingå i ett socialt sammanhang.
Kulturskolan kommer vara öppen även för vuxna och äldre samt föräldrar. Ev. samarbete med studieförbunden.
Digitala lärplattformer.
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På vilket sätt kommer du/ni som lärare att förändras? 

Vad kommer att behövas och krävas? Vilka insatser kommer kulturskolorna att behöva göra? Vad
behöver den enskilde göra? Osv

Antingen håller vi på som nu med få elever i någon slags museal verksamhet eller så...
Ständig fortbildning, många som jobbar på kulturskolan har ingen utbildning.
Utbildning på musikhögskolan för kulturskolan.
Utbildning för att jobba med lägre åldrar.

Flextid, inte behöva jobba med sina elever på samma sätt varje vecka om man t.ex. har ett projekt på helgen.
Utvecklas i takt med tiden.
Fortbildning, breddning av den enskilda lärarens kompetens.
Jag hoppas på mer lagarbete.
Lyhördhet mot dem som vi finns till för.
Förändringsbenägenhet
Vi måste vara proffesionella nog att skapa framtidens undervisning, ämnen och plattformar. Detta förutsätter att vi 
skapar en realistisk ide om framtidens behov.
Gör vi inte det är vi i händerna på skolans alt. politikernas agendor, visioner  och besparingsplaner. 
Detta arbete är av synnerlig vikt och något som det inte känns som att vi på allvar startat med.
Alla lärare kan och tillämpar den digitala tekniken i undervisningen och sociala medier. Den enskilde läraren fungerar 
som coach/ handledare. Vi möter också våra elever i  virituella rum.
Kompetens utbildning
Ämnesintegrering 
Samarbete över gränserna
Ändrade arbetstider 
Fortbildning! Vara nyfiken och vilja utveckla pedagogik och samarbete med skolan.
Mer fokus på bredd än på spets. En mer "coachande" funktion i sitt lärarskap.

Kontinuerliga vidareutbildningar. Kollegialt lärande.



12

Personlig kompetensutveckling.
Mer socialt inriktat arbete?
Försöka följa med utvecklingen i den mån det går.
Konstant kompetensutveckling.
för att kunna möta samhällets nya förväntningar.
Mer flexibla och nytänkande.
Kultur och hälsa.
Ömsesidigt lärande mellan elev och lärare.
Hänga med i utvecklingen av tekniken.
Allt drivs av passion och när den inte finns kvar får vi ersätta den med pension. Vi får anpassa vårt arbete till 
informationssamhällets behov, mer bredd och flexibilitet. Samhället är mer individualiserat, det man behöver hjälp 
med är att skapa tillsammans. Mer hjälp med den kreativa processen än den mekaniska. 
Skolorna kommer att måsta inse att de behöver kulturarbetarnas kompetens, så därför behöver lärarna öka sin 
förmåga att jobba i klasser och i projektform. Digitalt kompetenslyft behövs - böcker kommer inte att användas i 
samma utsträckning. Lärarna måste vara villiga att uppdatera sina kunskaper och metoder. Det ekonomiska utrymmet 
för fortbildning får därför inte krympa!
Tänka utanför boxen. Våga prova nya saker, våga misslyckas. Samarbeta med andra lärare. 
Större flexibilitet. Vårt hantverkskunnande kommer efterfrågas mer än idag. Lärarnas metodik, pedagogik och didaktik 
kommer vara i ständig utveckling genom digitala konferenser med internationella kontakter etc. Mer aktivt utbyte 
mellan lärarna. Hälsobefrämjande insatser kommer vi behöva minst ngn lärare per kulturskola som arbetar med, typ 
kultur på recept. Kulturskolan står för vidareutbildning för lärare och fritidspersonal och är ett kulturcentrum för efter-
skolan-aktiviteter. Kulturskolans lärare kommer ha högre status. Läraren måste ha väl utvecklad kommunikativ 
förmåga, både digitalt och i personliga möten.
Digital kompetens, jobba ämnesintegrerat - använda sig av estetiska läroprocesser.
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Apropå Titanic-metaforen: Vilka däcksstolar flyttar vi omkring? 

Vilka kosmetiska förändringar gör vi, vilka stora penseldrag missar vi? Flyttar vi ens däckstolarna?

Vi håller fast vid traditionella orkestrar och ensembler för lärarnas skull och för att det är enklast så
Ett låst veckoschema, måste ändras!
Vilka orkestrar/ensembler har vi för elevernas skull?
Håller vi fast för vår egen skull?
Vi måste veta varför vi gör det vi gör!
Ibland kan det vara lite för mycket snack om lokaler och dess utformning. MIndre snack och mer verkstad!
Det är inte vi utan våra kunder som skall bestämma det, vi borde fråga dem.... Om vi törs...
Vi "surrar fast " 20 min lektionerna på Kulturskolans däck. 

Vi syns på sociala medier , har hemsidor och facebooksidor

Vi ställer en motfråga: vet vi vem som håller i penseln?
Bygga på det som kommer att behöva finnas i framtiden. 
Mer utåtriktad verksamhet, mindre pappersarbete 
Vi utbildar oss till estetlärare med olika spetskompetens.
Orkesterinstrumentens överlevnad= vi vill så gärna behålla dessa instrument och provar olika grepp för att värva 
elever men suget från samhället finns inte där.
Ovillighet att våga förändra den undervisningstruktur som vi alltid använt oss av. Detta gäller både Kulturskolelärare, 
men även lärare i den obligatoriska skolan.
Kulturskolan sjunker inte.
Förmodligen, det får framtiden visa.
Vi försöker hålla skeppet flytande och parerar där det behövs.
Vi har lätt för att fasa in nya elever i ramar som vi "alltid" har använt. Istället för att se till att bredda och 
framtidsanpassa elevers nya sätt att utöva kultur.
Har vi ens makt att flytta däcksstolarna?!
Om vi har möjlighet ska vi inte stå i vägen.
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Vi möblerar om efter elevens behov.
Behöver en organisatorisk styrning.
Är det rätt att fokusera på de traditionella sättningarna, skulle man kunna jobba med nya konstellationer? Jobba med 
det man har istället för det man önskar att man hade. 
Det är lättare att anställa någon med ny kompetens än att vidareutbilda befintlig personal. Vi ska vara öppna för nya 
kulturer men måste samtidigt se till att Kulturskolan förvaltar vårt kulturarv. Stressen i skolans värld kan också ge 
tidsbrist att ägna sig åt traditioner.
Våran kompetens är kanske inte den som efterfrågas. Vi försöker på nya sätt värva elever till de vi kan.
Vi flyttar runt våra interna resurser och försöker trolla med det vi har i stället för att söka och kräva mer resurser och 
göra det vi vill! Vi bör blanda oss i den politiska debatten, engagera föräldrarna mer. Sänkt status bland ungdomarna 
är Kulturskolans Titanic! Att vara med i Kulturskolan måste vara lika coolt som att vara med i idol. Om elevernas 
intresse att vara med minskar är vi körda. Nu-generationen riskerar att lämna skeppet. Estetiska ämnen måste tillbaka 
in i skolan som obligatorium för att elevunderlaget ska finnas kvar.
Nya ämneskurser pedagogiska svar
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Vilka direkta utmaningar ser ni att det finns för kulturskolan/ kulturskolorna i
Norrbotten? 

Vad ser vi att vi behöver förändra / förbättra redan nu?

Balansen mellan att bevara det traditionella och att lyssna in "kunders"önskningar och behov och försöka tillgodose 
det.
Stora avstånd, samarbete över kommungränser.
Behöver utöka kulturskolan för att det finns ett sådant stort behov.
Privata aktörer, göra kulturskolan "användarvänlig".
Att integrera nyanlända barn tidigt.
Vi önskar ett politiskt uppdrag att göra detta.
Vi vill lära oss att möta dessa elever utifrån deras kulturella/musikaliska preferenser.
Vi vill bli en mötesplats där vi för samman olika estetiska uttryck istället för att bara lära ut.
Detta skapar ett mångfaldsutrymme.
Att få tillträde till grundskolans elever under dagtid. Renmans föreläsning gav  råg i ryggen
men egentligen är det inte vi redan frälsta som behöver honom, utan alla konservativ
ledare och lärare i grundskolan som fortfarande är övertygade om att det endast är i klassrummet som 
kunskapsinhämtning kan ske!
Vi måste nå inflyttade, nysvenskar, invandrare, flyktingar, ensamkommande eller vad vi vill kalla dem.
Vi borde/ måste börja anställa lärare med ickesvensk bakgrund att undervisa i ickesvenska ämnen på ickesvenska 
instrument tiill ickesvenska danser och melodier
Förbättra samarbete och samverkan mellan Kulturskolorna.  Visa "lite muskler "och skapa ett intresse , debatt och 
engagemang kring Kulturskolans innehåll och plats i samhället.
Elev konkurrens 
Sviktande elev underlag
Bättre lokaler
Låg status 
Att det finns kulturskolor i alla kommuner i Norrbotten. Skapa meningsfulla och fler samarbetspartners i samhället.
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De krav som ställs på eleverna i skolan nu leder ofta till problematik att hitta tider då de kan komma till vår 
verksamhet.

Ett tydligare samtal måste hållas med skolan kring hur vår verksamhet tillför något till deras elever snarare än tar bort 
något från deras skoltid. Professionella argument baserat på forskning.
Befolkningsstrukturen är viktig.
Vilken roll vi kommer att ha, i skolan eller utanför.
Distansundervisning?
Se till att vi har en verksamhet som är efterfrågad och attraktiv. Att inte vara rädd för förändringar och att utveckla 
verksamheten i "rätt" riktning. Det ställer även stora krav på kulturskolornas ledare - att de vågar driva utvecklingen 
och får personalen med sig på tåget.
Kultursammarbeten mellan kommunerna och se till att alla olika verksamheter växer tillsammans. 
Lokalerna på grundskolan och på kulturskolan.
Digitala medel behöver uppdateras.
Behålla de elever vi har. 
Få fler gruppkonstellationer.
Få eleverna att välja olika instrument, mångfald.
Svårt att rekrytera nya lärare till kulturskolan.
Samarbete och elevinflytande.
Vad vill "kunden" ha?
Integrationen och användandet av digitala hjälpmedel.
Fortbildning. Rekrytering. Bevara mångfalden instrumentalt. Våga simma mot strömmen.
1. Gratis kulturskola för alla
2. Mer mellankommunalt samarbete
3. Fler lärare, mer fortbildning
4. Mer resurser att nå alla barn
5. Se Torgnys framtidsspaning
6. Se de möjligheter som finns i stället för problem. 
7. Övernattningsmöjligheter för lärare som kommer utifrån, eller kulturskolelärare som åker runt och delar med sig av 
sitt kunnande.
8. Se till att VFU kan hållas i Kulturskolan.
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Hur kan vi bli (ännu) bättre på kreativitet, innovation, relevans och motivation?

Vilka arbetssätt, förhållningssätt, organisationssätt, kompetensutveckling kan stärka detta?

?
Ha kontakt och samarbete med andra verksamheter.
Mer nätverkande (göra något aktivt).
Cheferna är mer delaktiga och stöttar i verksamheten.
Öka nätverkandet.
Anpassning

Nyfikenhet och öppenhet.

Öppet förhållningssätt.
Lyhördhet för elevernas önskningar!
Ta tillvara medarbetarnas ideer och kunskaper, låta personalen växa
utan att ledaren fastnar i detaljer
Vi skulle behöva ha mer kontakt med andra verksamheter. Systerskolor, verksamheter i andra länder osv. Vi behöver 
input från oväntat håll.
Det är viktigt att inspirera personal och det en bekräftelse på det goda vi gör. Det ger en synergieffekt till våra elever. 

Vi behöver påminna oss om att vi har viss frihet under ansvar och kan, om det är förankrat i nämnd prova nya 
strukturer. 
Mer samarbete mellan lärare länet
Jobba mer med projekt
Jobba mindre lektionsbundet 
Mer morötter 
Förankra Kulturskolan i grundskolan så att Kulturskolan ses som en tillgång och resurs.
Samarbeta över ämnesgränser och kommungränser.
Hålla fanan högt! 
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Alltid vara nyfiken och vara öppen för nya influenser, både inifrån och utifrån. Alla ska verka för ett sånt 
förhållningssätt i kollegiet.
Nätverken är mycket viktiga!
och dessa länsstudiedagar är viktiga.
Återuppta fortbildningsdagar för olika instrumentgrupper. Var finns pengar till detta?
En fortbildningsplan för resp. ämne.
Vara öppen och orädd för förändring och pejla omvärlden. 
Tillåta elever själva få skapa sitt eget konstnärliga uttryck.

Kulturskolans arbete borde bli mer kreativt stimulerande och arbetsplatsen och organisationen måste tillåta ett 
flexibelt arbete. Ansvaret för kreativ utveckling ligger i både arbetarnas och ledningens händer. 
Det praktiska måste fungera för att vi ska orka vara kreativa hela tiden.
Arbeta tillsammans för att förstärka.
Öppnare arbetssätt=mer kreativitet.
Input utifrån är viktigt för att kunna utvecklas som lärare.
Lyhörda pedagoger.
Inbjudande förhållningssätt.
Flexibelt arbetssätt.
Coachande funktion.
Inspirerande kompetensutveckling,individuell.
Varje arbetsplats ska ha regelbundna forum för att utveckla nya idéer och metoder. Utbyten med andra i samhället, 
andra kulturer. Samarbeten med andra i samhället utvecklar verksamheten.
Se föregående svar!
Större frihet för lärarkollegiet att ta vara på den kreativitet mm som vi redan besitter, mindre detaljstyrning!
Samarbete med andra aktörer. Sprida goda exempel. Påvisa värdet av de estetiska lärprocesser


