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Bakgrund: 

● “Kulturskoleklivet” (SU & SMI) och kandidatprogrammet i 
drama/teater & media SU

● Kulturskoleutredningen (sou-2016:69)
● Praktikutvecklande forskningsansökan om breddad 

deltagande i kulturskolan

● Vad särpräglar undervisning i kulturskolan...
○ ...gentemot obligatorisk undervisning?
○ ...gentemot målstyrd/läroplanstyrd undervisning?
○ ...gentemot “informellt lärande”

● Vad är gemensamt med ovanstående undervisnings-
/lärandeformer?



Frågor att ha i bakhuvudet: 
− Vad sker med den didaktiska triangeln när ett hörn är 

obestämt? Möjlighet eller svårighet?

− Hur kan vi veta ”hur” och ”varför” när ”vad” icke är 
(pre)definierat?

− Om undervisningen är frivillig
■ blir då läraren en leverantör till kunden/eleven som 

bestämmer …. eller 
■ kan det bidra till en professionalisering genom att läraren 

kan fylla undervisningen med lämpligt innehåll OCH 
metod?

Elev
Pedagog

?



Frede V. Nielsens modell för 
musikundervisningens basis

● Vilka undervisning-,vetenskaps-,konstdiscipliner och vardagskulturer kan vi 
○ lära från?
○ samarbeta med?

för att skapa bästa möjliga kulturskoledidaktiska utbildning



Frede V. Nielsens bildningsteoretiska 
didaktik-model



Mål för kulturskolans 
verksamhet



Praxistrekanten: Medvetenhet om 
varför pedagogen väljer som hen gör



Någon vill att någon ska lära något…?

Elev Lärare

Innehåll



Någon vill att någon ska lära något….

Elev Lärare

Innehåll Ställer krav på:
✓ Djupa ämneskunskaper
✓ Relationell kompetens
✓ Empatisk förmåga
✓ Ledarskapsförmågor
✓ Kunskap elevens kultur
✓ Intresse för elevens 

bästa och förmåga att 
förstå vad det kan vara

✓ Flexibilitet
✓ Förståelse för 

kulturskolans 
uppdrag/syfte



En kulturskoledidaktisk bro

Elev Lärare

InnehållAndra konst-/estetiska 
aktiviteter i 

verksamheten

Andra människor 
i verksamheten

Potentiella andra 
människor, konstarter, 

verksamheter och 
pedagogiker

Institutionella 
ramfaktorer

Andra pedagogiker 
i verksamheten

Mål & Uppdrag 
för 

verksamheten 

Verksamhetens 
(in)formella läroplan, 

doxa och historia



Den relationella kulturskoledidaktiska (ut)bildningsbron

Elev
Lärare

Innehåll

Vetenskaper Hantverk och 
vardagskulturer Konst

“Ars”“Scientia”

Andra konst-/estetiska 
aktiviteter i 

verksamheten

Andra människor 
i verksamheten

Potentiella andra 
människor, konstarter, 

verksamheter och 
pedagogiker

Institutionella 
ramfaktorer

Andra pedagogiker 
i verksamheten

Mål & Uppdrag 
för 

verksamheten 

Verksamhetens 
(in)formella läroplan, 

doxa och historia



Den relationella kulturskoledidaktiska (ut)bildningsbron

Elev
Lärare

Innehåll

Vetenskaper Hantverk och 
vardagskulturer Konst

“Ars”“Scientia”

Andra konst-/estetiska 
aktiviteter i 

verksamheten

Andra människor 
i verksamheten

Potentiella andra 
människor, konstarter, 

verksamheter och 
pedagogiker

Institutionella 
ramfaktorer

Andra pedagogiker 
i verksamheten

Mål & Uppdrag 
för 

verksamheten 

Verksamhetens 
(in)formella läroplan, 

doxa och historia

Ställer krav på:
✓ Djupa ämneskunskaper
✓ Relationell kompetens
✓ Empatisk förmåga
✓ Ledarskapsförmågor
✓ Kunskap elevens kultur
✓ Intresse för elevens 

bästa och förmåga att 
förstå vad det kan vara

✓ Flexibilitet
✓ Förståelse för 

kulturskolans 
uppdrag/syfte

✓ Medvetenhet om varför 
pedagogen tycker vad 
är viktigt.



Den relationella kulturskoledidaktiska (ut)bildningsbron

Elev
Lärare

Innehåll

Vetenskaper Hantverk och 
vardagskulturer Konst

“Ars”“Scientia”

Andra konst-/estetiska 
aktiviteter i 

verksamheten

Andra människor 
i verksamheten

Potentiella andra 
människor, konstarter, 

verksamheter och 
pedagogiker

Institutionella 
ramfaktorer

Andra pedagogiker 
i verksamheten

Mål & Uppdrag 
för 

verksamheten 

Verksamhetens 
(in)formella läroplan, 

doxa och historia

Ställer krav på:
✓ Djupa ämneskunskaper
✓ Relationell kompetens
✓ Empatisk förmåga
✓ Ledarskapsförmågor
✓ Kunskap elevens kultur
✓ Intresse för elevens 

bästa och förmåga att 
förstå vad det kan vara

✓ Flexibilitet
✓ Förståelse för 

kulturskolans 
uppdrag/syfte

✓ Medvetenhet om varför 
pedagogen tycker vad 
är viktigt.

Möjliggör:
✓ Elevinflytande (på 

riktigt)
✓ Relevans för varje 

elev
○ innehåll
○ utmaningar
○ mål

✓ Bildning
✓ Kritik av mål-

styrningen



Hur förstå hur den kulturskoledidaktiska 

förhandlingen sker/kan ske/bör ske

● Relationell estetik  (Bourriaud 2002;Vist & 

Holdhus 2018; Holdhus & Espeland 2017) 

(Mellanrummet, estetiken som förhandling 

och mellanmänskligt görande)

● Social estetik (MacDougall 2006, 2015) 

(estetikens materiella och sensoriska 

dimensioner och funktioner socialt)

● Estetisk kommunikation (Thorgersen….)

● Relationell pedagogik (Holdhus & Espeland 

2017, Biesta)



Frågorna samlat….

● Vad särpräglar undervisning i kulturskolan...
○ ...gentemot obligatorisk undervisning?
○ ...gentemot målstyrd/läroplanstyrd undervisning?
○ ...gentemot “informellt lärande”

…...Vad är gemensamt med ovanstående undervisnings-/lärandeformer?
● Vad är de mål, beställningar och förväntningar på verksamheten från samtliga intressenter 

som kan påverka undervisningen?
● Hur kan vi veta ”hur” och ”varför” när ”vad” icke är (pre)definierat?
● Vilken är (den önskade(potentiella) eleven
● Om undervisningen är frivillig

○ blir då läraren en leverantör till kunden/eleven som bestämmer …. eller 
○ kan det bidra till en professionalisering genom att läraren kan fylla undervisningen med 

lämpligt innehåll OCH metod?
● Vilka undervisning-,vetenskaps-,konstdiscipliner och vardagskulturer kan vi 

■ lära från?
■ samarbeta med?

….för att skapa bästa möjliga kulturskoledidaktiska utbildning

Vilka konsekvenser för musikpedagogen får detta?


