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Sammanfattning

Syftet med denna studie är att belysa nuläge, utmaningar och behov av stöd kopplat Kulturskolans
systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete i samband med projekt finansierade av
Utvecklingsbidrag från Kulturrådet. Studien har genomförts i dialog med Kulturskolecentrum och
Kuturskolerådet. Studiens slutsatser och rekommendationer står författaren själv för.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast alla barns rätt till kultur. I linje
med detta har Riksdagen via Kulturskoleutredningen SOU 2016:69 Prop frigjort medel för att barn
och unga i Sverige ska få möjlighet att pröva sina vingar och utmana sin nyfikenhet inom estetiska
uttrycksformer. Inkludering och tillgänglighet, med specifikt prioriterade fokus på initiativ som ökar
deltagande bland barn och unga med intellektuella eller fysiska funktionsvariationer samt att nå
nya målgrupper, är områden som identifierats som viktiga då det existerar en diskriminering både
vad gäller tillgänglighet i verksamheten i stort och sedan när det gäller möjligheter till deltagande
och lärande inom Kulturskolans väggar (Di Lorenzo Tillborg 2017 Ferm Almqvist 2019 A
Jahanmahans 2007). En utmaning ligger i att dilemman som behöver tas itu med återfinns inte
bara inom en rad olika områden utan även på olika strukturella nivåer - individuella, relationella,
didaktiska och organisatoriska (Ferm Almqvist 2019).

Kulturskolecentrum arbetar på flera sätt för att stötta landets Kulturskolor. Bland annat ansvarar de
för processen Utvecklingsbidrag till Kulturskolor. Bidraget finns till för att hjälpa Kulturskolor att
utvecklas. Rapporten “Uppföljning av Kulturskolebidraget (utveckllingsbidrag) 2016-2018” visar att
bidraget gett positiva resultat. Vid sidan om god måluppfyllelse belyser studien även områden med
utvecklingspotential. I uppföljningen fanns endast ett exempel på en kommun med en formaliserad
process för att sprida lärande exempel . Få hade strikt analyserat vilka de inte nådde. Få hade följt
upp sina resultat på ett strukturerat sätt. Många rektorer och pedagoger inom Kulturskolan önskar i
sin tur förslag på hur de kan följa upp eller utvärdera verksamheten och vill lära mer om
utvecklingsmodeller som redan används i skolan. När lärandeprocesser synliggörs skapas förståelse
för vad som genomförs, varför det genomförs och vad det leder till. En förutsättning för att kunna
identifiera, benämna och senare undvika aktiviteter som exkluderar och – lika viktigt – identifiera
sådant som fungerar bra inom olika dimensioner och på olika strukturella nivåer. Att arbeta
systematiskt kan även bidra till att frigöra resurser som kan återinvesteras i andra
utvecklingsaktiviteter som främjar en Kulturskola för Alla.

I syfte att besvara studiens frågeställning har en kartläggning i fyra steg skett. 1. En genomlysning
av dokument med ett nedstamp i reellt behov och formulera syfte och frågeställning 2. Analys av
inkomna ansökningar och återrapportering inklusive systematiskt urval av Kulturskolor 3.
Framtagande av integrerad modell/karta/frågebatteri 4. Genomförande av Fallstudie 5.
Sammanställning av Resultat.

Resultatet sammanfattar styrkor, utmaningar, möjligheter och hot på olika strukturella nivåer som
fokusgrupperna diskuterade samt några goda exempel som kan inspirera och hjälpa andra i deras
utvecklingsarbete. I den avslutande delen ges slutsatser och författarens utvärdering och
reflektioner kring det egna lärandet.

Nyckelord: Att lära av varandra, med varandra, för varandra, Inkludering, En Kulturskola för Alla,
Systematiskt Utvecklingsarbete, Analysera, Planera, Genomföra, Utvärdera, Goda Exempel,
Formaliserad Modell för Lärande, Bemötande, Reflexivt lärande, Motivation, Specialpedagogik,
Interkulturell pedagogik, Process och Metodutveckling.
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1. Inledning/Introduktion

“To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour” (William Blake 1757-1827)

FN:s konvention UNESCO (2019) om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår i artikel
27 fast alla barns rätt till kultur. Det handlar om att ge barn och unga goda förutsättningar
att utvecklas till självständiga individer genom att ge dem tillgång till olika kulturella
uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande. Kulturskolan är ett av flera
sätt som kommuner säkrar barns rätt till kulturutövande. Alla som vill delta ska kunna
hitta sin plats och Kulturskolan behöver arbeta medvetet för att inte, genom sitt sätt att
vara, utestänga någon grupp av barn och unga. Gruppen barn och unga som deltar i
Kulturskoleverksamhet i Sverige är dessvärre relativt homogen, vad gäller
socioekonomisk, etnisk och kulturell bakgrund (Jeppson och Lindgren 2018). Enligt
Kulturskoleutredningen SOU 2016:69 Prop (The Swedish Government 2016) the Swedish
government (2018) har Riksdagen frigjort medel för att fler barn och unga i Sverige ska få
möjlighet att pröva sina vingar och utmana sin nyfikenhet inom estetiska uttrycksformer.
Ett område som identifierats vara i behov av utveckling är inkludering och tillgänglighet,
med specifikt prioriterade fokus på initiativ som ökar deltagande bland barn och unga
med intellektuella eller fysiska funktionsvariationer samt att nå nya målgrupper, bland
annat barn och ungdomar med utländsk härkomst. Det är med andra ord möjligt att tala
om diskriminering både vad gäller tillgänglighet i verksamheten i stort och när det gäller
möjligheter till deltagande och lärande inom Kulturskolans väggar (Di Lorenzo Tillborg
2017 Ferm Almqvist 2019 A Jahanmahans 2007). En utmaning ligger i att dilemman som
behöver tas itu med återfinns inte bara inom en rad olika områden utan även på olika
strukturella nivåer - individuella, relationella, didaktiska och organisatoriska (Ferm
Almqvist 2019 B).

Kulturskolecentrum arbetar på flera sätt för att stötta landets Kulturskolor. Bland annat
ansvarar de för processen Utvecklingsbidrag till Kulturskolor. Bidraget finns till för att
hjälpa Kulturskolor att utvecklas. Under perioden 2016–2018 styrdes bidraget av förordning
(2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet.
Ändamålet med statsbidraget var att bidra till låga elevavgifter, göra den kommunala
musik- och kulturskolan mer jämlik samt till att förbättra möjligheterna för barn och
ungdomar att delta i verksamheten. Under 2019 beslutade riksdagen om en ny förordning
för utvecklingsbidraget till Kulturskolorna. Den nya förordningen tog avstamp i den
statliga strategin för Kulturskolan som riksdagen beslutade om under våren 2018. Även
om syftet att Kulturskolan ska bli mer tillgänglig och jämlik finns kvar i det nationella
målet som den statliga strategin bygger på så är idag bidragets användningsområde
bredare än tidigare. Bidraget kan nu även användas till att utveckla inte bara ny
verksamhet för nya målgrupper men även befintlig verksamhet och stärka möjligheten
att erbjuda fördjupningsundervisning (The Swedish Government 2016) the Swedish
government (2018) .
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Rapporten “Uppföljning av Kulturskolebidraget (heter idag utvecklingsbidrag) 2016-2018”
(2018) visar att bidraget gett positiva resultat. Med bidragets hjälp har Kulturskolor nått
nya målgrupper, precist vilka målgrupperna varit, varierar utifrån Kulturskolornas egna
målbilder och behov. Utvecklingsbidraget har även använts för att utveckla verksamheten.
Utvecklingsbidraget har kort sagt gett Kulturskolorna förutsättningar att utvecklas inom
de områden som de har fokuserat på. I rapporten ges flera exempel på hur enskilda
Kulturskolor har arbetat för att nå sina mål med bidragsfinansierade utvecklingsprojekt.
Kulturskolorna har bland annat riktat in sig på att få nya barn och unga att söka sig till
Kulturskolan. Sådana nya deltagare har varit barn och unga bosatta i kommundelar med
inget eller lågt deltagande i Kulturskolorna, barn med funktionsnedsättning, nyanlända
och tonåringar. Verksamheten har också organiserats på nya sätt genom att
Kulturskolorna erbjudit undervisning i grupp, som kortkurser, under skolloven och i form
av öppen verksamhet, – att barn och unga får delta spontant, utan att anmäla sig eller
binda upp sig till att medverka en hel termin. Flera kommuner har därtill spridit
verksamheten geografiskt från centralorten, exempelvis till skolor i kommunens
ytterkant, och startat nya samarbeten, ofta med andra kommunala verksamheter som
fritidsgården eller biblioteket men även med det civila samhället.

Rapporten visar vid sidan om måluppfyllelse på utvecklingspotential. I uppföljningen
fanns endast ett exempel på en kommun med en formaliserad process för att sprida
lärande exempel. Detta gäller Göteborg, som har en central samordnare för kommunens
kulturskolor. Denna kommunala aktör betonar konkret nyttan av ett systematiskt
arbetssätt för kunskapsutveckling via goda exempel. Vidare visar undersökningen att få
har strikt analyserat vilka de inte når, få har följt upp sina resultat på ett strukturerat sätt.
Ett gemensamt drag är emellertid att Kulturskolorna sällan utgått från en systematisk
analys av vilka målgrupper de inte når. Vidare genomlysning och analys styrker fördelar
av systematiska arbetssätt. Kulturskolecentrum beskriver att många Kulturskolor önskar
tips och råd om hur de kan gå tillväga för att lära känna sin målgrupp och ta reda på vilka
kurser och aktiviteter just deras målgrupp är intresserad av. Många rektorer och
pedagoger inom Kulturskolan ber också om förslag på hur de kan följa upp eller utvärdera
verksamheten och vill lära mer om utvecklingsmodeller som redan används i skolan.
Dessa röster förstärks i samtalet med pedagoger från Kulturskolorna och undervisande
forskare under utbildningen Socialpedagogik och inkludering vid SMI som är en del av
Kulturskoleklivet. Kulturskolerådet i sin tur betonar också i rapporten, “Kulturskolans roll
och förutsättningar” (2019), att för att kunna följa och utvärdera Kulturskolans verksamhet
bör alla Kulturskolor ha något slags kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Det
kan anses extra gynnsamt för en verksamhet som Kulturskolan vars verksamhet innebär
arbete med mångfacetterade både enklare och komplexa dilemman, processer och
utvecklingsmål, på såväl individ, didaktisk, kollegial, och organisatorisk nivå (Ferm
Almqvist, 2017, Ahlberg 2017). När lärandeprocesser synliggörs skapas vid sidan om
förståelse för vad som genomförd, varför det genomförd och vad det leder till delad
kunskap om vad som leder till framgång. Systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra
kvalitet och likvärdighet (Skolverket). Elisabeth Nordin-Hultman belyser i detta hänseende
i sin publikation “Dags för EN SYNVÄNDA” att studie efter studie, forskningsöversikt efter
forskningsöversikt, visar att problemen kring elevers svårigheter sällan analyseras som
beroende av ett samspel med omgivningsfaktorer (Nordin-Hultman 2008). Ett
systematiskt kvalitetsarbete kan bidra till att identifiera, benämna och senare undvika de
aktiviteter som exkluderar och – lika viktigt – medverka till att identifiera och iscensätta de
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aktiviteter som visar sig bidra till måluppfyllelse inom olika dimensioner och på olika
strukturella nivåer (Ferm Almqvist 2017 B). En ytterligare fördel rör dess potential att
uppnå kvalitet och skapa så stort värde som möjligt utifrån tillgängliga och ofta
begränsade resurser. Tid och resurser kan frigöras och återinvesteras rhizomatiskt i andra
utvecklingsaktiviteter (Christensson 2020 Larsson och Ljungberg 2012) något författaren
ser som en av flera viktiga vägar på utvecklingsresan och i riktningen mot en Kulturskola
för Alla . I denna potential tar forskningsstudien avstamp.

2. Syfte

I dialog med Kulturskolecentrum och Kulturskolerådet kommer forskningsstudien belysa
nuläge, utmaningar och behov kopplade Kulturskolans systematiska utvecklings- och
kvalitetsarbete i samband med projekt finansierade av Utvecklingsbidrag till Kulturskolan.

3. Genomförande

Rapporten baseras på en kvantitativ och en kvalitativ uppföljning av bidragets
användning (Ahrne 2011). Studien genomfördes mellan december 2020 och juni 2021.
Kulturskolerådet och Kulturskolecentrum har under processen bidragit genom att
identifiera kunskapsbehov och frågeställningar som de menar är relevanta för sektorn
samt agerat bollråd. Rapportens slutsatser och förslag står författaren själv för.

Kartläggningen har skett i följande steg:

1. Genomlysning av dokument för att ta avstamp i reella utvecklingsbehov och formulera
syfte och frågeställning.
2. Analys av inkomna ansökningar och återrapportering inklusive systematiskt urval av
Kulturskolor.
3. Framtagande av integrerad modell/karta/frågebatteri.
4. Genomförande av Fallstudie.
5. Sammanställning av resultat.

3.1 Genomlysning av dokument och Analys

Den kvantitativa delstudien (Holme Solvang 1999) baseras på Kulturskolornas
redovisningar för 2019-2020 samt nyinkomna ansökningar 2021. Den kvantitativa
uppföljningen bygger på data från bidragsmottagare. Data från bidragsmottagare med
satsningar 2.1 Insatser för att nå nya målgrupper samt 2.1 Insatser för att stärka
förutsättningarna för barn och unga med funktionsnedsättning (se bilaga 4 ).

3.2. Systematiskt Urval av Kulturskolor

Inledningsvis har ansökningsblankett för “Ansökan om utvecklingsbidrag till Kulturskolor”
samt blankett för redovisning av använt utvecklingsbidrag analyserats (se bilaga 4). Det
bör nämnas att den nya förordningen för utvecklingsbidraget till Kulturskolorna 2019
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medför att vissa förändringar genomförts varvid samtliga kategorier inte är direkt
jämförbara. För studiens syfte och avgränsning har två kategorier ringats in i som funnits
med i båda ansökningsperioderna. I underlagen har fritextsvar analyserats oberoende
kommun det vill säga anonymiserat. Fritextsvaren har grupperats i sex kategorier. Syftet
med kategoriseringen var att få en överblick över Kulturskolornas användning av bidraget
och urskilja mönster i Kulturskolornas arbetssätt och resultat (Ahrne Svensson Ahlberg
2017). Kategorierna speglar till viss del bidragets syfte och tilltänkta användningsområden
men har anpassats så att de har fångat upp Kulturskolornas faktiska användning av
bidraget. Den kvalitativa delstudien baseras på fem fallstudier (Ahlberg 2017 Kvale &
Brinkman 2009 Trost 2010). I samtliga fallstudier har kulturskolechefer intervjuats samt en
pedagog eller annan resurs som arbetat i anknytning till utvecklingsprojekt inom
Kulturskolan. Totalt har sex kulturskolechefer, en samverkansstrateg, en processledare, en
utvecklingschef och tre pedagoger vid fem Kulturskolor i Sverige deltagit i intervjuerna.
Fallstudierna har valts ut med utgångspunkt i Kulturskolans återrapporteringar och där
innehållsanalysen indikerar att Kulturskolan arbetar systematiskt med sitt
utvecklingsarbete. I sista steget en sortering utifrån kommunstorlek. Kulturskolerådet har
förmedlat att det finns en efterfråga inom mindre och mellanstora kommuner på lärande
exempel. Studien har för att få en bra återspegling av verkligheten och svara på
efterfrågan valt att inkludera två mindre, två mellanstora och en stor kommun. Urval av
såväl metoder och personer att intervjua har skett med utgångspunkt i forskningsfrågan
(Bylund et al 1995).

3.3. Framtagande av integrerad modell/karta/frågebatteri för Fallstudien

Ett sätt att distansera sig från sin yrkespraktiska vardag är att använda en teoretisk modell
för reflektion för att sedan kliva tillbaka till praktiken och handla med mer medvetenhet
(Ferm Almqvist 2019). Författaren har för genomförandet av den kvalitativa fallstudien valt
att utveckla en metod som parallellt med att söka svar på studiens syfte vill vara en
lärprocess i sig, en så kallad deltagarorienterad samskapande process (Rönnerman 2012).
Det är även ett beprövande av metodik inför vidare forskning och intervention med
Aktionsinriktad ansats (Ahlberg 2017). Studiens ansats är även semistrukturerad genom
sitt sammanförande av olika metoder i enlighet med triangulering (Bylund et al 1995).
Inledningsvis har fem olika modeller studerats. BRUK Modell för Systematiskt
kvalitetsarbete (Skolverket) 2. Kulturella miljöfaktorer och 3. Kulturens funktion (Al Baldawi
2014) 4. Strukturmodellen (Ferm Almqvist 2019 B) och 5. SWOT-modell (Humphrey).
Modellerna beskrivs i korthet i avsnitt nedan (3.3.1-3.3.5). Modell 1,2,3,4,5 har därefter
sammanfogats av författaren i syfte att framarbeta en sjätte modell för en lärprocess som
innefattar att resonera med stöd i modell. Modellen benämns Inkluderande SWOT
(Stiernström 2021, se avsnitt 3.3.5). Med stöd i modellerna har därefter frågebatteriet
framarbetats. Intervjuguiden följer faserna i modell 1. Analysera, Planera, Genomföra,
Utvärdera samt består av tre block, 1. Standardiserade frågor. 2. Öppna frågor 3.
Resonerande del med stöd i modell ( se bilaga 1).

3.3.1  Systematiskt utvecklingsarbete

När kan modellen användas? Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att identifera
och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla mål. Syftet är också att skapa
delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister.
Genom att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla aktiviteterna (projekt)
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kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas. Stödmaterialet är indelat i
faserna ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?” Det ska spegla
processen i det systematiska kvalitetsarbetet. Medvetenhet om hur det borde vara och
om hur det verkligen är leder till utveckling (Skolverket). Intervjuguide avsnitt 1 och 2 har i
denna studie utformas med utgångspunkt utvecklingsstegen. Informanterna får under
intervjuerna möjlighet att både berätta fritt och lotsas genom de olika delstegen som på
förhand mappats mot de olika utvecklingsstegen Analysera, Planera, Genomföra och
Utvärdera av processledaren. Det vill säga författaren ( se bilaga 1). Syftet under
workshopen/intervjuerna är att tillsammans vandra mot gemensamt mål - att lära av
varandra, med varandra, för varandra.

Figur 1. BRUK Modell för Systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket).

3.3.2. Strukturmodell

När kan modellen användas? En utmaning ligger i att dilemman som behöver tas itu
med inom Kulturskolorna återfinns inte bara inom en rad olika områden utan även på
olika strukturella nivåer - individuella, relationella, didaktiska och organisatoriska (Ferm
Almqvist 2019 B). Strukturmodellen synliggör de olika nivåerna. Först när något synliggörs
blir det möjligt att samtala om dem och förändra utgångspunkten. 1. Organisatoriskt och
systemperspektiv. Denna strukturella nivå innefattar till exempel strukturella villkor,
policies, arbetsbelastning och resurser. 2. Kollegial. Denna strukturella nivå innefattar till
exempel sådant som normer, motivation, tid, samarbete och lärande. 3. Didaktisk. Denna
strukturella nivå innefattar till exempel sådant som påverkar undervisning och dess
innehåll, och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i
klassrummet/lärsituationen. 4. Relationellt perspektiv. Denna strukturella nivå innefattar
till exempel sådant som socioemotionella aspekter - attityder och förhållningssätt,
kommunikation (Ferm Almqvist 2019 B: Ferm Almqvist & Thorgersen 2021).
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Figur 2. Strukturmodellen (Ferm Almqvist 2019 B: Ferm Almqvist &  Thorgersen 2021)

3.3.3 Modeller Kulturella miljöfaktorer och Kulturens funktion

När kan modellerna användas? Syftet med Kulturmodell två och tre är att skapa en
förståelse för att interkulturell anpassning som exempelvis integration rör komplexa
processer med påverkan på olika dimensioner och på olika strukturella nivåer. Modellerna
kan användas för att synliggöra, skapa medvetenhet och identifera och prioritera
utvecklingsområden som rör Kulturskolans arbete med att attrahera, behålla, utveckla
barn och ungdomar - och relationer med deras föräldrar - med utländsk bakgrund. Vår
kulturella identitet som kommer av att tillhöra en grupp finns kvar även om vi flyttar och
möter en ny kultur. De omedvetna gamla inlärda kunskaperna sitter kvar och kan styr oss
omedvetet i vårt sätt att hantera situationer. Det påverkar i sin tur vårt sociala umgänge
och mötet med andra människor. Migration, integration och anpassning innebär inte
minst nya kulturmöten, det vill säga komplexa tolkningsprocesser som är förknippade
med upplevelser av både sådant som är främmande och förenande. Det är en rörelse i tid
och rum samt en resa mellan olika kulturer och samhälleliga socioekonomiska system.
Det är en anpassning till nytt samhälle, möten med nya kulturer och samhällets
organisation. Det är en av de processer som anses vara den mest krävande för mänsklig
anpassning (Al Baldawi 2014, Ilman Nynäs 2017).

Modell två. Kulturella miljöfaktorer synliggör att det är en öppen interaktion mellan de
olika miljöer Mikromiljö, Makromiljö och Megamiljö som ger individer en känsla av
trygghet att kunna tolka världen samt bli rätt tolkad. I sin tur den förutsättning som
skapar grunden för välbefinnande. Mikromiljö innebär individen med dess biologiska och
genetiska grunder, egna historia och livserfarenhet. Makromiljö innebär familjen släkten
och det lokala samhället. Megamiljö innebär ursprungslandets kultur, traditioner, normer
religion och historia ( Baldawi 2014). Wirsen (2019) betonar i anknytning till detta - familj,
tradition, uppfostran - att i en inifrånstyrd kultur som den svenska, är att omsorgstagaren
bär de normer som ligger till grund för en önskvärd beteteendeförändring. I en utifrån
styrd kultur, som många barn och unga från andra delar av världen som integrerat till
Sverige är vana vid, är auktoriteter något man lyder för att undvika straff och
konsekvenser (Wirsen 2017).
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Figur  3.  Kulturella miljöfaktorer (Al Baldawi 2014)

Modell tre. Kulturens funktion synliggör att kulturens funktion har en inverkan på 1. Vårt
sätt att leva, kommunicera, arbeta och producera. 2. Vårt sätt att hantera livskriser,
uttrycka smärta och bygga uppfattning om hälsa och ohälsa. 3. Vårt sätt att uttrycka
känslor såsom sorg, glädje ilska, vrede, besvikelse. 4. Vårt sätt att tolka omvärlden och
organisera våra sociala relationer med omgivningen som att bilda familj, uppfostra barn,
bygga upp social status (Baldawi 2014).

Figur  4. Kulturens funktion (Al Baldawi 2014)
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3.3.4. SWOT

När kan modellen användas? SWOT-analysen kan göras på verksamheten som helhet
men även för att välja ut ett mindre område som till exempel möten, information,
metoder. Exempelvis för att skapa underlag att jobba vidare från. Analysera nuläget och
strategier. Belysa framtidens möjligheter och hot. Kartlägga ett problem. Få underlag till
att skapa visioner. S står för styrkor (strengths). W för svagheter ( Weaknesses). O för
möjligheter ( Opportunities) och T för hot ( Threats).

Figur 5. SWOT (Albert S. Humphrey)

3.3.5 Inkluderande SWOT I och II

Den inkluderande modellen består av en SWOT (modell 5) med en inbyggd
Strukturmodell (modell 2). I strukturmodellen har även en strukturell nivå adderats av
författaren med utgångspunkt i Kulturella miljöfaktorer och Kulturens funktion (modell 3,
4). Den adderade nivån benämns Kulturell. Den har för ändamålet, i en förenkling,
sammanförts med den strukturella nivån Relationell. Modellen används under
intervjuerna (se bilaga 1). I samband med presentationen av resultatet (se 5.2, 5.2.1, 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4) spegelvänds modellen, Inkluderande SWOT II. Det är en Strukturmodell med
fyra inbyggda SWOT. Modell II kan därmed läsas som en karta för sammanställningen av
resultatet samt analysverktyg. Färgkodning har använts för att underlätta läsningen (Ortiz
och Sjölund 2015).

När kan modellerna användas? Syftet med modellen är - vid sidan om att använda den
för att exempelvis välja ut ett mindre område som till exempel möten, information,
metoder, underlag att jobba vidare från, analysera nuläget och strategier, belysa
framtidens möjligheter och hot, kartlägga ett problem, få underlag till att skapa visioner -
att både synliggöra den komplexitet som Kulturskolans personal verkar inom samt att
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skapa ett lärande i form av hjälp att träna på att luta sig mot en modell, sortera och
orientera sig. Därtill skapa medvetenhet, reflektion och träning i att härleda möjligheter,
svagheter, hot och dilemman till olika strukturella nivåer. Samt synliggöra och
medvetandegöra att de sinsemellan påverkar varandra genom frågor som: Hur ser
utvecklingsarbetet ut? Utmaningar vad beror det på? Var möjligheter? Var styrkor? Var
luckor? Fallgropar? Kopplat vilken fas(er)/delprocess(er)? Kopplat vilken(a) strukturell(a)
nivå(er)? Vad uttrycker alla/vissa?

Figur 6 , 7. Inkluderande  SWOT I och II (Författaren Stiernström © juni 2021)

3.4. Genomförande av Fallstudie

Intervjuer bokades in genom att angiven kontaktperson på ansökan och
återrapporteringen kontaktades via telefon. Via telefon delgavs en kort presentation av
forskningsstudien. Deltagarna informerades på förhand om att de under den intervjun
skulle bli ombedda att beskriva sin process för utvecklingsarbete med utgångspunkt i ett
redan genomfört projekt som finns med i återrapporteringen till Kulturrådet inriktat på
Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning eller Nyanlända. Inkluderingsakten att i enlighet
med Fallstudier (Ahlberg 2017 Kvale & Brinkman 2009 Trost 2010) låta deltagarna själva
välja ett projekt skedde även för att möjliggöra för den deltagande som på förhand ville
reflektera eller förbereda sig att göra det. Kontaktpersonerna delgavs även information
att de med fördel kunde bjuda in kollegor som deltagit i projektets delfaser till en
fokusgrupp (Rönnerman 2012). Efter samtalet skickades en bekräftelse via mail med
mötestid, intervjuguide (bilaga 1) samt skriftlig information om samtycke (bilaga 2). Med
anledning av covid bokades samtliga intervjuer in digitalt. För samtliga Kulturskolor
genomfördes fallstudien i fokusgrupp (Hsieh & Shannon 2005). Totalt deltog 11
respondenter, sex kulturskolechefer en samverkansstrateg, en processledare, en
utvecklingschef, en samordnare och tre pedagoger vid fem Kulturskolor i Sverige. Den
samskapande processen/intervjun tog 1h - 1,5h. Vid ett par Kulturskolor bokades på
Kulturskolornas initiativ kompletterande tid in för fördjupning avsnitt tre resonemang
med stöd i modell - inkluderande SWOT (Stiernström 2021). Informerat samtycke spelades
in vid intervjuernas inledning.
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3.5. Sammanställning av Resultat

För att kunna identifiera framträdande mönster och kategorier i de konversationer som
ägde rum under intervjuerna användes innehållsanalys (Hsieh & Shannon 2005) som
huvudsaklig metodologisk utgångspunkt för avsnitt två öppna frågor och tre resonerande
med stöd i modell (bilaga 1). För avsnitt 1 standardiserade frågor sammanställdes
resultatet i diagram och tolkades därefter. Innehållsanalys genomfördes i direkt
anslutning till intervjuernas genomförande. Svaren från respektive Kulturskola
sammanställdes i en lista och slogs därefter samman i tematiserande kluster. För
respektive kluster har angivits i siffror hur många Kulturskolor som framfört samma
liknande analys. Sammanställning för del tre, resonera med stöd i modell - inkluderande
SWOT presenteras i fyra figurer, en SWOT för respektive strukturell nivå, Organisatorisk,
Didaktisk, Kollegial, Relationell/Kulturell.

3.6 Tillförlitlighet

Data och metod påverkar undersökningens generaliserbarhet (Ahrne 2011 Trost 2010). Den
kvantitativa delstudien är beroende av återrapporteringarnas frågor, både vilka frågor
kulturskolorna har fått svara på och hur frågorna är utformade. Här finns det flera faktorer
som påverkar undersökningens tillförlitlighet. Frågorna i ansökans- och
redovisningsblanketterna har justerats mellan åren, kulturskolornas svar kanske inte
rymmer alla genomförda aktiviteter och vissa frågor har därtill misstolkats av
kulturskolorna. Också kategoriseringen av återrapporteringarnas fritextsvar kan vara ett
metodologiskt problem. Exempelvis har Kulturskolor använt kurser i nya konstformer i
syfte att nå nya målgrupper – ska det då beskrivas som ett målgruppsrelaterat resultat
eller ett resultat avseende verksamhetsutveckling? Båda kan vara rätt och ha varit lika
högt rankade i kulturskolans egen målbild. Själva grupperingen av aktiviteter innebär
således en tolkning av materialet som dels förenklar och ger överblick men som också för
in ett element av bedömning i grundmaterialet. Resultatbeskrivningen riskerar därmed
att färgas av kategorierna i sig och av sorteringen av svaren. Osäkerheten handlar om
vilken kategori som olika fritextsvar ska sorteras in i. Samtidigt som kategoriseringen har
bidragit till att skapa överblick och eventuellt urskilja mönster, är det viktigt att ha i åtanke
att resultaten till viss del beror på hur klassificeringen av svar har skett och den tolkning
som ligger till grund för detta.

Ett ytterligare metodproblem rör att processledaren i samband med triangulering under
intervjuerna behöver vara både neutral samt sortera och analysera informationen i
förhållande till modellerna. Ett ytterligare metodproblem rör individskyddskravet. Studien
har under hela den systematiska urvalsprocessen varit anonymiserad, med syfte att den
innehållsmässiga analysen ska ske så objektivt som möjligt. I samband med urval V och
kvalitativa intervjuerna har en avvägning skett mellan att utföra kvalitativt god forskning
med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som deltar i forskningen. Enligt
god forskningsetik skall individer som medverkar i forskning skyddas från skada och
kränkning. Är forskningen angelägen för samhället och medborgarna, i detta fall andra
Kulturskolor, delat lärande, kan forskningsresultaten ha ett egenvärde och etiskt
motiverat imperativ. Det forskningsetiska problemet, om än respondenternas namn
anonymiseras i rapporten kan innehållet i svar ev härledas direkt till personer eftersom att
det i mindre kommuner finns färre chefer, även om respondenternas namn
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anonymiserats i rapporten, om kommunerna offentliggörs. Sett till studiens
frågeställningar, metoder och deltagargruppens önskan om att dela lärande har
samtycke getts och kommun data delges i rapporten (Vetenskapsrådet 2011 Kvale &
Brinkman 2009 Trost  2010 Rönnerman 2012).

Om författaren: Louise Stiernström, konstnär och hållbarhetsutevcklare med inriktning
Inkludering, Human resources och Kulturtransformation. Erfarenhet av att leda och vara
del av både små och stora utvecklingsprojekt inom olika branscher och att tillföra värde
såväl direkt i personnära utväxling som indirekt i verksamhetsutvecklande aktiviteter. För
samtal om presentation, föreläsning, workshop, lokalt anpassad intervention eller
projektstöd kontaktas författaren på info.louisestiernstrom@gmail.com .

4.  Forskares röster / Teoretisk referensram

Hur kan avsnittet användas? Nedan sammanfattas av författaren utvalda citat från olika
forskare inom det special- och interkulturellt pedagogiskt inriktade forskningsfältet. En
“kör” av röster som alla berättar om någon av fallstudiens nyckelparametrar: Nya
målgrupper, En inkluderande Kulturskola för Alla och Systematiskt Utvecklingsarbete.
Syftet med avsnittet är att ge läsaren en snabb temperaturmätning, orientering och
samtidigt tips på vidare läsning. Avsnittet utgör även - tillsammans med modellerna - en
teoretisk referensram för analys och slutsatser i Avsnitt 6.

Figur 7. Tabell med citat från forskare inom det specialpedagogiska och interkulturella forskningsfältet.
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5. Resultat

Hur kan avsnittet användas? Det är många kulturskolor runt om i landet som gör många
bra saker, samtidigt är det många kulturskolor som är nyfikna och vill lära sig mer och bli
bättre på att jobba med olika lärandeprocesser. Resultatavsnittet i rapporten är en
möjlighet till Kulturskolespaning. Att vända blicken utåt och ta del av vad några andra
Kulturskolor i landet berättar om sitt utvecklingsarbete. Både sådant som varit lyckosamt
och som är svårare. Resultat presenteras i tre övergripande avsnitt: Nuläge (5.1), Styrkor,
Svagheter, Möjligheter och Hot (5.2) och Goda exempel (5.3).

5.1 Nuläge
Framställningen presenteras i fyra avsnitt i enlighet med utvecklingshjulet Analysera,
Planera, Genomföra och Utvärdera. Dessa speglar på så vis intervjuguiden. Inom
respektive del presenteras diagram (kvantifierade frågor) beskrivningar från
intervjusituation (observationer), invävda kommentarer från informanterna (öppna
frågor) samt avslutningsvis sammanfattande tendenser som innehåller resultat från både
de kvalitativa och kvantitativa frågorna. Svaren för de öppna frågorna har kategoriserats
och presenteras tematiskt under lämpliga rubriceringar. Kommentarerna återges i citat.
För varje citat anges vilken intervjuperson som sagt vad, enligt IP1=intervjuperson ett,
IP2-IP12. Formuleringar har ibland bearbetats av författaren i syfte att undvika att
kommentaren kan härledas till specifik person (samtliga svar finns i bilaga 5).

5.1.1 Analysera

Så arbetar Kulturskolorna med utvecklingsarbete idag
I flera av fokusgrupperna upplevs av författaren en viss reservation och osäkerhet initialt
när informanterna ombeds berätta fritt hur de arbetar med sitt utvecklingsarbete. För att
skapa ett gott rum för lärande påminns informanterna om att frågorna inte genomförs i
utvärderande syfte utan för att skapa en karta och bild av nuläget och med syfte att lära
av varandra, med varandra och för varandra. På samma vis betonas författarens
utgångspunkt att systematik och struktur, vilket intervjuguiden är konstruerad utifrån,
kan användas som möjliggörare för organisk utveckling. Det skapar ett stöd att luta sig
emot, motsatsen till en styrande förhållningsregel som kan upplevas hotande om det
saknas ovana att använda verktygen, och begränsande. Intervjuerna kommer inte till
punkt och pricka följa ordningen, vägen till målet får variera. Samtliga deltagare i de fem
fokusgrupperna välkomnar detta och andan under de följande intervjuerna och den
gemensamma lärprocessen är “inspirerad” och ömsesidig.

Räkna Huvuden och Relationsbygge
Majoriteten av informanterna hänvisar i sina svar på den öppna frågan hur de arbetar
med utvecklingsarbete inom sina respektive Kulturskolor till att de för statistik men att
mycket av utvecklingsarbetet sker i möten, informellt.

Modellen vi arbetar med i vårt utvecklingsarbete är relationsbygge och
att räkna huvuden. Fokus ligger på delaktighet och lärande. Vi ställer oss
frågor såsom hur har man en öppen verksamhet, hur känner barn och
unga sig välkomna? Relationer kan bli utestängande eller skapa

15



öppningar. Reflexivt undersökande som lärarna använder sig av, är också
en del av ett ständigt utvecklingsarbete, liksom att se på andra som
genomfört liknande utvecklingsarbete innan oss, IP1.

Vi arbetar inte med modeller. Det handlar mer om möjligheterna, när
man ser en ingång, ett möte uppstår, att i en liten kommun tillvarata det
som uppstår mellan människor. Allt är sprunget i motivation och
konversation och vilja, IP11.

Elevinflytande
Samtliga fokusgrupper berättar att det finns förbättringspotential avseende att attrahera,
utveckla och behålla nya målgrupper samt ökat elevinflytande. En av Kulturskolorna
arbetar i det senare hänseendet aktivt med att ta fram en modell för just elevinflytande:

Vi håller på att ta fram en ny modell som vi vill fortsätta arbeta med och
utveckla framåt. Pandemin för med sig att nöden är uppfinningarnas
moder. Den rör delaktighet med barn och unga, utvecklingsarbete,
mötesformer för delaktighet. Vi blev inspirerade till detta under
Kulturskoledagarna och vill föra det vidare i alla led, elevinflytande och
upphovs-dialog, inriktat på barn och ungdom inom kommunen, IP7 .

Attrahera, Rekrytera, Behålla och Utveckla Nya Målgrupper
När det gäller att nå nya målgrupper betonas vikten av goda samarbeten med
fritidsgårdar och skola. Det behövs nya vägar till Kulturskolan. Digitaliserad didaktik
förväntas exempelvis bli viktigare. Flera av informanterna ger liknande beskrivningar av
att det som tidigare funderas kring är inte längre en fråga på bordet utan ett “ska
genomföras” i och med Covid. Frågan som växer ur detta är hur kan och behöver ett
anpassat arbete se ut? Hur skapa ramar och förutsättningar för detta inom ramen för
inkludering och ett “För Alla”? En Kulturskola talar särskilt, och i relation till
digitaliseringen, om digitala rum i stället för Kulturskolans fysiska sociala
sammankomster. Kopplat detsamma förmedlas brett en oro, risken för utspridd psykisk
ohälsa hos målgruppen ungdom. En av fokusgrupperna talar om risk för tillbakagång till
lärare-mästare i och med det digitala lektions rummet.

Isolerade brukare som endast vill delta i en individuell och vertikal
kulturmodell och med det menar jag att elever bara stannar hemma och tar
dela av youtube eller andra digitala medier. De är ej med i sociala
sammankomster eller i Kulturskolans lokaler. Detta har blivit vanligare. Det
digitala är ett bra komplement men mycket som visas kan vara felaktigt och
svårt för eleverna att avgöra på egen hand. Detta påverkar i samhället brett.
Covid en bonus att få anledning utveckla digitala läromedel/verktyg, IP5.

Digitalisering ett verktyg för att undervisa. Flyttar tillbaka utveckling till
mästare elev. KS har försökt skapa en kultur “tillsammans, spela i grupp,
kulturarvet etc, och med digitaliseringen sker ånyo en form av
katederundervisning, IP9

Nya krav på pedagogrollen och inkluderande arbetssätt
En annan linje i respondenternas berättelser om utvecklingsarbetet rör nya krav på
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pedagogrollen och inkluderande arbetssätt. Samtliga informanter menar att det saknas
kunskap om inklluderande arbetssätt på olika strukturella nivåer. Det behövs stöd som är
enkelt och praktiskt och kan användas av pedagogerna i deras redan resursknappa
yrkesvardag. IP4 talar om vikten av att höja alla pedagogers kompetens men starta med
några pedagoger:

Vi behöver höja allas kompetens, men starta med några pedagoger. Vilket
kursutbud ska vi ha? Vu behöver även höja kompetens kring NPF
(Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), kompetenshöjande AKK (Alternativ
kompletterande kommunikation), Intellektuell funktionsnedsättning. När
pedagoger utbildas kan de efter utbildningen blir handledare för andra
pedagoger. Det är även viktigt att tänka att rekryteringsarbetet ser annorlunda
ut för målgrupper med särskilda behov. Där behövs stöd, t ex tillgänglighetskit,
IP4

I detta hänseende, behov av stöd i bemötande, lyfter majoriteten av informanterna att det
ofta uppstår utmaningar i diskussioner som rör nya målgrupper samt att det behövs en
problematisering - vad betyder egentligen “För Alla”?:

En utgångspunkt i vårt utvecklingsarbete inom kommunen är att vända på
allt. Det vill säga inte göra fler projekt där vi försöker göra verksamhet och
samtidigt nå målgruppen utan i stället börja med att höja lärarnas kompetens
kopplat det område där vi behöver bli bättre, IP3.

Ytterligare kommentarer som styrker att det finns ett mellanrum avseende interkulturell
kompetens är: “Jag känner inte alla! IP8.

IP7 ger ytterligare exempel:

Ha med alla” - hur “tolka” detta. Det krävs att vi definierar strategi för
att berätta vilka vi är och vad vi prioriterar. Hur ska vi nå ut, vad berätta,
vad gäller alla strukturella nivåer, IP7.

Inom samtliga Kulturskolor framkommer vidare beskrivningar som visar att
inkluderingsarbetet prioriteras i utvecklingsarbetet. Två Kulturskolor har kommit längre i
sitt arbete med att formulera sitt utvecklingsarbete och utveckla koncept som
systematiseras så att det leder till förgreningar och långsiktig verksamhet.

Det handlar om att bygga vidare på det som redan fungerat, att skapa
medvetenhet om vilka ord vi använder i vår kommunikation och vår
verksamhet. Vi behöver hitta verktyg för språkets möjligheter till påverkan
genom att: podda istället för att skriva, bilder istället för ord, lyssna istället
för att läsa, läsa istället för att lyssna etc, IP7.

Samma Kulturskola har även flera olika koncept som samtliga uppstått i utgångspunkten
att bryta utanförskap. Först skapas ett koncept utifrån elevernas lust att skapa. Därefter
med koppling till det första och som en förgrening, ett ytterligare koncept. Två andra
Kulturskolor har liknande tänk, den ena benämner det “utvecklingstrappa.
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Det finns en karriärväg, för ungdomar en pågående utveckling,
“utvecklingstrappan”. Kulturskolan är i stor förändring och under
utveckling. Bredda skolan ett mål, med vidhållen spets. Vilket stöd
behöver vi? Vilket stöd kommer vi få? Vi hade önskat bättre
framförhållning samt tankar och lösningar som rör balansen mellan
traditionen och det nya och framförallt att veta säkert att
utvecklingstrappor och projekt kan förlängas och förbli långsiktiga i
vår ordinarie verksamhet, IP11.

I samband med ovan lämpar det sig att benämna att det i studien framkommer att
viktiga nycklar för att genomföra ett både systematiserat formaliserat och organiskt
utvecklingsarbete är chefers och pedagogernas roll - det handlar om att vara både en
“fyrkant och en stjärna” - samt att finna lösningar som rymmer både tradition och
nyskapande.

IP5 och IP7 talar i detta hänseende om att pedagogen idag behöver vara improvisations-
och kulturpedagog, till skillnad från pedagog i traditionell bemärkelse. IP5 vidare om att
till detta lägga till entreprenöriell “kavaj”: “som pedagog i klassrummet behöver du vara
“snälla tant eller farbror” men utanför lärsituationen och pedagog-elev-situationen
professionell, tänka business, att svara mot intressenterna och nämnden”. IP7 betonar i
samma kategori, d.v.s. vad innebär det att vara en professionell pedagog idag?, om
kärnvärden:

.....i allt du skapar som pedagog viktigt att utgå från visionen och vara en
god ledare själv för ungdomarna så att de i sin tur utvecklas till goda
ledare. Känslan av sammanhang, KASAM, ner på organisationsnivå,
medarbetarnivå behöver förstå varför jag arbetar här. Kärnvärden, för att
förhindra utanförskap. Närvarande publik exempelvis. Vilka värdeord
lägger vi in i funkis. T ex att följa. Dansa…. med vilket redskap som helst,
för att ge ungdomen utveckling...det är även viktigt att leverera vad gäller
nyckeltal etc för att påvisa mjuka världens effekt. Bygga vidare på det
som redan fungerar bra. Förgreningar. Samt ha förmågan att både
planera och skapa tydliga ramar och att ta saker på uppstuds. Därtill att
kunna balansera Tradition och Nyskapande, bland annat att bedriva både
individuell undervisning och gruppundervisning, IP7.

Förena Tradition och Nytänkande
Att Kulturskolorna behöver förena tradition och nytänkande beskrivs av samtliga som en
existerande utmaning. Det framkommer i hänseendet även att det ibland uppstår
spänningar mellan pedagoger som deltar i utvecklingsprojekt och i ordinarie verksamhet.
IP11 och IP7 berättar kring temat:

Vi har haft en klar politisk inriktning inom kommunen, dels sänka
avgifterna, vilket skett i ett steg hittills, samt att bredda kulturskolans
innehåll. Vi har även legat i “spar” medvetet och tagit det lugnt i
utvecklingsarbetet just för att vi vill finna sätt som värnar om både
traditionen och utvecklingen. Vi brukar passa på i samband med
pensionsavgångar att rekrytera pedagoger som har erfarenhet av att
arbeta med grupper och som tänker nytt. Det blir en bra kombination.
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Alla ska inte arbeta med med nya former, alla är inte bra på det, och vice
versa, IP11.

Vi har två verksamheter som skiljer sig markant, vad de har att vinna av
varandra? Kulturskolan är både traditionell och modern och det har
länge funnits en tradition i att bevara. Mozart och Van gogh med flera i
konstform och tradition behöver bevaras men samtidigt också modernt
tänk . Vi har tagit steg framåt tillsammans. Har fler ämnen och ett
nytänk. Den ungdomsdrivna aspekten är viktig i detta och möjligheten
att möta en målgrupp som den traditionella Kulturskolan inte möter
(icke användare). Organisation påverkar förutsättningar för detta liksom
“landskapet” som vi har att förhålla oss till. Vi får inte glömma att vuxna
ofta gör en uppdelning och skapar kategorier som hos barn inte finns”,
IP7.

Pågående utveckling. Särart att vi ska möta efterfråga samtidigt som vi
ska arbeta med Kulturarv. Inte endast en vindplöjel utan en stark
tradition som det händer saker kring. Det handlar om Kulturskolans roll
som kultur/traditionsbärare och möta en ny efterfråga, IP9.

Andra faktorer som nämns som viktiga i utvecklingsarbetet är organisation som möjliggör
det goda mötet och ledarskap som “syns” och visar att utvecklingsarbetet är viktigt.

Goda mötesformer, Närvarande ledarskap samt Att lägga örat mot rälsen
Som nämndes inledningsvis har samtliga fokusgrupper lyft vikten av goda relationer -
relationsbygge - både i utbyte kollegialt, med eleverna, elevers föräldrar, chefer och
intressenter. Det framkommer även att det kopplat detsamma finns många utmaningar.
Det rör bland annat begränsade resurser, kalendarium som inte möjliggör för pedagoger
att dela lärande , periodiseringen av utvecklingsbidraget, kunskap om inkluderande
pedagogik, nya målgrupper, etc. I detta hänseende beskriver en Kulturskola att digitala
mötesrum för kreativitet och erfarenhetsutbyten inom kollegiet är en mycket avgörande
framgångsfaktor för att komma runt utmaningarna och skapa kreativitet som bidrar till
lösningarna.

Digitala Korridorer

Det som har varit ett dilemma är att Kulturskolans verksamhet är så
utspridd. Den naturliga mötesformen finns inte, som t ex på arbetsplats,
skola, företag. Mellanrummen, “korridorspraten”, missas. Det är ofta där
mycket viktigt uppstår. Vi skapar bara information, APT, möten etc, do:ers
möten, vilka behövs och är viktiga men inte skapar utveckling. Det är
viktigt för oss att få till korridorsmöten i andra former. Vår lösning är
inbokade korridorsmöten på ordinarie agenda. Vi avsätter med detta
varje vecka tid för utvecklingsinriktade möten - där vi kan vara fria i
tanken. Stående modell, måndagar, fri att boka upp varandra. Alla finns
på arbetsplatsen samtidigt. Om vi inte bokat möte pratar vi ändå. Det
sker även stormöten, informationsmöte, avseende större övergripande
frågor. De pedagogiska mötet ansvarar operativt ansvariga pedagoger
för. Dagen efter pedagogiskt möte, “korridorsmöte”, sker ett Action-möte
med Chef, Operativ ansvarig och ansvarig fritidsgårdar. Detta är stående
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varje vecka samt digitaliserat. Fördel med det digitala är att det går
sortera och lyfta vidare delar från ett möte till ett annat. Alla i arbetslagen
tar ansvar för sina egna punkter och utvecklingsarbetet och får “tagga”
till agendan, gärna inspiration, IP7.

En kollega som deltar i fokusgruppen tillägger: “Utvecklingsarbetet ägs tillsammans
och kräver inspelen”, IP8.

Två medarbetarsamtal per år
I en annan fokusgrupp belyses vikten av att få möjlighet till två medarbetarsamtal per år.
Goda relationer både internt och extern ringas in som framgångsfaktor. På samma vis
skapas en informell modell för lärande genom ledarens strategi att dela in Kulturskolans
personal i tre olika arbetsgrupper som varje termin har olika temaarbeten som de
samarbetar kring. De möts på stående agenda, varje vecka, för att samarbeta kring sina
gemensamma uppdrag. Sammankomsterna möjliggör både lärande och bidrar till god
arbetsmiljö - motivation - och teamanda. Detta får i sin tur genomslag i utbytet med
eleverna. Inom kommunen prioriteras att alltid utgå från behov hos eleverna och att skapa
en anda av att “skapa möjligheter utifrån de förutsättningar du har.

Att lära av varandra, med varandra och för varandra
Informanterna i fokusgruppen avslutar vår intervju och lärprocess med att dela följande
citat: : “Igårs disharmoni är nutidens harmoni nutidens disharmoni är framtidens
harmoni” David Liebman. Tolkat av författaren som en god sammanfattande beskrivning
av framgångsfaktorn i det utvecklingsarbete som genomsyrar de olika strukturella
nivåerna inom kommunen, nyfikenhet och att se potential till lärande i alla möten och
insatser. IP1 och IP5 säger i sin tur kopplat temat att lära av varandra, med varandra och
för varandra:

I Utvecklingsarbete tittar vi på andra som gjort liknande inom samma
upptagningsområden. Målet är att skapa dialog/”rum” för
kunskapsutbyten. Mötas och samtala är bra sätt för lärande. Bara att kalla
till möte betyder  symboliskt att nu ska vi dela, IP1.

Vi har ett ansvar som Kulturpedagoger att se på kulturella trender och
påverka landskapet, IP5.

Modeller som stöd i utvecklingsarbetet/kvalitetsarbete och Behovsanalys inför nya
utvecklingsprojekt
Informanternas ombeds som nämnts under intervjuerna att både beskriva fritt, svara på
författarens på förhand mappade frågor samt skatta några kvantifierade. Två av dessa
kvantifierbara rör “På vår skola använder vi modeller som stöd i
utvecklingsarbetet/kvalitetsarbetet? samt På frågan “På vår skola genomför vi
behovsanalys inför nya utvecklingsprojekt?

Inom vår skola använder vi modeller som stöd i utvecklingsarbetet/kvalitetsarbetet.

(Ja/Nej)
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Resultatet visar att tre av fem Kulturskolor använder Modeller som stöd.

Inom vår skola genomför vi behovsanalys inför nya utvecklingsprojekt.

(Inte alls = 1, Helt= 4)

Resultatet visar att en av fem Kulturskolor helt, två av fem till stor del, två av fem till viss
del.

Två informanter beskriver tillkopplat frågan:

Om förra årets projekt kräver behov så sker det men inte alltid.
Bedömning, situationsanpassat. Genomförs i möten. Ligger i att det finns
en solid grund, visionen. Vi står för de utmaningar vi har . Konsensus och
talar med en röst. En del i informella möten samt systematik,
kommun/stat, i deras process (ansökningsförfarandet), IP1.

IP12: “Problematiken är att det gäller att hitta genomförbara idéer. Hitta
personer som kan genomföra projektet. Behovsanalys i efterhand, vad hör
man att man vill ha. Genom att vi träffar barn och unga. Kulturrådspengar
en möjlighet att testa. Elevkulturombud (elevinflytande) som lyssnar och
förmedlar, potential att bygga vidare på. Har tankar på att möta dem,
ligger i mål framåt, IP12.
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ANALYSERA SAMMANFATTANDE TENDENSER

Kvantitativa frågor
- Två av fem Kulturskolor  har en särskild modell för utvecklingsarbetet.
- Tre Kulturskolor  har ingen formell modell.
- Två av skolorna arbetar  systematiskt dock utan en formell modell.

Kvalitativa frågor
- Alla Kulturskolor genomför analys på olika plan, nationellt, regionalt och lokalt,

hur analysen går till varierar.
- Behovsanalyser sker situationsanpassat, ibland i efterhand.
- Relationsbygge beskrivs som “utvecklingsmodell”.
- Nycklar är närvarande ledarskap, att lära av andra, med andra, för andra via

forum för kunskapsutbyten och omvärldsanalytiska insatser.
- Målbilden inrymmer att bli bättre på att attrahera, behålla och utveckla Nya

Målgrupper
- Att utveckla insatser som bidrar till ett ökat Elevinflytande.
- Att kompetensutveckla i förhållande till samhällets nya krav på pedagogrollen
- Att förena nyskapande och tradition.

5.1.2 Planera

Variationer i fråga om formalisering och systematik under planeringsfasen
Det framkommer i samband med fokusgruppernas beskrivningar av hur de arbetar med
planeringsfasen att detta arbete ser olika ut inom olika Kulturskolor och varierar i fråga
om formalisering och systematik:

Varje Kulturskola är unik, varje kommun är unik. När man förstår det så
kan man gå in i samtal med kollegor med en “open book” approach”.
Fokusera lösningar. Prioriteringsordning, relationen alltid överst, att få
med sig alla. En annan nyckel är att vara tydlig gentemot nämnden och
intressenterna, IP5.

Planering både på enhetsnivå och på förvaltningsnivå med andra
enheter. Vi har bra samverkan inom kommunen, IP5.

Handlingsplaner utifrån övergripande politiska mål. Dokument att luta
sig mot. KASAM. Får varje år små pixi-böcker från nämnden som varje
APT måste ta upp och leverera upp. Mötesformen, sättet vi arbetar på, där
ingår alla delar i utvecklingshjulet hela tiden. Kärnan är att få möjlighet
att mötas, “korridorsprat”. Ge sig tiden till detta. Det går att diskutera att
vinna och förlora tid, om vi inte planerar väl utan skjuter från höften är
operationstiden ofta samma som reparationstiden, IP7.

När vi skriver genomförandeplanen, aktiviteterna, så har vi med oss
utvärderingen i detta. T ex har vi identifierat insats, söker pengar,
samordnare för projektet samt två pedagoger tillfrågas om att vara med i
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projektgruppen. Grupp planerar arbetet utifrån pedagogernas tankar,
samt olika intressenter. Ambitionen kring nya uppdrag är att få friare
tyglar än vid kärn-uppdragen, motivera, IP9.

En informant som deltar i samma fokusgrupp tillägger:

Alla pedagoger har ett uppdrag. Utifrån uppdraget planerar man
lektionerna. Det rör bland annat vad har vi för lokaler, hur dela upp oss,
vilka tider kan vi mötas (schema), IP10. … Ja det finns en viss stelhet kring
de “ hårda delarna”, IP9.

Planeringen sker emellertid i förhållande till lokala behov samt i god samverkan med
politiken - intressenterna - och i förhållande till främjandeuppdrag och befintliga resurser.
Samtliga informanter beskriver att de har politiken i ryggen, Medvind. En av kommunerna
har under senaste år befunnit sig i ”spar” och organisationsförändring”, det vill säga ett
snårigare landskap.

Planera och prioritera insatser samt åtgärder inför utvecklingsarbete
På frågan huruvida de inom sina Kulturskolor planerar och prioriterar insatser inför
utvecklingsprojekt samt planerar och prioriterar åtgärder inför utvecklingsprojekt visar
resultatet att tre av fem gör detta i hög grad, helt. Två av fem skolor svarar att de planerar
och prioriterar insatser till stor del. Vad gäller att planera och prioritera åtgärder är
resultatet nästan detsamma, fyra av fem svarar helt, en av fem till stor del.

På vår skola planerar och prioriterar vi insatser inför projekt

(Inte alls = 1, Helt= 4)

Planera och prioritera åtgärder inför utvecklingsarbete

(Inte alls = 1, Helt= 4)
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Avseende samtal som rör kriterier som utgångspunkt för utvecklingsarbetet märks i
respondenternas svar att det inom Kulturskolorna finns en ovana att beskriva eller
formulera det praktiska utveckingsabetet, t ex avseende kriterier. Vad betyder kriterier?
Vad ska innefattas i kriterierna? I detta hänseendet lyfter en av Kulturskolorna att
processen för att söka utvecklingsbidraget i sig bidrar till lärande.

Ansökningsprocessen av utvecklingsbidrag till Kulturskolor bidrar i sig till lärande
En gemensam nämnare i fokusgruppernas svar är att pedagoger behöver stöd i att
formulera sitt utvecklingsarbete. I ansökningsprocessen för utvecklingsbidrag till
Kulturskolor KUR krävs att insatser definieras i förhållande till kriterier, behovsanalys,
målgruppsanalys, genomförande och målbild. Det medför att projekten behöver
reflekteras kring och “formuleras”. Bra ur lärande-synpunkt.

Vi håller på att skapa en nedskriven plan. Funnits men alldeles för lite
skrivits. Formera mera. Kommer naturligt när behov ökar, med nya
ämnen. Plan för genomförande för projektet finns, ansökan bidrar till de
formuleringarna. Blir en lärandeprocess med ansökningsprocessen
Utvecklingsbidrag, en träning att tänka strukturerat. Har stöd även från
andra håll. Bra för de som är med och skriver. Har innan inom
organisationen haft för lite planer och uppföljning. Vi behöver skapa
reflektion. Många läser och kommer med synpunkter under processen
med att ansöka, vi har haft det öppet. Det skapar precis som nu
(intervjun) tillfälle mötas och samtala och reflektera över verksamheten.
Det är viktigt. Kulturrådets “jobbiga” blanketter tvingar oss att träna. Firar
när vi skickat in och tillfredsställande få ordning på det. Klart finns dock
en förbättringspotential. Har tidigare jobbat mkt med EU-projekt och
märkt runt om att det finns en rädsla söka pengar, att sätta sig och göra
projekt. Tyder ev på att man är ovan att planera i det dagliga arbetet?
Kulturrådets pengar relativt lätta söka i jmfr med många andra stöd.
Viktigt träna formulera sig, IP12.

En kollega i fokusgruppen tillägger:

Detta gör alla pedagoger i praktiska yrkesverksamma vardagen, men det
blir svårt när det ska sättas ord på. Ju mer vi håller på med ansökningar
så skapas förståelse för hur vi kan uttrycka oss - från högtravande till

24



konkret -, ofta lättare skriva mycket än lite, processen gör att vi behöver
sammanfattas oss kortfattat, det är bra, IP11.

Periodiseringen försvårar planeringsarbetet
Andra beskrivningar som ges i samband med samtal om kriterier och planeringsarbetet i
stort, som delas av alla informanterna, är att en utmaning med att planera och sätta
kriterier är att Kulturskolorna inte vet om det kommer tilldelas stöd, hur mycket, och exakt
när? Ett icke självvalt kriterium växer emellertid ur paradoxen, att tydliggöra, d.v.s inom
verksamheten till personalen vad den interna viljan varit i förhållande till utfallet (beviljat
stöd).

Alltid fått bidrag men inte full pott. Genomför urval. Viktigt med
överenskommelse. Visa hur vi önskat fördela, att det behöver ske en
procentuell hyvling eftersom hela bidraget inte tilldelas, överblick. Hur
kan vi  ta in någon insats som vi inte fått pengar för ändå, IP1.

Periodiseringen av utvecklingsbidraget medför att det är svårt att
planera och bemanna för arbetet på förhand. Vi ställs inför frågan att
genomföra ändå inom befintlig ram. Behöver göra simuleringar.
Presentera förslag för att få alla med, IP8.

Statsbidraget fin möjlighet och fungerar bra. Möjligen fundera på
tidsplanen, det uppstår väntan under våren som gör att planeringen av
projekten inte kan ske under våren och inför hösten i tid. Kunna anställa
personal etc. Förbereda inför uppstarterna av projektet och i förhållande
till kärn verksamheternas planering. Får en summa ett år och “räknar”
indirekt med densamma nästkommande. Vad händer om någon av dem
som bär pott slutar etc. Eller om bidraget uteblir. Det handlar om hur vi
kan ta hand om utvecklingen på ett bra sätt. Där blir långsiktigheten
viktig. Vi kan även bli bättre på uppföljning och utvärdering av projekten.
Det är svårt idag att hinna med, IP9.

Reflekterat över Kulturrådets stöd, det är kortsiktigt. Smidigare att få
pengar att göra en långsiktig verksamhet från början. Inte behöva
rekrytera för korta vikariat, IP11.

Periodiseringen medför en väntan på besked, mellanrum, under vilken Kulturskolorna inte
genomföra förberedande aktiviteter eller utvärdering eftersom de inte vet om projektet
kommer att stödjas eller i vilken omfattning. “Att inte lova mer än vad man kan hålla och
mna om redan knapp tid, författaren.

Kulturskolor kan behöva stöd i att definiera tillstånd, mål och indikatorer för
utvecklingsarbetet
Svaren som informanterna ger på frågan “Har ni definierat önskvärda tillstånd för
kvalitet/utvecklingsarbetet?” visar att Kulturskolorna generellt sett inte definierar
önskvärda tillstånd för utvecklingsarbetet. Två av Kulturskolorna svarar tydligt nej, det gör
vi inte alls. Andra talar och mjuka tillstånd, icke formaliserade, såsom karriärtrappan. En
annan berättar om hur det strategiska arbetet sker med omvärldsfokus och på en
övergripande nivå som sedan bryts ner till lokal nivå och verksamhetsnära aktiviteter. Två
skolor hänvisar till nyckeltal. Det kommer även fram reflektioner som rör att mätning
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ibland sker mer kring det som inte lyckats än det som lyckats. när det gäller elevers
prestation eller utveckling.

Det är lätt att glömma att för en elev med särskilda behov kan en
upplevelse vara stor fast att det för den som tittar utifrån ser det ut som
att eleven inte gjort något, t ex om denne inte spelat den sekvens som
var planerad, IP4.

Upplevelse. Pågående arbete på verksamhetsnivå där alla frivilliga
skolform (utbildningsfrågor). Det är väldefinierat kvalitetsarbete som
arbetat fram för gymnasiet. SKA- arbetet. En verksamhet som är ansvarig
för kvalitetsarbetet, Service och Kvalité. Hur göra om gymnasiets arbete,
vad använda, vad skala bort. Förvaltning, hur vi utvecklar. Eftersom vi
ingår i Kultur och Utvecklingsförvaltningen. Förvaltningsnivå, två
uppföljningar per år plus en slutrapport per år. En analys som hjälper
med den politiska målen. Blanketter och mallar. Indikator över vad som
händer. Landskapet, och vädret. Även Nyckeltal. Varje höst ser vi t ex hur
många som slutat. Hur många börjat. Hur många har varit inblandade i
gratis/process. Deltagartillfällen. Inte intresserade av projekt trots gratis.
Även i förhållande till barnets individuella mål och vad de upplevt och på
årlig basis nämndens effektmål,  IP5.

KASAM (Känsla av sammanhang). Förståelse bland alla för vikten av
nyckeltal. Sättas tidigt för att skapa kultur annars risk solitärer och det
driver inget utvecklingsarbete. Närvarande publik och vilka värdeord
lägger vi in i funkis t ex. T ex att Följa. Dansa, IP7.

Pedagoger är i viss mån bakbundna
Förutsättningar för planeringen på didaktisk, kollegial och relationell nivå påverkar i hög
grad pedagogernas vardag, vilka hör samman med den organisatoriska och
samhällsmässiga nivån, där beslut fattas. I studien framkommer till exempel praktiska
exempel som rör hinder i form av att mål kopplat tillgängligheten inte kan uppfyllas med
anledning kring-logistik. D.v.s. faktorer som pedagogerna inte kan råda över. Precis som
när det rör bakbundenhet att inte kunna bidra fullt ut utifrån svårighet att formulera sig
kring sitt eget utvecklingsarbete, eller att sakna kunskap om pedagogik inriktad mot icke
traditionella målgrupper, uppstår en bakbundenhet kopplat didaktiska aspekter såsom
logistik. D.v.s. faktorer som pedagogen inte kan påverka själv, faktorer som berör andra
strukturella nivåer, inte minst den organisatoriska.

Ett exempel är att många barn åker skolskjuts. Alla slutar 14.30 och alla
åker hem. Vi gör reklam för att få barn/unga stanna men det får inte
effekt eftersom barnen behöver åka med den buss som går särskild tid,
IP9.

Kalendarium, det är svårt att planera så att pedagoger kan mötas och
utbyta erfarenheter sett till deras övriga åtaganden. Schema och resurser
begränsar, IP5/IP1.
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PLANERA SAMMANFATTANDE TENDENSER

Kvantitativa frågor
- Tre av fem tillfrågade Kulturskolor planerar och prioriterar sina insatser.

Kvalitativa frågor
- Planering och prioritering sker utifrån lokala behov och i relation till politik,

främjandeuppdrag och resurser.
- Flera Kulturskolor har svårt att beskriva tillstånd och indikatorer för

utvecklingsarbetet.
- En Kulturskola menar att nyckeltal för att beskriva mjuka insatser är avgörande

för legitimitet och används inom alla nivåer och program inom  verksamheten.
- En kommun har formaliserat ett informellt forum  för lärande på veckobasis.
- Tid till planering och delande med kollegor och långsiktighet efterfrågas.
- Justering av periodiseringen skulle stödja Kulturskolorna.

5.1.3 Genomföra

Det framkommer i samband med fokusgruppernas beskrivningar av hur de arbetar med
genomförandefasen att Kulturskolorna är bra på utvecklingssteget genomföra, när de
jämför med övriga delsteg (Analysera-Utvärdera). Det förmedlas även att det finns
mycket kompetens hos pedagogerna men saknas kunskap att luta sig mot
utvecklingsverktyg.
.

Upprättande av en plan inför genomförande av utvecklingsprojekt
På frågan huruvida Kulturskolorna upprättar en plan inför genomförande av
utvecklingsprojekt visar resultatet att fyra av fem skolor alltid gör detta. En av fem till
mycket stor del. Exempel på planer är arbete med rapport, processkarta, handlingsplan,
namn på pedagoger,  excel samt hos ett par Kulturskolor att det är inbyggt i koncepten.

Upprätta en plan inför genomförande av utvecklingsprojekt

(Inte alls = 1, Helt= 4)
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Stöd som skulle bidra till att frigöra potential under genomförandefasen
I samtalen med fokusgrupperna framkommer förbättringspotential i fråga om att
möjliggöra mer tid i början av terminerna. Tid som behövs för att träffa potentiella
deltagare. Majoriteten av informanterna menar att tiden är avgörande, och det krävs mer,
i arbetet med att nå, behålla och utveckla nya målgrupper (icke användare).

Det behövs tid i början av terminen. Viktig del är bemöta föräldrar.
Särskilt barn och unga med annan bakgrund än Kulturskolans
traditionella målgrupp. När terminen börjat har man har inte alltid träffat
de barn som är potentiella. Hur behöver vi tänka? “ Ekonomisk stöd för
kulturella utbyten. Det är en utmaning, vi har försökt flera gånger och
testat olika ,samarbeten, få enheten mogna, det är svårt och lätt att
missa i utbytet. Behövs kulturell övning och kunskap, IP5.

GENOMFÖRA SAMMANFATTANDE TENDENSER

Kvantitativa frågor
- Fyra av fem Kulturskolor har en plan för utvecklingsarbetet.

Kvalitativa frågor
- Genomförande av ansöknings- och återrapportering processen

utveckingsbidrag skapar träning i att formulera sin praktiska tysta kunskap om
utvecklingsarbete i skrift.

- En Kulturskola har en formaliserad processkarta.
- Majoriteten av Kulturskolorna önskar mer tid / resurser att möta föräldrar till

utrikesfödda målgrupper.
- Att samplanera och dela kunskap med kollegor.

5.1.4 Utvärdera

I samband med samtal som rör delsteg fyra, utvärdering, framkommer en gemensam
tendens att Kulturskolorna kan bli bättre på att genomföra utvärderingen. Denna del
genomförs i mindre utsträckning än övriga utvecklingssteg. På frågan “I vår Kulturskola
utvärderar vi/följer vi upp våra utvecklingsprojekt svarar endast en av fem Kulturskolor att
de alltid gör detta. Två av fem gör detta till stor del. Två av fem endast till viss del.

Utvärdering och uppföljning av utvecklingsprojekt

(Inte alls = 1, Helt= 4)
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Kommentarer som getts i samband med respondenternas svar på frågan om detta sker
och i så fall hur är exempelvis:

T ex en enkät. Eget material”. IP4: “Självskattning under projektets gång,
anonyma, att följa varje lärare”. IP5 “Veckomöten, projektgrupp,
utvärderingar, medarbetarundersökning, dialoger, diskussion”. IP7
“Nyckeltal, örat mot rälsen”. IP9: “Vi kan bli bättre på att följa upp, sker
inte formaliserat”. IP11: “Diskuterar och pratar, kan behöva formulera oss
mer på papper, IP2.

UTVÄRDERA SAMMANFATTANDE TENDENSER

Kvantitativa frågor
- En Kulturskola följer upp allt utvecklingsarbete, två till stor del och två till viss

del.

Kvalitativa frågor
- Majoriteten av Kulturskolorna anser att de är bättre på att Planera och

Genomföra än att Analysera och Utvärdera
- Utvärdering sker i olika former t ex möten, utvärderingar,

medarbetarundersökning, självskattning, upphovs dialog, samband med
återrapportering och ansökan av utvecklingsbidrag.

5.2  Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot

Hur kan detta avsnitt användas? Avsnittet syftar både till att synliggöra den komplexitet
som Kulturskolans personal verkar inom samt att hjälpa läsaren att sortera och orientera
sig. Vid sidan om detta skapa en medvetenhet, reflektion och träning i att härleda
möjligheter, svagheter, hot och dilemman till olika strukturella nivåer - som sinsemellan
påverkar varandra. För varje strukturell nivå, Organisatorisk, Didaktisk, Kollegial,
Relationell/Kulturell presenteras informanternas svar från intervjuernas tredje avsnitt:
Resonera med stöd i Modell ( se bilaga 1) i en SWOT). För att underlätta Kulturskolerådets,
Kulturrådets och Kulturskolornas fortsatta arbetsgång och läsning ges läsaren
inledningsvis i pedagogiskt syfte en figur som visar hur resultat presenteras och kan läsas.
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För respektive SWOT delges informanternas svar i kategorier som sammanfattar de
gemensamma teman och aspekter som framkommit. För varje kategori anges inom
parentes hur många Kulturskolor (1-5) som talat om samma aspekt. Tillkopplat respektive
SWOT beskrivs även resultatet sammanfattningsvis i beskrivande text. Där det anses
befogat vävs citat från intervjuerna in i sammanfattningarna.

Figur 8.  Inkluderande  SWOT II (Författaren, Louise Stiernström)

5.2.1 Organisatorisk Nivå

STYRKOR
Fokusgruppernas berättelser målar upp en bild av en fungerande organisatorisk nivå vad
gäller stöd i handlingsplaner, ledarskap, kultur och politiskt stöd i ryggen. Fyra av fem
anger att politiken inom kommunerna värdesätter Kulturen, något som har betydelse. Att
majoriteten för fram denna aspekt och som en styrka berättar att Kulturskolorna i det
avseendet har Medvind. Samtal förs även kring omvärldsbevakning och vikten av
detsamma, igen återkommer kommentaren om vikten av stora öron och att lägga örat till
rälsen. Följa med i utvecklingen, och samtidigt, tillvarata värden i kulturarvet som
Kulturskolorna besitter. Ett par fokusgrupper resonerar runt organisationen: det är en
styrka att vi är organiserade där vi hör hemma. Titlar berättar”, IP7. Lärandet blir möjligt
via utvecklingsprojekten och beskrivs som en konsekvens av den planering som
genomförs på den organisatoriska nivån. Ledare och pedagoger som kan driva
utvecklingen utgör en nyckel. Det menar man att man har, bra kompetens.

Lärargruppens arbete att kunna driva är viktigt. För pedagogen att få
kunskap och erfarenhet av vad det innebär att vara i ett
utvecklingsprojekt. Stöd som är avgörande är även att det finns en
organisation, en chef, resurs som stöttar övergripande, och stöd att
utveckla PDSA-arbete. Långsiktighet, en röd tråd, och nyckel, IP1.
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Figur 9. SWOT-analys Organisatorisk strukturell nivå.

SVAGHETER
Långsiktigheten anges vara en nyckel och möjlighet och omvänt diskuteras kortsiktighet
som svaghet. Inte bara den årliga basis nämns, utan samtliga redogör, vilket framkommit i
tidigare resultatdel, men i den resonerande delen (analys) förstärks. Åsikten delas av alla.
Periodiseringen försvårar långsiktighet. Samtliga menar att om periodiseringen ändras,
tidigareläggs, är potentialen att arbeta långsiktigt, sett till att hinna genomföra
uppföljning innan periodens början och “kratta manegen” för att på så vis skapa
förutsättningar inte bara för en god” sjösättning” (uppstart) utan även en gynnsam
“seglats” (insats/projekt) mycket bättre.

Hur ser det ut från hösten, kommer man prioritera arbetet? Krävs
resurser i form av budget, styrning ledning och chefskap, personal att
genomföra förändringsarbetet, IP3.

Ekonomiskt stöd från det lokalpolitiska och staten är mycket viktigt för
att få förutsättningar att kunna arbeta långsiktigt och med kvalite så att
alla elever och medarbetare får synas och delta aktivt, IP5.

Det uppstår väntan under våren som gör att planeringen av projekten
inte kan ske under våren och inför hösten i tid. Behöver kunna anställa
personal etc. Förbereda inför uppstarterna av projekten och i förhållande
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till kärnverksamheternas planering, IP9.

Ytterligare svagheter som majoriteten av informanterna tar upp, vilka precis som för
föregående faktor har presenterats i Nuläge (5.1), förtydligas och betonas i SWOT-analysen
igen. Det rör kalendarium och schemaläggning, att vissa viktiga diskussioner inte får plats
i schemat, brist på resurser för uppföljning och användardriven utveckling. T ex
uppsökande verksamhet eller annan marknadsföring, det tar tid och kostar pengar, en
nödvändighet dock om främjande uppdragets mål om att nå nya målgrupper och utgöra
en inkluderande Kulturskola för alla ska kunna uppfyllas. IP11: “När Kulturskolans
undervisning tas bort i skolan och endast sker i Kulturskolans lokaler syns Kulturskolan
inte naturligt vilket kräver aktiva insatser/marknadsföring och med det mer resurser” I
detta hänseende är inte bara pedagoger som ofta påtalat att de saknat kunskaper att
bemöta och skapa didaktiska lösningar för dessa målgrupper bakbundna, utan även
ledare som ansvarar för de ekonomiska ramarna. Det skulle behövas mer, är en
gemensam slutsats. Enligt såväl informanterna som författaren. Ytterligare svagheter som
studien pekar på rör personberoende. Oftast deltar samma pedagoger i
utvecklingsprojekt som riktar sig till elever med särskilda behov.

HOT
En annan utmaning som diskuteras som rör långsiktighet är de förändringar som
genomförts från föregående omgång till denna. På en fråga om kriterierna i ansökan
motsvara reella verkligheten svarar en av informanterna:

Från början var främjandeuppdraget ett annat. För ansökan två behöver
det lokala behovet fram. Det känns lite som att vi behöver uppfinna nya
saker för att få pengar. T ex har vi redan ett koncept, ett främjande behov,
som vi tidigare sökt för, det fungerar och vi kan och vill utveckla detta
mer, d.v.s långsiktigt. Men när det är det lokala, ändringarna omgång två
som råder, finns risk att det leder till avslag, IP5.

Om denna rädsla skulle vara befogad så existerar en paradox. Det vill säga det stöd till
Kulturskolorna i enlighet med det övergripande mål att skapa långsiktig
verksamhetsutveckling och allas rätt till Kultur (UNESCO) leder i motsats till långsiktighet
till bakbundenhet och kortsiktighet visst en sökande bortprioriteras eller avslås med
hänvisning till att det inte är en ny lokal satsning. Ett annat hot som samtliga nämner rör
förutsättningar för att kunna arbeta målinriktat med att attrahera, behålla och utveckla
målgrupper. Användarcentrerad verksamhet kräver att resurser utnyttjas och
effektiviseras, vid sidan om tillförs i form av extra stöd, på samtliga strukturella nivåer,
menar författaren. Hot som därtill resoneras kring i fokusgrupperna rör beroende att få
stöd av politiken och mandat för utvecklingsarbetet. Otydliga eller paradoxala
målsättningar,  t ex mål men inte medel, samt Kulturskolans roll,  och legitimitet.

MÖJLIGHETER
Samtliga informanter menar att utvecklingsbidraget är värdefullt och att de resurser som
tillkommer får effekt på alla strukturella nivåer. Framförallt möjliggör utvecklingsarbetet
att fler barn och ungdomar får tillägna sig kultur genom att det inom verksamheterna
organiseras för projekt och lärande. Fyra av fem Kulturskolor menar att utvärdering och
uppföljning är ett förbättringsområde. Därtill betonas utvecklingsarbete, inte minst
ansökningsprocessen för utvecklingsbidrag till Kulturskolor i sig, bidra till ökad förståelse.
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Den skapar en koppling mellan övergripande styrning, främjandeuppdrag, och praktik
och till övning att formulera sig och reflektera kring det egna utvecklingsarbetet. IP11: “Vi
har med oss kriterium i tanken alltid från utvecklings bidragets process, så när vi får
idéer väger vi dessa mot kriterier där, är det något vi göra?” Även en nationell
Kulturskolelag lyfts av två Kulturskolor fram som en möjlighet.

5.2.2. Didaktisk Nivå

STYRKOR
Fokusgruppernas berättelser målar avseende styrkor på den didaktiska nivån upp en bild
av att utvecklingsbidraget bidragit till att ny utrustning kunnat investeras i och på så vis
bidragit till undervisningen. Därtill menar tre av fem Kulturskolor att de har en god kultur
och kompetent personal som klarar att improvisera parallellt med att genomföra
traditionell undervisning. Två av fem anser att de har som styrka att de arbetar i enlighet
med inkluderande arbetssätt. En av fem Kulturskolor nämner den trygghet och struktur
som utvecklingsarbetet ofta tillför, framförallt förtjänster av att arbeta i team.

SVAGHETER
Att endast två av fem Kulturskolor nämner inkluderande arbetssätt som en styrka beror
på att tre av fem Kulturskolor lyfter att diskussionen om specialbehov och “För Alla” är svår
att möta. Det saknas kunskaper och stöd för pedagoger, både avseende att använda
utvecklingsverktyg generellt och inriktat på inkluderingsarbetet. Bilden av att det finns
ett kompetenshöjande behov förstärks av att aspekten vem ska leda kommer upp. Den
rör kulturkrockar och spänningsfält, hur ska jag som pedagog skapa didaktiska lösningar
som tillgodoser var elevs unika behov, samtidigt möta behov som en inifrån styrd kultur
som den svenska innebär, eleven styr, och en utifrån styrd kultur, som många ungdomar
med annan härkomst kommer ifrån, där barn och ungdomar är vana att bli ledda? Två
pedagoger uttrycker: “Vi känner oss bakbundna när man inte vet att använda
specialpedagogiska verktyg”, pedagog ett. “Vad betyder en inkluderande Kulturskola för
alla egentligen? “Vi behöver konkreta stöd att använda både i klassrummet och när vi
träffar nya målgrupper”, pedagog två. Vidare listas även på denna strukturella nivå, som
för den organisatoriska”, personbundenhet och utvärdering som utvecklingsområden
samt att det sett till att det ställs nya krav på pedagogrollen idag finns ett mellanrum:
“Idag behöver du kunna vara en Improvisationspedagog. Skapa en väl planerad lektion
och samtidigt fånga upp vad målgruppen efterfrågar. Att bygga båten medan man ror”,
säger en chef.

MÖJLIGHETER
Svagheterna utgör möjligheterna på denna nivå. Att öka kunskapen om
inkluderingsarbete nämns av fyra av fem Kulturskolor. Lika många nämner att använda
stöd, sprida och dela lärande bättre. En av kommunerna som deltar i forskningsstudien
berättar om ett tillgänglighetskit för pedagoger som arbetar med barn och ungdomar
med Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning.
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Figur 10. SWOT-analys Didaktisk strukturell nivå.

HOT
Även under Hot nämner fyra av fem Kulturskolor att de har otillräcklig kunskap och stöd
för anpassningar och diskussioner som rör exempelvis ungdom med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Fem av fem talar även om att det finns ett mellanrum som rör
målet för alla och svårigheterna att attrahera, utveckla och behålla ungdomar. Hur skapas
utvecklingsinsatser och didaktiska lärsituationer som leder till detta? I samma
hänseende, tillgänglighet, fyra av fem Kulturskolor, vilket innefattar resurser, både
kunskap, stöd och verktyg, arbetsmiljö och elev-lokaler, instrument och ekonomi.
Slutligen, och som för den organisatoriska nivån, kortsiktighet, “hur tas utvecklingen
omhand efter projekten? Hur den kontinuerliga ovissheten om förlängning,
utvecklingsbidrag sökes år för år, påverkar? Även hur olika faktorer påverkar sinsemellan, t
ex när motivation och kulturpedagog finns, men logistiken hindrar tillgängligheten,
“Ungdomar som önskar aktivitet åker i stället för att stanna på Kulturskolans aktivitet hem
eftersom de behöver fast skjuts”, säger en pedagog.

5.2.3. Kollegial

STYRKOR
På den kollegiala nivån bidrar utvecklingsprojekt till kollegialt lärande och
kompetensutveckling. I fyra av fem fokusgrupper nämns vikten av synliga chefer som
visar att utvecklingsarbetet är viktigt. Vidare nämns bland annat lärande team och
möjlighet som utvecklingsarbete ger till att utveckla och samtala om den egna rollen. Två
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Kulturskolor påtalar också att det inom utvecklingsarbetet skapas rum för mer
experimentell verksamhet, som kan vara motiverande och gynnsamt för både yrkesrollen
och eleverna.

Figur 11. SWOT-analys Kollegial strukturell nivå.

SVAGHETER
Samtidigt som lärande är en styrka som tydligt utmålas nämns detsamma också som en
utvecklingsmöjlighet, att det önskas mer rum för delande mellan kollegor, “att avsätta tid
till att dela mellan kollegor är något vi kan bli bättre på”, säger en chef. Svagheterna på
den kollegiala nivån har beröringspunkter med den organisatoriska nivån. Kalendariet,
svårigheter att samplanera och att använda personalens kompetens till fullo. “De som
jobbar med utvecklingsprojekt behöver ha mindre deltagartillfällen och hur ledning ser
på detta spelar roll”, säger en chef. Det förs även som för tidigare nivåer resonemang som
rör personbundenhet. Författaren frågar sig om detta beror på att spänningsfält nytänk
och tradition, en ovana att arbeta i utvecklingsprojekt, att många inte tar på sig
uppdragen för att de vet att tiden inte frigörs i tillräckligt stor utsträckning i förhållande
till deras övriga åtaganden, de svåra diskussionerna, eller något annat? Det vi inte vet vet
vi inte, och när vi inte vet kan det bli obekvämt, och när det blir obekvämt kanske vi inte
frigör potential på bästa sätt hos den målgrupp vi svarar mot? Något som behöver
beaktas i fråga om inkluderingsarbete i riktning “För Alla”.
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MÖJLIGHETER
Möjligheterna som nämns på denna strukturella nivå är i linje med övriga nivåer som
redogjorts för. Att hålla alla uppdaterade till nutidens diskurs nämner majoriteten av
fokusgrupperna som viktigt. Lärandet, särskilt reflexivt, och att ta del av varandras unika
erfarenhet och kompetens återkommer som faktorer. Även arbetsmiljöfrämjande
aspekter som arbetsmotivation, att lärarens egna kunnande får ta plats i projekten,
beprövande av idéer, meningsfullhet och utveckling i rollen som pedagog framhålls. En
informant säger: “Att se utveckling ger styrka”. En annan informant beskriver när de får
frågan vilket stöd som skulle frigöra potential i det systematiska utvecklingsarbete på
kollegial nivå:

Det skulle behövas en systematik kring att återkoppla eller koppla in i
olika nätverk på olika nivåer. Många nivåer uppfinna hjulen själva. T ex i
samband med ansökningar, är det någon annan som arbetar på samma
vis. T ex finna parhästar, vem vänder jag mig till som gjort liknande
projekt eller aktiviteter när jag startar upp något nytt. Dela lärande. Hjälp
regionalt och nationellt genom att veta hur vi jobbar, misslyckanden på
samma vis som goda exempel, IP7.

HOT
Samtidigt framkommer också som en utmaning att det ibland uppstår spänningar
mellan de som deltar i utvecklingsprojekt och ordinarie personal. Något som diskuteras i
två fokusgrupper. Andra hot rör anpassning och förändring till långsiktigt
utvecklingsarbete. Otrygga anställningsformer, behovsstyrt, medför kortsiktighet för
många lärare. “Även om ambitionen är heltidstjänst inom Kulturskolan så blir det oftast
deltid för medarbetare. Det är ofta korta anställningar i utvecklingsprojekt”, säger en
chef. Därtill nämns, som för tidigare strukturella nivåer, bristen på tid - och prioritering av
- viktiga (ibland svåra) diskussioner i schemat.

5.2.4 Relationell/Kulturell

STYRKOR
På den Relationella/Kulturella nivån anger samtliga fokusgrupper som styrka att det finns
en god förståelse och relation till föräldrar till ungdomar som tillhör Kulturskolans
traditionella målgrupp samt intressenter inom kommunen. Fyra av fem Kulturskolor
lyfter lärande, och tre av fyra Kulturskolor en kulturell förståelse som gör att insatser kan
anpassas i undervisningen. Övriga styrkor som några Kulturskolor resonerar runt rör
KASAM, elevinflytande  och nyckeltal.

SVAGHETER
Som för övriga strukturella nivåer nämner majoriteten av informanterna att ett
utvecklingsområde rör kunskap om att attrahera, behålla och utveckla relationer och
erbjudanden till föräldrar och barn med utländsk bakgrund liksom barn och unga med
funktionsvariation. Övriga punkter som nämnts som dilemman på andra strukturella
nivåer återfinns för det relationella/kulturella: Tid/resurser ej tillräckliga för
förtroende/relationsbygge nya målgrupper. Spänningsfält mellan tradition och
nyskapande. Personbundet. Behov lära mer om kulturella skillnader samt diskussionen
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“för alla” och specialbehov ibland svår möta. Därtill tillkommer på denna nivå ett viktigt
inspel att inkluderingsarbetet behöver få ta tid, det finns generellt en otålighet. Även
reflektioner om att det är svårt att bryta normer, beroende av föräldrar, och olika aspekter.
Och just att byta perspektiv, glasögon, skapa normer för verksamheterna med de nya
målgrupperna, är vad utvecklingsarbetet handlar om. Det framkommer även att Intresset
för Kulturskolan inom grundskolan inte alltid 100 % samt att det i relation till det som
nyligen berördes, förtreondebygge, normkritiskt förhållningssätt, inkludering, att det finns
en oro hos föräldrar att kompetensen inom KS för personer med särskilda behov inte är
tillräcklig. En pedagog säger: “Vi behöver nå föräldrar. Barnen kan ha önskemål men om
föräldrar inte hakar på så blir det inget, det är föräldrar som anmäler barnen till
Kulturskolan”. Att bygga brygga, förtroende och närhet kräver Kulturförståelse, menar
författaren.

Figur 12. SWOT-analys Relationell/Kulturell strukturell nivå.

MÖJLIGHETER
Alla fokusgrupper menar att det finns potential i att skapa än mer elevinflytande och
dialog med barn och unga. Fyra av fem Kulturskolor betonar utveckling av relationerna,
brobyggen, till barn och föräldrar till nya målgrupper. I likhet med tidigare strukturella
nivåer lyfts ett utvecklat stöd för pedagoger som kan användas i praktiken som en
möjlighet. Även att tillvarata lärande samt att föregå som gott exempel som pedagog och
Kulturskola, förebilder, behålla ungdomar långsiktigt, beskrivs i analysen. “I snitt stannar
en som börjar är hos oss  4 år. Många tappas bort i 12-13 års ålder”, säger en ledare.

HOT
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Att attrahera, behålla och utveckla målgrupper är även på denna nivå det som samtliga
betonar som en utmaning. Tre av fem Kulturskolor påtalar att kursavgiften inte leder till
tillgänglighet direkt, det krävs aktiva val/värderingar och strategier. I hänseendet
kommenterar en annan ledare: “Vid kriser som berör många intressenter prioriteras inte
Kulturskolan”. Pandemin och ungdomars eventuellt framtida förändrade beteende både
generellt, och eller hälsomässigt,  nämns också som ett område som  behöver bevakas.

Vi behöver bevaka hur distans, digitaliseringen, påverkar barn och
ungdomar. Praktiska tips avseende mötet kultur och teknik. Att komma
närmare andra utbildningsformer, former för nya målgrupper som
annars inte hittar/vill hit, IP6.

5.3 Goda Exempel

Kulturskola Aktivitet Nyckelparametrar

F1
Utbildning för att höja kompetensen hos
kulturskolans lärare vad gäller barn och unga med
Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning (NPF)

“Jag har insett att styrkan i kroppslig
kommunikation + tonfall och uttryck är enorm i
jämförelse med den talade kommunikationens
kraft. Det är viktigt att medvetandegöra hur man
använder det viktiga verktyget Kroppen i sin
lärarroll”, Pedagog efter utbildning i  NPF.

Inkluderande arbetssätt.
NPF Pilot.
Resursteam.
Tillgänglighetskit.
Inkluderingsakter.
Utbildning.
Bemötande.
Reflexivt lärande.
Självskattning.
Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK)
Lågaffektiv bemötande
Tydliggörande pedagogik
Stöd närmiljö

F2
Två  medarbetarsamtal per år samt arbetslagets
organisering som form för att skapa rum för
lärande,  arbetsglädje och utveckling. Tre arbetslag
ansvarar för ett tema/projekt som de driver över en
termin, mot ett gemensamt mål. Träffas inom
teamet varje vecka.

Kollegiets organisation.
Inkludering.
Långsiktighet.
Samordning av projekt.
Delat lärande.
Individen / ungdomen i centrum.
Självreglerande system.
Delat ansvar.
Relationsbygge.
Alla ska  med.
Göra vad vi kan med det vi har.
Tänka Business.
Open books.
Kulturfunkis.
Kulturskolan TV.
Street för Nyanlända.
Kulturutbyten m bl.a. KAA, Gymnasiet,
Vuxenutbildning, KOMTEK & Vägledning.

F3
My Story - Alla har en berättelse att dela.

Modern Production - En berättelse (My Story) kan
senare tonsättas eller målas.

Delta Nytt - ett inspelat nyhetsprogram som
ungdomar själva utformat,  berätta, skriva historier,
podda, läsa böcker tillsammans

Inkluderande pedagogik.
Barnkonventionen.
Serieskrivande och podd.
Speaking corner.
Manusskrivande.
Scenkonstproduktioner.
En insats mynnar ut i en annan, långsiktighet.
Utvecklingsträd.
KASAM (Känsla av mening och sammanhang)
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Digital Korridor -  formaliserat  informellt mötesrum
digitalt och infört på stående agenda samt i alla
koncept  i syfte att tillvarata den  kreativitet och
utveckling som ofta spontant blir till t ex vid
kaffeautomaten kollegor emellan eller i korridoren
mellan elever.

Utgångspunkten i alla utvecklingsinsatser är att
bryta utanförskap och att utveckla ungdomar till
framtida ledare.

Nyckeltal.
Modell elevinflytande.
Kartläggning av process för att sprida lärande.

F4

Uppsökande verksamhet på grundskolans fritids
för att nå nya målgrupper.

Ung livsstil
Brukarenkät
"Barn i kommunens mer perifera orter (landsbygd)"
Introduktionskurs
Ringar på vattnet

F5

Samverkan Fritids / Sång- och  Sagostund /
/Utveckla barnets Språk, Uttryck och stimulera till
Fantasi.

Samarbetet med fritids har varit en nyckel till att
rekrytera och behålla nya målgrupper. Det behöver
byggas förtroende i relation till föräldrar till barn
och ungdom med annan bakgrund än svensk.
Fritids och Skola blir en viktig länk i detta arbete.

Nyanlända.
Samverkan.
Musikped./terapeut och barn- och
ungdomsbibliotekarie.
Politiken i ryggen.
Relationsbygge.
Förtroendekapital. Kulturkrock/Kulturförståelse.
“Bara kom”-kultur. Utvecklingstrappa.
Samordnare.

6. Analys och Slutsatser

Möjligheter

– Kultur för fler  –  Systematiskt  Utvecklingsarbete –  Karta,  kompass och ömsesidig
synvända  –  Ny syn på Kulturskolan och kulturens ställning i samhället – Nya vägar till
Kulturskolan –   Ökad samverkan och nya arbetssätt –  Ökat elevinflytande - Nya
målgrupper på nya sätt - Formaliserad process för att sprida lärande  - Digitaliserad
didaktik - Översätta tyst kunskap - Stärkt Interkulturell och Socialpedagogisk
Kompetens.

At� �ära �� ��ra��r�, me� ��r���ra, för �o�g����ge�� f�a�t�� - ba�� �c� ��g�o��r.

Utmaningar

– Ekonomi och organisatoriska, didaktiska, kollegiala och relationella/kulturella
förutsättningar – Kompetensbrist  – Periodisering - Användardriven utveckling kräver
resurser - Tid för samtal om relationella/kulturella/didaktiska lösningar och dilemman
för barn och unga med särskilda behov - Attrahera Rekrytera Utveckla och Behålla Icke
användare - Legitimitet.

Inledningsvis vill jag dela att min förhoppning och tro är att Kulturskolan och kulturen
kommer att få en mer framskjutande plats i samhället framöver. Studien pekar inte minst
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på att det finns stora möjligheter i den vilja till att dela lärande både kollegor emellan
internt och externt med andra Kulturskolor och intressenter. En utvecklingsmöjlighet
ligger i att Kulturskolan befinner sig i en förändring där bland annat tradition och
nytänkande är i vågskål. Parallellt har Covid medfört ett förändringstryck däribland
omställning till det digitala. I denna skärningspunkt menar jag att det finns potential till
lösningar på dilemman som spänner över olika strukturella nivåer. Kulturskola för Alla, rör
ett sådant. Systematiskt utvecklingsarbete rör ett annat. Att attrahera, rekrytera, utveckla
och behålla icke användare ett ytterligare, ett tredje. Att stärka den kulturella
kompetensen. Ett fjärde, ökad samverkan och lärande. Ett femte Kulturskolans legitimitet.
Samtliga områden har lyfts fram av deltagarna under den samskapande processen.
Några slutsater för respektive temateiserade kategori anges nedan.

Kultur för fler
I inledningen framgår att FN:s konvention UNESCO (2019) om barnets rättigheter
(barnkonventionen) i artikel 27 slår fast alla barns rätt till kultur och att regeringen i
enlighet med Kulturskoleutredningen SOU 2016:69 Prop (The Swedish Government 2016)
the Swedish government (2018) har frigjort medel för att fler barn och unga i Sverige ska
få möjlighet att pröva sina vingar, utmana sin nyfikenhet, inom estetiska uttrycksformer.
Kulturskolan är ett av flera sätt som kommuner säkrar barns rätt till kulturutövande.
Kulturrådet administrerar i linje med ovan ett utvecklingsbidrag som på årlig basis kan
sökas av landets 278 Kulturskolor i syfte att genomföra insatser som bidrar till
måluppfyllelsen - En Kulturskola för alla. Forskningsstudien har med ansatsen
deltagarorienterad samskapande process (Rönnerman 2012) undersökt nuläge,
utmaningar och behov av stöd kopplat Kulturskolans systematiska utvecklings- och
kvalitetsarbete i samband med projekt finansierade av Utvecklingsbidrag från
Kulturrådet. Resultatet visar i enlighet med vad Di Lorenzo (2021) påtalar i sin forskning
att det finns ouppfylld potential inom Kulturskolan. De har en bit kvar till ett “För Alla”.
Resultatet är även i linje med vad Jeppsson Lindgren (2018) framhåller, gruppen barn och
unga som deltar i kulturskoleverksamhet i Sverige är fortsatt relativt homogen, vad gäller
socioekonomisk, etnisk och kulturell bakgrund.

Systematiskt utvecklingsarbete
Undersökningen visar att medlen som tillsatts för utvecklingsarbetet anses vara mycket
värdefullt. Det skapar möjligheter att genomföra projekt som annars inte får plats inom
verksamheten. Studien tog vidare avstamp i en rapport som kartlagt att endast en
Kulturskola hade en formaliserad process för att sprida lärande. En slutsats efter
genomförd studie är att fortsatt sker utvecklingsarbetet i hög grad oformaliserat. Det
finns såsom tidigare en stor utvecklingspotential avseende tillvänjning att stödja sig mot
utvecklingsverktyg och formulera och systematisera inneboende tyst praktisk kunskap.
Kompetensen är däremot hög. “Trying, thinkering, struggling, failing and trying again“,
menar Mol (2002:177), författaren håller med. Författaren drar även en slutsats i linje med
Springgay & Trumans (2018) att Kulturskolan har att vinna på att ändra synsätt på metod
som en process för att utveckla relationer i stället för att samla data (2018).

Exempel på förbättringspotential som studien kunnat ringa in rör periodiseringen av
bidragen som idag försvårar planering inför uppstarter av nya insatser samt medför att
uppföljningen ofta faller emellan. Samtliga informanter menar att en tidigareläggning
skulle underlätta. Det finns en önskan att planera för projektets uppstart under
vårterminen till skillnad från idag, efter sommaren. En ytterligare slutsats är att
Kulturskolor i högre utsträckning Planerar och Genomför än Utvärderar och Analyserar. I
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linje med vad Karlsson förmedlar (1999), när syftet är att bidra till lärande, kan gränsen
med fördel mellan utvärdering och utvecklingsarbetet vara flytande. Författaren föreslår
att se över möjligheter att väva in utvärdering i övriga utvecklingssteg. Något som även
bidrar till ett reflexivt lärande. Vid sidan om den tidigare kartlagda Kulturskola som
arbetade systematiskt med sitt utvecklingsarbete, och fortsatt gör, har fallstudien
identifierat en mindre kommun med flera goda exempel på lärandeprocesser med
inbyggda kärnvärden samt formaliserad och organisk systematik för utveckling.
Författaren rekommenderar denna skola för vidare kartläggning av goda exempel och
exempel på formaliserad process för att sprida lärande. Något som i studiens inledning
lyfts fram som en efterfråga hos kulturskolechefer och pedagoger inom landet.

Stärka Kulturell och Socialpedagogisk kompetens / Attrahera, Rekrytera, Behålla
och Utveckla Nya målgrupper
Resultatet stödjer vidare det som i inledningen betonades, det behövs mer
utvecklingsarbete som rör inkludering och tillgänglighet med specifikt prioriterade fokus
på initiativ som ökar deltagande bland barn och unga med intellektuella eller fysiska
funktionsvariationer och icke användare exempelvis barn och ungdom med utländsk
bakgrund. Med hänvisning till analysen som deltagarna genomfört under den
resonerande delen med stöd i modell - inkluderande SWOT - kan en slutsats dras att det
finns en osäkerhet och ett kompetensgap inom Kulturskolor som rör Interkulturell och
Socialpedagogisk pedagogik. Precis som konstens och kulturens många uttryck talar till
olika människor, med olika bakgrunder, erfarenheter och livsomständigheter, har barn
och ungdomar från olika ursprungsländer olika sätt att relatera till sin miljö. Kultur
Modellerna (sid 9) avsåg att synliggöra, skapa medvetenhet och identifera och prioritera
utvecklingsområden som rör Kulturskolors arbete med att attrahera rekrytera behålla,
utveckla barn och ungdomar med utländsk bakgrund och funktionsvariationer (inklusive
relationer med deras föräldrar). Under analysen och resonemang med stöd i inkluderande
SWOT gjordes få konkreta härledningar till konkreta kulturella parametrar såsom
kulturkoder eller inifrån och utifrån styrd kultur (Baldawi 2017). Detta skulle kunna peka
på att det saknas kulturförståelse. Det faktum att samtliga fokusgrupper lyfter att de har
utmaningar med att veta vilka icke användare är, att attrahera rekrytera och behålla de
som de känner till, ger tolkningen relevans. Studien behöver dock kompletteras för att
kunna dra konkreta slutsatser. Det kan däremot konstateras såsom Baldawi (2017) och
Wirsen (2017) framhåller att precis som grunderna för att bygga självkänsla och
värdegrund skiljer sig åt mellan länder så påverkar även huruvida målgrupperna
härstammar från en inifrån eller utifrån styrd familjestruktur. Mötet mellan olika
familjestrukturer kan exempelvis skapa frågor avseende den demokratiska ledarstilen
(Al Baldawi 2017 Wirsen 2017). Författaren rekommenderar att kartor, kompasser
avseende inkluderande arbetssätt och utvecklingsstöd framarbetas och ömsesidiga
synvändor genomförs nu och då. Studien gav för målgruppen funktionsvariation fler
konkreta exempel på dilemman och lösningar på olika strukturella nivåer. För både
Specialpedagogiska och Integrationspedagogsika området gäller dock det som Elisdottir
och Astrid Lindgren betonar:

Man kan inte tvinga en ros att blomma, lika lite som man kan tvinga ett
barn att lära. Barn lär av egen kraft, men man kan skapa ett
sammanhang som gör lärandet möjligt. Om ett barn eller en vuxen inte
lär sig något beror det inte primärt på att något är “fel” med
vederbörande person, utan felet bör först sökas i lärandemiljön. Man
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måste kanske föreställa sig saker och ting på ett annat sätt och i ett
sandkorn se vintergatan och en himmel i en vild blomma, Elisdottir
2006:4.

Vad som inte är livets mening vet jag...inget normalt barn lyfter en häst
på rak arm heller,  Astrid Lindgren i brev till väninnan Louise Hartung, 5
oktober, 1957.

Författaren menar att vikten av att ha glasögon och verktyg som hjälper och inte stjälper
blir avgörande. Samt att, som Campell (2008) framhåller, att säkerställa den kulturella
kompetensen så att inte ambitionen att inkludera leder till ableism discourses. Det vill
säga att bidra till att osynliggöra och diskriminera individer med normbrytande
funktionalitet trots att ambitionerna är att inkludera. “Det vi inte vet kan vi ej heller
förändra”, författaren. Författaren menar vidare att vikten av mångfald inte kan
överskattas. Precis som olika individer har unika behov och förutsättningar, behövs också
nya och varierande vägar till och inom Kulturskolans verksamhet. Som framgår i
inledningen understryker både forskningen (Almqvist 2017) och Kulturskoleutredningen
att möjligheten att ta del av kultur skiljer sig med samhälleliga, socioekonomiska och
kulturella olikheter. Inte minst för barn och unga som är beroende av andras, det vill säga
vuxnas, engagemang för att ta del av Kulturskolans utbud. “Det är föräldrar som anmäler
inte barnet”, som en pedagog beskrivit i resultatdelen.

Samverkan och lärande
Författaren vill påstå att precis som Ahlberg beskriver att delaktighet, kommunikation och
lärande är grundbultar i skolan för att stödja elever i svårighet är det detsamma för att
skapa förutsättningar för Kulturskolans personal att bidra till att attrahera, rekrytera och
utveckla morgondagens framtid - barn och ungdomar.

Delaktighet, kommunikation och lärande är tre processer i skolans praktik som måste
urskiljas och beaktas samtidigt. De är sammantvinnade och samspelar i en ömsesidig
påverkan. Det är uppenbart att om en elev inte lyckas lära sig det som skolan förväntar
sig får detta konsekvenser för elevens möjligheter att på ett konstruktivt sätt vara
delaktig i det dagliga arbetet. Delaktighet, kommunikation och lärande är därmed
grundbultar i skolans verksamhet för att stödja elever i svårighet” (Ahlberg 2017: 143).

Studien pekar på att det finns finns stora möjligheter i den vilja till att dela lärande både
kollegor emellan. Det efterfrågas formaliserade processer för att dela lärande och forum
för samverkan och erfarenhetsutbyten. En kommun har formaliserat ett informellt forum
för lärande på veckobasis. En annan utvecklar tillgänglighetskit för pedagoger i framtida
arbete med personer med funktionsvariation. Samverkan med fritidsverksamhet och
skolor anses som en mycket viktig nyckel i arbete med att bygga förtroende och relation
med nya målgrupper. Utvecklingspotential rör kalendarium och ekonomiska stöd. Att
arbeta i utvecklingsprojekt framhålls som en styrka och bidrar i hög utsträckning till
lärande, kompetensutveckling och ventiler. Det önskas i högre utstrålning ventiler - att få
möjlighet att diskutera både sin roll och olika dilemman som finns på olika strukturella
nivåer med andra  - till gagn för eleverna.

Kulturens värde och legitimitet
Det framkom i studien en viktig kommentar i en av fokusgrupperna som författaren
menar i hög grad sammankopplar med Kulturskolans roll och legitimitet:
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IP10: “Om sänkt avgift kan komma ner och bli jämförbar med andra
kulturföreningar som idrott så skulle det öppna vägen att hålla kvar flera”.

Denna verklighetsbeskrivning berättar att ännu är inte kulturen accepterad i sin helhet
och jämställd mellan dess olika inriktningar, precis som nämns i citatet. När är samhället
redo för att acceptera kulturen på jämlika villkor? Kanske för kriser med sig genombrott
för ny syn på kultur som kan stärka dess roll och värde? Eller en “Ny-traditionell” syn på
kultur? Där kulturen får bidra till samhällsbygget högt upp på prioriteringslistan? En
ytterligare slutsats rör huruvida Kulturskolorna generellt behöver stöd med att definiera
tillstånd och indikatorer för utvecklingsarbetet. En bredare kartläggning krävs för att dra
konkreta slutsatser. Av resultatet kan dock nämnas, och i förhållande till legitimitet, att
några av Kulturskolans framhåller vikten av nyckeltal för att stärka kulturens roll och värde
internt och framförallt i den alltid pågående dialogen externt.

Avslutningsvis väljer författaren att reflektera kring akilleshälen “det är svårt att ro utan
åror”, att “prata utan språk”. Systematiskt utvecklingsarbete och stöd för detsamma är
viktigt och hjälpande. Förutsatt att det inte blir stjälpande. Det förutsätter att det
tillgängliggörs. Vad menar författaren med det? Att alla har/får ett språk som möjliggör
att de kan använda “systemet”. Emellertid, och i linje med Di Lorenzos forskning (2021), det
är en bit kvar till “för Alla”, det finns outnyttjad potential inom Kulturskolorna. De
dilemman som Kulturskolor har att ta itu med återfinns även, precis som tesen i
inledningen löd, inom olika strukturella nivåer med sinsemellan påverkan (Ferm Allmqvist
2017). Målbilden och viljan däremot, frånsett utmaningarna, att lära av varandra, med
varandra, för varandra - för vår morgondagens framtid, och en inkluderande Kulturskola
för Alla, den finns där!

7. Utvärdering och Eget Lärande

Studien skrivs utifrån ett starkt engagemang för allas rätt till kultur och att använda den
egna profilen till att bidra i utvecklingsarbete som förbättrar förutsättningar för
morgondagens framtid - barn och unga - att utvecklas till självständiga individer och
samhällsbyggare. Målsättningen har varit att skapa en utgångspunkt som också ger
riktning för fortsatta studier och utveckling av en karta och kompass som kan gagna olika
målgrupper inom eller tillkopplad Kulturskolans verksamhet (samhälle, ledare,
pedagoger, elever). Det har varit en spännande och lärorik “Kulturskolespaning”, och
gemensam “vandring”/lärprocess. För mig personligen har det varit mycket lärorikt och
tankeväckande att få ta del av alla kloka tankar och idéer som alla inblandade har delat
med sig av för att ge en bild av ert utvecklingsarbete och på så vis dela ert lärande med
mig och andra Kulturskolor i Sverige. Jag har fått möjlighet att se in i era “fönster” och
skissa en bild och karta över ert landskap. Det har i sin tur fördjupat mitt engagemang,
nyfikenhet och vilja att bidra mer. Stort tack till alla inblandade för er generositet i detta
utbyte och gemensamma lärprocess.

Att lära av varandra, med varandra, för varandra. Forskningsstudien har bidragit till att
ge både en övergripande bild av Kulturskolans arbete och med hjälp av Fallstudien och
lokala nedstamp få en fördjupad kunskap om olika dilemman och möjligheter som
verksamheten på olika strukturella nivåer har att handskas med i sin yrkesverksamma
vardag. Löpande under arbetet har jag kunnat ställa samtalen som uppstått under
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lärprocessen med de 12 intervjupersonerna, klasskamrater och föreläsare inom
Kulturskoleklivet och min handledare Cecilia Ferm Almqvist som under hela vägen
kommit med värdefulla reflektioner och tips som förbättrat studien, emot
specialpedagogisk forskning som står i relation till Kulturskolans verksamhet. Det har varit
intressant och utvecklande och framförallt möjliggjort förlängda samtal genom ett
förenande av praktik, teori och forskning. Jag upplever i detta hänseende att ett av mina
delmål med studien, att skapa rum för reflektion, utforma hela studien som en lärprocess i
sig som under studiens genomförande skapar ett medvetandegörande om systematiskt
kvalitetsarbete som är inkludernade, har varit både utmanande, inte minst sett till tiden,
och lyckosamt. Det var i detta avseende fint att få spegling under en av intervjuerna där
en deltagare förmedlar: “har man ett inkluderande förhållningssätt, som samtalet vi har
nu, som verkligen är en form av inkluderande förhållningssätt. Du har en karta, vi får
ändå ta en väg som du krokar an på och ställer frågor, och vi kommer fram till resans
mål oavsett. Här och nu, lyssna, håller en stig som får röra sig “naturligt” inom den större
ramen/strukturen. 1 + 1 = 3. Detsamma som grunderna för att improvisera. Förutsättning
för att kunna ta på uppstuds, det som kommer. När stöd blir hjälp i stället för stjälp”, IP7.

Metodutveckling. Forskningsstudien har vidare gett mig möjlighet att lära mig om olika
modeller inom ramen för Socialpedagogik och Integration och Lärande samt med
utgångspunkt i detsamma utveckla en metod/modell för utvecklingsarbete med botten i
reflektion och samtal. Vidare pröva denna. 12 testpersoner. Ett parallellt
metodutvecklingsarbete, som vid sidan om studiens huvudsyfte, bidragit till reflektioner
och idéer för vidareutveckling och forskning inriktat på kultur, inkludering och hållbarhet.

Praktisk relevans. Förhoppningen är att rapporten leder till vidare samtal. Via
presentation och återkoppling av rapportens innehåll i “rum” och forum för intressenter
som deltar eller bevakar utvecklingsresan “Inkludernade Kulturskola för Alla”. Framförallt
i någon form av synvända och samtal - lärande - för personalen inom Kulturskolan som
dagligdags tillför värde till den målgrupp vi gemensamt vurmar för: morgondagens
framtid - barn och ungdom. Kärnan i mitt arbete, i denna studie och generellt, är
emellertid att bidra till utveckling som skapar värde för alla intressenter. I denna
forskningsstudie, som en av flera viktiga vägar till målet, att för den gemensamma
visionen: utvecklingsresan “En inkluderande Kulturskola för alla”, inkludera forskning till
praktiken och praktiken till forskningen. Jag önskar sett till detsamma att andra, precis
som jag själv fått anledning under den samskapande forskningsstudiens framväxt, skapar
medvetenhet och reflektion om möjligheter och förbättringspotential avseende
systematiskt utvecklingsarbete och inkluderande förhållningssätt i det praktiska och/eller
strategiska   yrkesutövandet.

Förbättringsområden. Kopplat studiens och modellens ambition, kan konstateras att
tidsramen behöver sträckas ut för att möjliggöra en mer djuplodande analys som kan
kopplas med tydlighet till respektive delfas Analysera-Planera-Genomföra-Utvärdera.
Redan efter de två första intervjutillfällena tydligt att det fanns en utmaning för
respondenterna att sortera/göra SWOT i förhållande till både strukturella nivåer och
del-faserna i utvecklingshjulet. Detta hade varit fullt möjligt, men i ett workshopformat
och i samband med belysning av ett konkret diella eller kommande insats. En lösning
längs med processens gång blev därför att genomföra en resonerande del med stöd i
modell för A (Analysera)-P (Planera)-G (Genomföra) -U (Utvärdera) i sin helhet, i stället för
separerat. I respondenternas svar framkom i detta hänseende, att ett förbättringsområde,
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en generell tendens, rör just kompetensutveckling och träning bland pedagoger att
omsätta sin inneboende praktiska kunskap om utvecklingsarbete i t ex beskrivning. Det
behövs träning i detta. Stöd att förstå varför det är värdefullt och hur de kan använda det i
arbetet utan att det ska bli betungande utan ett lyft. I det perspektivet har metoden
bidragit till att skapa just en stund av lärande för alla berörda, processledare och
deltagarna. Den har fungerat, vilket informanterna beskrivit i egna ord i samband med
intervjuns avrundande del och på frågan vad detta samtal gett dem, det som framförts
som syftet med formen på intervjun i metodavsnittet, “Ett sätt att distansera sig från sin
yrkespraktiska vardag är att använda en teoretisk modell för reflektion, för att sedan
kliva tillbaka till praktiken och handla med mer medvetenhet”. Med respondenternas ord
beskrivet bl.a: “Blir en betraktelse och analys av den egna verksamheten som man inte
alltid hinner med. Tid för reflektion”, IP12.

Det bör även nämnas att det är en liten studie med endast fem skolor som även under
analysen antagits ha kommit långt i sitt utvecklingsarbete, att studien med fördel
kompletteras med urval KS som befinner sig i snårigare landskap, samt riktade till
pedagoger för att komma mer ner i detalj och fånga didaktiska aspekter som kan vara
mycket värdefulla i förhållande till socialpedagogiska och inkluderande parametrar. Inte
minst med en inriktning på elever, och elevinflytande. Det har bidragit till kunskap om
forskningsetiska aspekter, jag har fått göra reella överväganden, och skapat lösningar
kopplat detsamma.

Avslutande reflektion. Avslutningsvis vill jag säga att jag delar Ahlbergs (2017 Ahlberg) syn
att det inom inkluderingsinriktad forskning är värdefullt med teoriutveckling och tätare
förbindelse mellan ämnesdidaktisk forskning och specialpedagogisk forskning. Att när
olika perspektiv integreras möjliggörs mer komplexa förståelser för hur vi kan närma oss
de övergripande målet - ett “för alla”. Det har varit väldig givande att i samband med
denna forskningsstudie, i liten skala, få möjlighet att bidra till ett att “lära av varandra,
med varandra, för varandra. Jag ser fram emot att använda de nya idéer och kunskaper
som uppstått under den gemensamma lärprocessen för en “Inkluderande Kulturskola för
Alla” i fortsatt utvecklingsarbete. Med de orden vill jag återigen, och avslutningsvis, rikta
ett varmt tack till bidragande intressenter - Kulturrådet, Kulturskolecentrum, Stockholms
Musikpedagogiska institut (SMI), Centrum för Lärande och Utveckling (CUL), kollegor
inom Kulturskolelivet pedagoger och gästföreläsare Ketil Thorgersen SMI, Farhad
Jahanmahan SMI, Lisa Öhman, Stockholms Universitet, Helena Karlsson, Kulturverket,
Umeå, Cecilia Edström, Resurscenter Stockholm, Adriana di Lorenzo Tillborg, Lunds
universitet, Anna Backman Bister, Institutionen för Musik, Pedagogik och Samhälle,
Märtha Pästorek Gripsson, Högskolan i Borås, Lotta Björkman, Institutionen för kultur och
lärande samt min handledare professor Cecilia Ferm Almqvist SMI. Framförallt deltagarna
i forskningsstudien och all personal inom Kulturskolan i Sverige som varje dag bidrar till
att skapa värde för våran framtid - barn och unga. Att få genomföra denna
forskningsstudie i dialog och samverkan med er alla har i sig varit en inkluderingsakt som
varit berikande på många vis. Tack!

God� ���ka�,

Lo��se S����n��röm
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Bilaga 1 Intervjuguide

FALLSTUDIE

Kommun: (information som författaren analyserat under urval och inför intervjun)

a) Insatser (2.2)
b) Samverkat med aktörer  (2.3)
c) Vad genomföra (5.2)
d) Behovsanalys  (5.3)
e) Hur riktar sig projektet till nya målgrupper (5.4)
f) Hur ges målgrupperna inflytande över satsningarna. (8.1)
g) På vilket sätt bidrar satsningen/satsningarna till en långsiktig utveckling av er
Kulturskolas verksamhet (8.2)

Intervjun/processens struktur

Intervjun är uppbyggd i  fyra block →

1. Analysera 2. Planera 3. Utvärdera 4. Följa upp/Utvärdera.

Varje block består vidare av tre delar →

1. Standardiserade frågor 2. Öppna frågor 3. Resonerande del med stöd i modell -
Inkluderande SWOT

Intervjufrågor

1. Datum

2. Tid

3. Deltagare (Namn, titel, roll) ?
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4 Har ni en särskild modell för utvecklingsarbetet/kvalitetsarbetet?

Kriteriet
stämmer

Ja Nej

5. Hur arbetar ni med utvecklingsarbetet/kvalitetsarbete?

Block 1. ANALYSERA  - Var är vi?

6.  I vår Kulturskola genomför vi behovsanalyser inför nya utvecklingsprojekt?

Kriteriet stämmer

inte
alls

till
viss
del

till
stor
del

helt

7. I vår Kulturskola planerar och prioriterar vi insatser?

Kriteriet stämmer
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inte
alls

till
viss
del

till
stor
del

helt

8.  Hur har ni kommit fram till vilket område ni ska utveckla?

9. Hur bedömer ni utvecklingsbehov?

10. Hur utvärderar ni nuläget?

11. Vilka kriterier arbetar ni utifrån?

12. Har ni definierat önskvärda tillstånd för kvalitet/utvecklingsarbetet?

13. Kan du ge exempel på sådana mål/tillstånd/indikatorer?
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14. Hur utvärderar ni måluppfyllelse i relation till kriterier/övrigt tillvägagångssätt?

15. Resonera delfas ANALYSERA (Vad fungerar bra, vilka behov finns, utmaningar, hot,
risker  på olika strukturella nivåer)

ANALYSERA - PLANERA- GENOMFÖRA-UTVÄRDERA

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT
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Block 2. PLANERA - Vart ska vi?

16. I vår Kulturskola planerar och prioriterar vi åtgärder?

Kriteriet stämmer

inte
alls

till
viss
del

till
stor
del

helt

17. Hur planerar ni erat arbete/projekt/insatser?

18. Resonera delfas PLANERA (Vad fungerar bra, vilka behov finns, utmaningar, hot,
risker  på olika strukturella nivåer).

ANALYSERA - PLANERA- GENOMFÖRA-UTVÄRDERA

STYRKOR SVAGHETER

55



MÖJLIGHETER HOT

Block 3. GENOMFÖRA - ”Hur gör vi?”

19. I vår Kulturskola har vi en plan för genomförande av våra utvecklingsprojekt?

Kriteriet stämmer

inte
alls

till
viss
del

till
stor
del

helt

20. Kan du beskriva ett exempel på en sådan plan?
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21. I vilka steg arbetar ni?

22. Vad gör att detta arbete fungerar bra?

23. Vilka är utmaningarna?

24. Vilka orsaker kan det finnas till att det ser ut som det gör?

25. Vilket stöd skulle bidra till att frigöra än mer potential?

26. Resonera delfas GENOMFÖRA (Vad fungerar bra, vilka behov finns, utmaningar, hot,
risker  på olika strukturella nivåer).

ANALYSERA - PLANERA- GENOMFÖRA-UTVÄRDERA

STYRKOR SVAGHETER
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MÖJLIGHETER HOT

Block 4. FÖLJA UPP - ”Hur blev det?”

27. I vår Kulturskola utvärderar vi/följer vi upp våra utvecklingsprojekt? / I vår Kulturskola
planerar, följer upp och utvecklar vi utvecklingsprojektet systematiskt och kontinuerligt?

Kriteriet stämmer

inte
alls

till
viss
del

till
stor
del

helt

28. Hur följer ni upp arbete/projekt/insatser?
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29. Resonera delfas UTVÄRDERA (Vad fungerar bra, vilka behov finns, utmaningar, hot,
risker  på olika strukturella nivåer).

ANALYSERA - PLANERA- GENOMFÖRA-UTVÄRDERA

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

Avslutande frågor

30. Vilket stöd behöver Kulturskolan för att frigöra potential i
lärandeprocesser/systematiskt utvecklings- och kvalitetsarbete?

31. Motsvarar ansökan reella lokala behov eller anpassas det efter sökkriterier
(främjandeuppdrag)?
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32. Vad tar du med dig från samtalet?

33. Är det något jag inte frågat dig som jag borde fråga?

Varmt tack för att jag får ta del av era viktiga erfarenheter och tankar!
Önskar er all lycka med ert framtida utvecklingsarbete.

Goda tankar,
Louise
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Bilaga 2 Informerat Samtycke
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Bilaga 3  Systematiskt Urval Kulturskolor

Inledningsvis har ansökningsblankett för “Ansökan om utvecklingsbidrag till Kulturskolor”
samt blankett för redovisning av använt utvecklingsbidrag analyserats (se bilaga 1,2). Det
bör nämnas att den nya förordning för utvecklingsbidraget till kulturskolorna 2019 medför
att vissa förändringar genomförts varvid samtliga punkter/kategorier inte är direkt
jämförbara. För studiens syfte och avgränsning har två kategorier ringats in i
utgångspunkt som funnits med i båda ansökningsperioderna.

Avgränsning
Redovisning av bidrag 2019/2020 2.1:Ansökan om Utvecklingsbidrag 5.1 (se bilaga 1, 2)
- Insatser för att nå nya målgrupper.
- Insatser för att stärka förutsättningarna för barn och unga med
funktionsnedsättning

Urval (sortering) I
Excel Redovisning av bidrag 2019/2020 sorteras på
- 2.1 Insatser för att nå nya målgrupper (181), Insatser för att stärka förutsättningarna
för barn och unga med funktionsnedsättning (85) → Både och (85) →  Shortlist 1.
→ Motsvarande kommuner i excel Nya ansökningar kopieras in i Excel återrapportering på
respektive kommuns rapporterade rad.
Urval (sortering) II   → 65

Innehållsanalys och kategorisering
Redovisning av bidrag
- 2.2 Insatser ni använt bidraget till
- 2.3 Aktörer ni samverkat med.
Ny ansökan
- 5.2 Beskriv övergripande kortfattat vad ni vill göra inom ramen för satsningen ni
söker bidrag
- 5.3 Beskriv kortfattat behovsanalys
Kategorier: F= Fortsättning, N=ny inriktning, FNI=fortsatt process nytt innehåll,
SYST=systematiserat arbetssätt, GE=Goda exempel, UT = Utmaning

Urval (Sortering) III (J/N) → 30

Urval (Sortering)  IV 12
- 8.1, 8.2
- SYST
- Storlek kommun (kommunnamn redovisas)

Urval (sortering) V 4 KS
- En till två liten < 10000, en-två mellanstor 10000-20000, en stor > 400 000
(invånare)

Resultat

F, SYST, GE
KUR 2021/1762 , Göteborg Stad (578 327),  *Systematiskt kvalitetsarbete
KUR 2019/5152
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KUR 2021/2198 , Laholm (6500), * Funkis/inkudering
KUR 2019/5216 Laholm

KUR 2021/2282 Salem (16700), *Riktade målgrupper, Behovsanalys, forskning
(separatistiska grupper)
KUR 2019/4950 Salem

KUR 2021/1324, Örnsköldsvik (55998), *, Röd tråd, Funkis, ämnesövergripande, infrastruktur,
förankra KS.

FNY, SYST, GE
KUR 2021/2211 , Åmål, 9000, Ungdomar. Projekt för dialog.
KUR 2019/5280 Åmåls kommun

KUR 2021/2177 , Vallentuna (34000), * Funkis. Projektbaserat. Behovsanalyser
KUR 2019/5138 Vallentuna

N, GE
KUR 2021/1588 , Härnösand (25000), *Syst, Gruppund, Förankr KS, Demokratiska
processer/inkludering
KUR 2019/5076 Härnösand

N, SYST
KUR 2021/1394 Strömsund (3500), * Systematiserat arbete
KUR 2019/4992 Strömsunds kommun

F, GE
KUR 2021/1976 , Tjörn, (16000), *Befästa inkluderande arbetssätt. My Story.
Barnkonventionen
KUR 2019/5278 Tjörn

KUR 2021/2126 , Nynäshamn (13500), *Tydliga mål. Förankring KS ordinarie verksamhet
KUR 2019/5296 Nynäshamn

KUR 2021/1514 , Storuman (5000), * Föra samman ungdomar från kommunen som är 24
mil lång
KUR 2019/5101 Storuman

FNI, GE
KUR 2021/2013 , Kungsbacka (19000), *Mötesplatser. Ungdomar. Ungdomskonsulenter
KUR 2019/5227 Kungsbacka

KUR 2021/1425 , Avesta (23 100)
KUR 2019/5055 Avesta

Urval (sortering) V 4 KS
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- En till två liten < 10000, en-två mellanstor 10000-20000, en stor > 400 000
(invånare)
KUR 2021/2198, ,KUR 2019/5216, Laholm, 6500, Funkis/inkudering,2.
KUR 2021/1976 ,KUR 2019/5278, Tjörn, 16000, Befästa inkluderande arbetssätt. My Story.
Banrkonventionen,
KUR 2021/1425 ,KUR 2019/5055, Avesta (23 100)
KUR 2021/1762 ,KUR 2019/5152, Göteborg Stad (578 327),  *Systematiskt kvalitetsarbete

KUR 2021/2177 ,KUR 2019/5138, Vallentuna (34000), * Funkis. Projektbaserat.
Behovsanalyser.
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Bilaga 4 Länk blankett redovisning av bidrag, blankett ansökan
utvecklingsbidrag till Kulturskolan

Blankett, Redovisning av bidrag,
https://www.kulturradet.se/globalassets/start/sok-bidrag/vara-bidrag/bidrag-till-musik--oc
h-kulturskolor/dokument-bidrag-till-musik--och-kulturskolor/r173_v05_arb_matrl.pdf

Blankett  Ansökan Utvecklingsbidrag till Kulturskolor,
https://www.kulturradet.se/globalassets/start/sok-bidrag/vara-bidrag/bidrag-till-musik--oc
h-kulturskolor/dokument-bidrag-till-musik--och-kulturskolor/a173_v07_arb_matrl.pdf
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Bilaga 5 Kontaktuppgifter till författaren

Varmt välkommen kontakta mig om du önskar boka en presentation, workshop
använda materialet för vidare spridning, eller gemensamt utforma en lokalt
anpassad intervention.

God� ���ka�,
Louise

Email: info.louisestiernstrom@gmail.com
Tel: +46730287671
Hemsida: https://www.louisestiernstrom.com/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/louise-stiernstr%C3%B6m-b8392ba/
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