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arbetsformer

Vi summerar erfarenheter

Kulturskolan
kraftig segregerad

Stort behov av utvecklingsarbete

Le dar e
»Ska vi ta avgörande steg mot
denna vision är nya arbetssätt
nödvändiga och angelägna.«

Kulturskolan
och barn på flykt

M

ånga är vi som ser behovet av att vår
kulturskoleverksamhet behöver bli
bättre på att inkludera nya grupper
och bredda deltagandet. De senaste
tre åren har Kulturskolerådet tillsammans med ett flertal kommuner
drivit arvfondsprojektet Kulturskolan och barn
på flykt – Ensamkommande och nyanlända
möter kulturskolan. Syftet med projektet var att
ge ensamkommande och nyanlända unga bättre
uppväxtvillkor genom kulturskoleverksamhet
och har finansierats med stöd av Arvsfonden.
Kulturskolor i 14 kommuner samt Kultur i Väst
har under åren förändrat och förnyat sin verksamhet så att fler inkluderas.
Under projektets två första år gjordes inventeringar och nya arbetssätt prövades. Det avslutande året har haft fokus på erfarenhetsspridning samt att synliggöra resultat.
I detta extranummer av Kulturskolan magasin har vi samlat tidigare publicerade artiklar
från projekt samt slutsatser och övergripande
resultat.
Kulturskolerådets förhoppning är att de lärdomar och erfarenheter som gjorts inom projektet delas och sprids till fler. De arbetssätt och
metoder som prövats är också väl lämpade för
de kulturskolor som vill bredda deltagande oavsett målgrupp.

Kulturskolerådets vision är
att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i
verksamhet av hög kvalitet och
tillgänglighet. Ska vi ta avgörande steg mot denna vision är
nya arbetssätt nödvändiga och
angelägna.
Stort tack till alla engagerade och drivande kulturskoleledare, pedagoger, institutioner
som varit med och möjliggort
detta unika och spännande
projekt!

Inger Carlonberg,
Kulturskolerådets ordförande
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Erfarenheterna
från projekt sprids
text Ida Thomsson, foto Maria Hedberg
Sedan 2016 har Kulturskolerådet drivit Arvsfondsprojektet Kulturskolan och barn på
flykt – Ensamkommande och
nyanlända möter kulturskolan.
Syftet har varit att ge ensamkommande och nyanlända
barn och unga bättre uppväxtvillkor genom kulturskoleverksamhet. Genom projektet
har en rad kulturskolor prövat
sätt att förändra och förnya sin
verksamhet så att ensamkommande och nyanlända inkluderas. Under 2018 sammanfattas
och sprids erfarenheterna från
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projektet. I följande specialnummer av Kulturskolan Magasin har de artiklar som tidigare publicerats om projektet
samlats. De ska visa på all den
aktivitet som projektet inneburit och inspirera till fortsatt utveckling av en kulturskoleverksamhet som inkluderar alla.

följande kommuner och regioner som projektet pågått.
• Gävleborgsregionen: Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och
Sandviken
• Kalmarregionen: Mörbylånga, Nybro och Hultsfred
• Kultur i Väst (med 49 kommuner)
• Västerbotten/Norrbottensregionen: Arvidsjaur, Malå och
Storuman
• Skåneregionen: Simrishamn,
Svalöv, Örkelljunga och Eslöv

Fem regioner i fokus

Stor variation
av insatser

Projektet har genomförts i
kommuner som har ett stort
antal ensamkommande i relation till folkmängd. Det är i

Modet att våga tänka och pröva nytt har präglat projektet.
Delprojekten har inneburit en
stor variation av initiativ
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Duncan Kemp, delger
erfarenheterna från
Storumans aktiviteter i
projektet.

Hanna Thorstensson från Simrishamn berättar om

sin satsning på en inkluderande sommarkulturskola.

och aktiviteter. Allt ifrån dansflashmobs med efterföljande
workshops, sommarkulturskola och fortbildning för pedagoger till slöjdworkshops på
HVB-hem, kulturläger för ensamkommande och översättning av informationsmaterial
har rymts i projektet.

Framgångsfaktorer
I projektet har en rad framgångsfaktorer identifierats
som stärker möjligheterna att
utveckla en kulturskoleverksamhet som i högre grad inkluderar nyanlända och ensamkommande:
• Sätt igång – var inte rädda att
testa nya grepp och metoder
• Arbetat utåtriktat och uppsökande - bygg relationer med
nyckelaktörer hos kommun
och civilsamhälle
• Testa kortare aktiviteter –
inte bara terminsvis
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• Engagera föräldrar i aktiviteterna (viktigt med information)
• Skapa verksamhet/var närvarande på flera ställen (boenden, skola)
• Fokusera först på att tillvarata engagemang hos medarbetare som vill
• Jobba för att skapa insatser
för alla barn (särlösningar ok i
början)
• Arbeta med att nå alla målgrupper som ni i liten utsträckning når idag

Spridningsaktiviteter
Lärdomarna från projektet
sprids på olika sätt. Projektet
har haft en Facebooksida som
fungerat som ett aktivt forum
för erfarenhetsutbyte och exempel. Artiklarna som samlas
här har tidigare publicerats i
olika nummer av Kulturskolan Magasin. En rad filmer har
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också tagits fram som belyser
projektets innehåll och lärdomarna från det. Under 2018
genomför också de fem regionala delprojektet konferenser
och möten för att sprida erfarenheterna från projektet. En
del är öppna för alla att anmäla
sig till – andra är särskilt riktade till pedagoger och ledare i
vissa regioner.
Information om öppna
spridningsinsatser finns på
Kulturskolerådets projektwebb. Allt framtaget material
från projektet och ytterligare
information om själva projektet finns också samlat på Kulturskolerådets webb. Ta chansen att inspireras och lära dig
från ett givande och angeläget
projekt:
www.kulturskoleradet.se/sv/projekt/kulturskolan-och-barn-paflykt-ensamkommande-och-nyanlanda-moter-kulturskolan
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E-sportkurs, sommarskola och ambassadörer. Många påhittiga sätt att inkludera
nyanlända barn och unga i Kulturskolans
verksamhet har testkörts under Allmänna
arvsfondens och kulturskolans treåriga
projekt Kulturskolan och barn på flykt. Nu
sprids såväl framgångsrecept som insikter
om fallgropar vidare.
text Lisa Boden, foto Maria Hedberg & Mariel Rosendahl

”Bara kör!” uppmanade kulturminister Alice Bah
Khunke när hon talade på Kulturskolerådets
nationella konferens i Stockholm i maj 2016.
Att arvfondsprojektet Kulturskolan och barn på
flykt, med syfte att inkludera ensamkommande
och nyanlända unga i kulturskoleverksamhet,
har präglats av den andan framgick tydligt under ett uppföljningsseminarium med delprojektledarna på Rikskonferensen i Stockholm i mars.
– Ibland kan en kris skaka om. Allt ska gå fort,
då hinner man inte tänka, vi löste saker som inte
gick att lösa, säger Michael Jildestad, kulturskolechef på Kulturskolan i Mörbylånga på Öland.
Han har varit delprojektledare för Kalmarregionen och påminner om kaoset och kreativiteten som präglade den första akuta fasen av

Inkludera
mera
7.2018

Anna-Carin
Uggla delger sina
erfarenheter.
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Camilla Freedman medverkar på erfarenhetsutbyte om barn på flykt.

flyktingmottagandet. De fem regionerna valdes
utifrån att de hade en hög andel ensamkommande i relation till folkmängd. Skåne-, Gävleborg- och Västerbotten/Norrbottensregionen
har varit med från start, andra året anslöt även
Västra Götalandsregionens 49 kulturskolor genom Kultur i Väst.

Förutsättningarna på de olika orterna har skiljt sig
åt rejält och även slumpen har spelat in: I Mörbylånga öppnade exempelvis ett flyktingboende
hundra meter ifrån Kulturskolan och en naturlig kontaktyta för olika grupper uppstod. När
Kulturskolan i Färjestaden bjöd in var det däremot ingen som kom.
– Boendena låg för långt bort, säger Michael
Jildestad. Men när vi själva åkte till campingen
fick vi igång integrationen; en filmare från Sy-
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Arvfondsprojektet ”Kultur
skolan och
barn på flykt”
har skapat fler
möjligheter
för kultur
utövande.

Michael Jildestad
berättar om verksamhet
i Kalmar län.

rien anmälde sig, en annan skrev manus. Det
slutade med att en teaterföreställning sattes upp
på Kalmars läns museum.

Flera av delprojektledarna lyfter fram vikten av
lotsar, hjälpare, ambassadörer; kärt barn har
som bekant många namn – det vill säga engagerade nyanlända ungdomar som både kan tolka
och entusiasmera fler att besöka kulturskolan.
– Vi vuxna kan prata men det barnen behöver är förebilder. ”Varför ska jag som tioårig
kille från Damaskus gå och dansa? Jo, för att en
19-årig kille från Aleppo gör det!”, säger Anna

kult u rs k o l a n m a g a s i n 

7.2018

Medmänsklighet kan bära
en människa
genom väldigt
mycket sorg,
menar Malin
Aghed.

själva och då kom det fler och fler, säger Camilla
Freedman.
Hon delar även med sig av de något oväntade
utmaningar som kan uppstå när många kommer
samtidigt.
– Vi märkte att de afghanska killarna gärna
håller ihop. Så om tre är jätteintresserade av teater följer sjutton kompisar med. Men då kanske
några högstadietjejer som anmält sig inte kommer tillbaka. Då får vi försöka omfördela lite,
kolla om några vill testa gitarr. Annars blir det
ingen integration i alla fall.

Att namnet kulturskola är problematiskt vittnar
både delprojektledare och seminariets deltagare om. Reaktionerna kan vara alltifrån ”Men
barnen går redan i skola?” till att ordet kultur
väcker associationer till annat än inlärning av
estetiska ämnen: ”Ska våra lära sig svensk kultur? De har redan en kultur!”
Spridningsinsatser av Kulturskolan
Även i Simrishamn uppstod begreppsförviroch barn på flykt-projektet
ring berättar Anna-Carin Uggla.
• Stödmaterial, checklistor, filmer med mera läggs upp på Kulturskolerådets
– Vi blev förvånade när vi inte fick med oss
projektwebb.
barnen
till höstens kurser trots att de varit så
• Det finns även en aktiv facebookgrupp.
nöjda.
Sedan
visade det sig att föräldrarna trod• I Umeå ordnas en stor spridningskonferens v.44 med seminarier och festligde
att
det
varit
vanlig skola, fast anpassad för
heter.
sommaren. Och några barn var besvikna över att
• Kultur i Väst ordnar praktisk fortbildning under parollen ”Lust och mod i
praktiken” i höst och både Kalmar län och Gävleborgs län planerar för fortsatt
”höstskolan” inte var lika kul!
erfarenhetsutbyte, studiedagar och workshops under hösten.
Det förlösande skrattet är välkommet på seminariet eftersom flera av deltagarna kämpar
Carin Uggla, kulturutvecklare för barn och unga
med frustrationen och sorgen över att barn och
i Simrishamn.
ungdomar som de har engagerat sig i redan har,
I Simrishamn prioriterade man att ordna en
eller riskerar att snart, utvisas till en oviss framsommarskola utifrån tanken att barnen skulle
tid.
må bra av att aktiveras under sommarlovet när
– Det är en stor sorg hos oss alla som vi måste
vardagsrutinerna försvann. Det var rätt tänkt:
lära oss att hantera för att inte tappa sugen, sänyanlända, bybarn och sommargäsger Anna-Carin Uggla.
ternas barn slöt alla upp och mötInför spridningsfasen av Barn på
»Att kasta kärlek ut i
tes genom dans, cirkus, musik och
flykt-projektet försöker hon och de
rummet genom konst och
konst. Nu har kommunpolitikerna
andra delprojektledarna ändå ta till
tagit beslutet att göra sommarskovara på insikten att kulturskolorna
kultur är aldrig fel,
lan permanent.
mer förändringsbenägna än vad
och det är vår uppgift.« är
de själva trott.
M alin Aghed
Även Camilla Freedman, regionansva– Det kan vi ta med oss när det
rig för projektet i Arvidsjaur, lyfter
gäller att integrera även andra
fram vikten av att våga släppa terminsundervisgrupper, som de med funktionsvariationer eller
ningen. I Arvidsjaur testade man kortkurser och
från olika socioekonomisk bakgrund, till Kulturhelgkurser liksom nya ämneskombinationer. Att
skolan.
förena podd-makande och dans visade sig vara
Malin Aghed från Kultur i Väst instämmer
ett lyckat experiment. Men framförallt lockades
och understryker att insatserna aldrig är bortnya grupper till verksamheten genom en kurs
kastade.
i e-sport, där deltagarna tävlar mot varandra i
– Ett enda tillfälle av medmänsklighet kan
dataspel.
bära en människa genom väldigt mycket sorg.
– Det är en kulturyttring där alla kan samAtt kasta kärlek ut i rummet genom konst och
las oavsett social grupptillhörighet. Efter det
kultur är aldrig fel, och det är vår uppgift, säger
ville plötsligt en massa unga grabbar driva saker
hon. ■

7.2018

kult ur s k o l a n m a g a s i n9

10

kult u rs k o l a n m a g a s i n 

7.2018

7.2018

kult ur s k o l a n m a g a s i n11

12

kult u rs k o l a n m a g a s i n 

7.2018

– Var inte rädd för att
vara okonventionell, ta
initiativ. »Just do it«,
tyckte Malin Aghed.

– Ni har möjlighet att
åtminstone korta stunder ge
barn känslan av att vara
människa, sa Alice Bah
Kuhnke till kulturskolefolket.

Torgny Sandgren.
Det här gillar kulturminister Alice Bah Khunke, som avslutade dagen.
– Jag är väldigt tacksam och stolt över att
sitta i en regering i ett land där det finns ett
kulturskoleråd och en arvsfond som gör detta.
Jag vill tacka er och alla kommuner som går in i
detta. Jag kommer att följa det mycket noga. Vi
behöver många lärande exempel, sa hon.

Hon framhöll att den akuta situa-

Alice Bah Khunke uppmanade alla att söka de 100

miljoner extra som ska fördelas i höst och stärka
kvaliteten i kulturskolor. Hon påminde också
om att regeringen lägger tio nya, permanenta
miljarder för ökad kvalitet i välfärden, och dit
räknade hon inte bara sjukvården utan även kulturskolan.
Vid besök i ett boende för ensamkommande
fick hon veta att en del barn skar sig i armarna.
– Det var drabbande. De har varit med om
saker som inget barn ska behöva
utsättas för och behövde hantera
sin egen smärta genom att skada
»Ni har möjlighet att
åtminstone korta stunder sig ännu mer.

tionen kommer att lägga sig, men
att flyktingströmmen kommer att
fortsätta.
– Vi ser ingen ände på krig och
ge barn känslan av att
Flera barn ville tala enskilt med
terror. Det skapar en förändring
vara
människa. Det blir
ministern, och när hon nådde den
under lång tid framöver, i världelen av historien kom tårarna.
den, Europa och Sverige. Vi har
inte större än så. Ni är
– De ville prata med mig, men
möjlighet att bygga ett nytt samen del av detta, och det
inte om hur arga de var utan om
hälle, något nytt och starkt för fler
är fantastiskt.«
sina syskon, om mormor, om hur
människor. Därför är det oerhört
deras hus hade sett ut, om sina
glädjande med människor och
Alice Bah Khunke
favoritleksaker, hur bra de var på
organisationer som sätter idéer i
fotboll, vilka turneringar de varit
rullning.
med i. De ville berätta om livet. Det enda de be– Ni har möjlighet att åtminstone korta stungärde av mig att jag skulle lyssna, inget annat.
der ge barn känslan av att vara människa. Det
– Det grundläggande behovet för ett barn är
blir inte större än så. Ni är en del av detta, och
att bli sett. ■
det är fantastiskt.
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Avs:
Kulturskolerådet
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

Gör din idé möjlig

Har du en idé om att utveckla en nyskapande
verksamhet eller lokal för barn, ungdomar eller
personer med funktionsnedsättning?
Då kanske din idé kan bli verklighet med hjälp
av Arvsfonden. Varje år får hundratals projekt
över hela landet stöd ur fonden.

Börja med ett besök på arvsfonden.se
där du kan testa din idé för att se om den
faller inom ramen för vad Arvsfonden stödjer.
Där hittar du också mer information om hur
du ansöker.

www.arvsfonden.se |

