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KLIV kultur och lärande i vardagen 
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KLIV kultur och lärande i vardagen 
Västra Götalandsregionen prioriterar barns och ungas rätt till kultur och har uppdragit 
till regionens kulturnämnd att: ”Öka barns och ungdomars delaktighet i kulturella 
verksamheter, institutioner och organisationer som Västra Götalandsregionen stöder.”

 I Lgr 11 ges skolan uppdraget att ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kun-
skaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska 
vara inslag i skolans verksamhet.”

Det är därför viktigt att de båda sektorerna, kulturen och skolan, utformar strukturer 
för att klara det gemensamma i uppdragen, så att samhällets resurser används bättre 
och bidrar till elevernas lust och lärande. 

Västra Götalandsregionens kulturnämnd stödjer skolornas möjligheter att erbjuda 
kulturupplevelser, eget skapande och lärarfortbildning genom uppdrag till kulturverk-
samheter och det regionala arrangörsstödet. KLIV-projektet har syftat till att undersöka 
hur samverkan mellan kultur och skolan kan utvecklas och hur kan de regionala kulturin-
stitutionerna bättre kan stödja skolan och de lokala kulturverksamheterna. 

I åtta kommuner har rektorer och lärare arbetat i team med de lokala kulturverksam-
heterna för att utveckla samverkan och undanröja hindren. Grunden för projektet har 
varit ömsesidigt utbyte av kunskap, respekt och förståelse för varandras yrkeskompe-
tens, arbetsförutsättningar och uppdrag.

KLIV avslutas som projekt 2014. Erfarenheterna som gjorts inom projektet kom-
mer att tillvaratas, spridas och utvecklas genom ett regionalt uppdrag till Kultur i Väst. 
Stort tack till de medverkande kommunerna/skolorna i Angered, Borås, Mark, Mölndal, 
Skövde, Strömstad, Vänersborg och Tibro samt till medverkande regionala och lokala 
kulturverksamheter. 

Alex Bergström
Kulturnämndens ordförande 

Västra Götalandsregionen

Det gemensamma demokratiska uppdraget
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ungas möjligheter till deltagande i och eget skapande inom 
kulturens alla uttryck och på dess olika arenor.

I Grundskolans läroplan ges följande uppdrag
”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 
Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje 
elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få 
tilltro till sin språkliga förmåga.” 

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få 
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande 
i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En 
harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 
pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och er-
farenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna 
ska tillägna sig.” 

ur Grundskolans läroplan Lgr 11, del 1 och 2

I skolan har det visat sig 
att arbete med kultur kan stimulera elever till 

djupare kunskap och större nyfikenhet. P rocessorienterat projekt 2011-2014 som syftat till 

att utveckla nya modeller för integrerad och hållbar 

samverkan i vardagen mellan skola och lokala/

regionala kulturverksamheter. Att gemensamt utforska hur 
skolan och kulturen bättre kan samverka på ett mer kontinuerligt 
och integrerat sätt för att öka elevernas lärande med Läroplanen 
som ram. I skolan har det visat sig att arbete med kultur kan 
stimulera elever till djupare kunskap och större nyfikenhet. 
Ambitionen att integrera kulturen i skolundervisningen är en 
självklarhet, men hur gör man?

UPPDRAGET
    Öka kunskapen hos kulturaktörer om skolans uppdrag, 
arbetsvillkor och behov.

 Öka kunskapen hos skolornas personal om regionens kultur-
resurser och det regionala arrangörsstödet till kultur för barn och 
unga

 Att utvärdera och utveckla det regionala arrangörsstödets 
regelverk och effekter samt harmonisera med statliga ”skapande 
skola stödet” och lokala satsningar.

 Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har prioriterat 
barns och ungas rätt till kultur och uppdragit till regionens kul-
turnämnd att: ”Öka barns och ungdomars delaktighet i kulturella 
verksamheter, institutioner och organisationer som Västra 
Götalandsregionen stöder” 

Kulturnämnden beslutade 2006 om handlingsprogrammet 
”Rätt att vara med” som sedan 2012 implementerats i den re-
gionala kulturstrategin ”En Mötesplats i världen” inom ramen för 
strategiområdet ”Vidgat deltagande”. I kulturnämndens uppdrag 
till regionala kulturinstitutioner ska man särskilt se till barn och 

▲
▲

▲

UPPDRAGET

▲
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V id första mötet med mitt uppdrag slogs jag av det 
storartade innehållet – det kändes som om jag hade 
möjlighet att förändra förutsättningarna för hela 

kulturpolitiken. Skola och kultur skulle samarbeta synligt på 
alla nivåer och ett kreativt ledarskap skulle sippra ner i alla 
verksamheter. Allt med fokus på barn och ungas perspektiv. Alla 
barriärer var rivna och medvetna strukturer utifrån kulturens kraft 
och möjligheter för lärandet låg på hög nivå.  
   Ofta har jag återkommit till dessa tankar och reflekterat över 
insikten att processer behöver tid, lång tid, för att landa. Det 
finns inga genvägar. Den efterfrågade kontinuiteten får då sina 
törnar. Systemen fallerar periodvis och det som inte ska hända 
det sker – verksamheten hålls uppe av eldsjälar. Åtta kommuners 
eldsjälar, som drivs av lust, övertygelse och förändringsvilja har 
jag mött under mina fyra år i processen. Det är dessa lärare och 
kulturarbetare som prövat och omprövat de modeller som de valt 
att sjösätta tillsammans med elever. Nu pågår arbetet med att 
förankra modellerna hos tjänstemän och politiker.

Som i alla processer över längre tid, avlöser framgångar och 
motgångar varandra. Skilda världar med olika tänkande och 
arbetskultur möts. Alla möten har förstås inte varit friktionsfria, 
men det är också i dessa möten som möjligheter utkristalliserats 
och intressanta lokala projekt tagit form. Jag tänker att det är i 
just dessa möten som vi har byggt närhet och tillit till varandra 
och oss själva. Det ger mod att ta aktiv del i reflektioner och 
övningar kopplade till våra yrkesroller och uppdrag. I den 
period när vi inom teamen tolkade uppdraget samt identifierade 
möjligheter och hinder för samverkan mellan skola och kulturliv, 
såg vi också varandras kompetenser. Kompetenser som alla var 
användbara i samverkansarbetet samtidigt som samtalen visade 
på hinder värda att lyfta fram.

Jag slogs ofta av hur lika de åtta teamen tänkte och reflekterade 
över begreppen. De kände lust och glädje över att ingå i en 
process som KLIV. Mina tankar går då vidare till hur vi kan 
organisera möten där man får tala till punkt, där alla kommer 
till tals och där vi kommunicerar på olika språk. Där vi låter den 
gemensamma upplevelsen, övningen, vara grunden för samtalet. 
Våra berättelser blir grunden, precis som jag önskar att alla 
elever ska få berätta sin berättelse. En berättelse som i sin tur 
blir grund i deras lärande och tänkande för att förstå sig själva, 
omvärlden och se sammanhang. Det är en demokratisk rättighet 
att alla ska få sända från scenen. 

Mötet med hjärnforskningen har visat på nya möjligheter. 
När vi tillsammans lyssnar till hur hjärnan fungerar och vad den 
behöver för att öka lärandet blir jag frustrerad över hur dåligt 
vi tar till oss den kunskapen. Våra verksamheter ska grunda 
sig på det aktuell forskning menar är bra för lärandet men jag 
upplever att i våra skolor och kulturinstitutioner är det som det 
alltid har varit. Alla system är inte öppna för alla elever. Att musik, 
bild, dans och kulturupplevelser är betydelsefulla för hjärnans 
utveckling, gör att vi är skyldiga våra barn att bygga in dessa 
uttrycksformer i vardagen. I skolans alla ämnen!

Ibland tänker jag – vad skulle hända om vi inte arbetade med 
kultur i skolan? Ingen musik, ingen litteratur, inga estetiska 
processer. Eller tänk om eleverna inte skulle få med sig några 
historier. Vilken fattig bild av världen vi skulle ge dem och då 
också måste ta ansvar för.

Kreativitet är ett krävande ord. Det står för ett förhållningssätt 
som är relaterat till MOD, TID, LUST OCH TILLIT. Dessa ord 
kanske låter klichéartade men för mig står de för det som gör 
förändring möjlig.
Utan MOD blir det ingenting gjort, utan TID finns det ingen plats 

I huvudet på en projektledare ÅTTA KOMMUNER 
Borås, Göteborg Angered, Marks kommun, Mölndal, 
Skövde, Strömstad, Tibro och Vänersborg. 

ELVA SKOLOR 
Särlaskolan, Emmaskolan, Parkskolan, 
Västerbergsskolan, Kavelbro gymnasium, 
Bojarskolan, Odelsbergsskolan, Valemyrsskolan, Nyboskolan, 
Häggetorpsskolan, Rånnums skola, 
Frändeskolans fritidsverksamhet.
     
ÅTTA TEAM 
Teamen betår av lika många kulturarbetare som lärare.
Möten med processledare en gång per månad under terminstid.

STYRGRUPP
Representanter från Kultur i Väst, Västarvet, 
Innovatum Science Center och Kultursekretariatet. 
Sex möten per år.

REFERENSGRUPP
Representanter från Kultur i Väst, Kulturama Stockholm, 
Kultursekretariatet Västra Götalandsregionen, 
Västarvet, Statens Kulturråd, Göteborgs universitet, 
Region Värmland och Region Kalmar. Ca tre möten per år.

NÄTVERK MED SKOLORNAS REKTORER 
Två möten per termin.

NÄTVERKET  LÄSLUST
Ca tre möten per år med inspiration och erfarenhetsutbyte. 

ÅTTA INSPIRATIONSDAGAR 
Ca 100 deltagare vid varje tillfälle. 
Rubriker: Kan kulturen hela ett söndrigt samhälle? 
Hur betygsätter vi det omätbara? 
Det respektfulla mötet, Ett stort kliv framåt, Kvalitet i kultur för 
barn och unga – vad är det?, 
Läranderum och demokrati, Ett kliv för alla, Makt och demokrati 
– i ett samhällsbygge där eleven och skolan står i centrum.

CA 2300 ELEVER HAR INVOLVERATS AKTIVT

CA 270 VUXNA HAR INVOLVERATS AKTIVT
 
SPRIDNING
Inspirationsdagar, presentation av KLIV vid olika konferenser, 
Kulturkatalogen Väst, www.kulturkatalogenvast.se, 
skolornas bloggar och hemsidor, 
deltagarnas upplevelser och berättelser och 
projektets åtta dokumentationer.

Nyckeltal
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för processer att landa och har vi inte respekt för varandra finns 
ingen grund för möten och utveckling.

MOD att pröva nytt – misslyckas – pröva igen – lyckas – 
glädjas. Se brister och möjligheter. Säga ja och nej. Jag tror att 
en rädd ledare är en farlig ledare.

LUST att tycka om eleverna, mig själv och mitt ämne. Känna 
vrede, sorg, smärta och därmed också tillfredsställelse, glädje 
och lycka. En uttråkad ledare tror jag är en tråkig ledare.

TILLIT till mig själv och eleverna. Att respektera och tro på 
eleverna. Känna trygghet och använda intuition. Vara stolt över 
det jag kan samt inse vad jag inte kan utan att känna mig dålig. 
En ledare utan självtillit tror jag inte kan respektera eleverna.
Tillit blir ett nyckelord i all samverkan.

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa 
problem. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära.”
ur Grundskolans läroplan Lgr 11.

”Som konstnär är man ju van vid ett visst motstånd och att 
köra sitt race. Inte konstigt att det blir kulturkrockar. Det är viktigt 
att prata om det när det händer.” 
Kulturarbetare 

”Man vänjer sig vid varandra. Till slut blir det beroende-
framkallande.” Lärare

Processorienterat projekt 2011-2014. Syfte: att 
utveckla nya modeller för integrerad och hållbar 
samverkan i vardagen mellan skola och lokala/
regionala kulturverksamheter. 
Åren 2011-2012 startade projektet med fyra kommuner 
där lärare bildade team ihop med lokala kulturarbetare. 
Utgångspunkten var skolans uppdrag och fokusområdena 
för arbetet var kulturarv, arkitektur, design och bild med mål 
att utveckla långsiktiga hållbara samarbetssätt. Arbetet skulle 
utgå från de processer som forskning visat är bra för lärandet. 
Åren 2013-2014 tillkom ytterligare fyra kommuner. Det tidigare 
arbetet fördjupades ytterligare men vidgades också till fler 
områden och konstgenrer. Samtliga kommuner inom KLIV 

erbjöds också att ingå i ett regionalt ”läslyft”, som riktade sig 
till fritidshem i samarbete med folkbiblioteken. Syftet var att 
hitta bra samarbetsformer där elever får arbeta med kultur 
som kommunikation och kunskapsväg. I KLIV-anda har mötena 
innehållit lärandets hörnstenar: observera med alla sinnen, 
reflektera och gestalta i trygg arbetsmiljö. Att skapa tillit i teamen 
genom demokratiska arbetsformer har varit en grund. 

Att gemensamt utforska hur skolan och kulturen 
bättre kan samverka på ett mer kontinuerligt och 
integrerat arbetssätt utifrån skolans måluppfyllelse. 
Skolan behöver kulturen och kulturen behöver skolan för att 
kunna ge våra elever det de har rätt till enligt Läroplanen. Sam 
arbetet blir en unik möjlighet tatt skapa ett kulturens fäste.

Vad är kultur för dig? Vad är kunskap för dig? Det har varit 
två betydelsefulla frågeställningar att starta upp arbetet med. 
Att förtydliga sina tankar i dessa viktiga frågor lade en grund för 
framtida samarbeten. Likheterna i tänkandet var slående. Tillsam-
mans med att tolka de uppdrag som styr verksamheterna har 
teamen fått en inblick i varandras världar. 

Hinder och möjligheter för hållbart samarbete blev nästa 
område att fördjupa sig i. Teamen arbetade både med reflektion 
enskilt och i grupp samt med gestaltning av ord och uttryck. 
Begrepp som återkom i alla team under arbetet var delaktighet, 
ekonomi, förmågor, implementering, kommunikation, kompetens, 
kontinuitet, lust, mod, tid och tillit  

Öka kunskapen hos kulturaktörer om skolans 
uppdrag, arbetsvillkor och behov.
Vi har ägnat tid åt att lyssna på vardagsberättelser som visar 
på komplexiteten i verksamheten och på den arbetssituation 
skolpersonalen befinner sig i. Teamen har haft möten i skolan 
där vi har känt in miljön genom samtal med elever och personal. 
Genom att teamen haft möjlighet att följa skolans årscykel 
över tid har kunskap om bra förutsättningar för planering och 
samverkan grundats. 
    Elevernas behov av kunskapsutveckling inom ett 
ämnesområde. Skolans behov av vidgade möjligheter för 

att möta dessa behov på nya stimulerande sätt och i andra 
läranderum än klassrummet. Tillsammans ger de en bra grund 
för samverkan. Varierande metoder och miljöer stimulerar och 
möter behoven.

Öka kunskapen hos skolornas personal om regionens 
kulturresurser och det regionala arrangörsstödet till 
kultur för barn och unga.
Vad man ska samverka kring, hur och varför ska planeras 
tillsammans från start. Detta för att nå samsyn i bemötande. Det 
åligger sedan skolan att relatera till Läroplanen och arbeta fram 
hur bedömning kan ske. Den gemensamma fortbildningstiden 
och kunskap om samhällets olika läranderum lägger grunden för 
denna samverkan. Var lär du dig bäst? Det är en viktig fråga att 
ställa sig.

Lokala resurser inom kultursektorn samt kulturinstitutioner på 
pendelavstånd i regionen har identifierats. KLIV har bjudit in och 
bjudits in och på så vis skapat en resursbank av samarbetspart-
ners. Att möta det ökade intresset av samarbete som skolverk-
samheterna önskar kräver nya former. Det är en utmaning för 
våra kulturinstitutioner. 
    Det regionala arrangörsstödet, som ska möjliggöra likvärdig 
användning av kulturresurser inom regionen, har presenterats av 
Kultur i Väst. Möjligheterna har känts uppfriskande men svåra att 
utnyttja med nya tankar i bagaget. De flesta kommuner har redan 
en fastlagd strategi i användandet av arrangörsstödet.

Att utvärdera och utveckla det regionala 
arrangörsstödets regelverk och effekter samt 
harmonisera med det statliga ”Skapande skola-
stödet” och lokala satsningar.
Det pågår ständigt lokala, regionala och nationella satsningar 
i skolan. Mattelyft, läsfrämjande åtgärder, skapande skola med 
mera. Alla känns lika angelägna men de måste finna sina former. 
Risken är annars att de utvecklar kunskap i separata stuprör 
där sammanhangen inte blir tydliga. Att harmonisera de olika 
insatserna kräver medvetna diskussioner där samverkan mellan 
satsningarna står i fokus. Att lägga upp planer, både kortsiktiga 
och sådana som ska hålla över längre tid, skapar trygghet i 

Barnens bästa ska 
komma i främsta rummet 
vid alla beslut som rör barn.

ur FN:s konvention om barnets rättighete
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det att möjligheten att förstå och tillgodogöra sig texter är 
begränsad och därmed även möjligheten till egna läsupplevelser. 
För att mota denna negativa trend föreslås en nationell satsning. 
En kampanj, Ett läslyft för Sverige, med flera olika åtgärder 
föreslås genomföras fram till 2018. (Läsande kultur, SOU 
2012:65) KLIV 3.0 såg möjligheten att bidra till projektet med 
läsfrämjande insatser. 

I KLIV 3.0 vill vi
    Undersöka hur fritidshem i direkt samverkan med 
folkbiblioteken kan stimulera barns läsintresse genom att 
utveckla ett professionellt samarbete mellan bibliotekarier och 
fritidspedagoger.  
    Utveckla “fritidsbibblan” och metoder för läsfrämjande arbete 
på fritidshem.
    Stimulera fritidsläsning och lustläsning för barn 6-12 år.
Läsfrämjande och lustläsande i KLIV 3.0    
    Litteraturfritids – en pilotmodell. 
    Främja fritidsläsning – läsning på barns egna fria tid, till 
skillnad mot skolläsning.
    Ingen kontroll eller bedömning sker, lustläsning är ledord.
    Alla barn på ett fritidshem i kommunen deltar – fritidshemmet 
väljs ut av rektor.
    Barnbibliotekarie och fritidspedagog lägger upp och planerar 
arbetet tillsammans från början.
    Vi vill lyfta fram den viktiga vuxna – ”en annan vuxen”, ”en 
tredje vuxen” (ej läraren eller föräldern). 
    Aktiviteter som Bokjuryn och Sommarboken dockas till 
projektet. Bokjuryn pågår under terminen. På sommarlovet tar 
Sommarboken vid. Det sommaröppna folkbiblioteket tar vid. 

NÄTVERK
Läslust
Bibliotekarier och pedagoger från de åtta kommunerna har bildat 
nätverket LÄSLUST. Nya deltagare tillkommer vid varje möte. 
Nätverket har fysiska möten två gånger per termin. Däremellan 
hålls kontakt via e-post, bloggar, telefonsamtal, litteraturlistor och 
studiebesök mellan de deltagande fritidshemmen/biblioteken. 
Innehållet byggs upp efter önskemål från deltagarna. Att dela 
erfarenheter är en stående punkt.

Våra möten har innehållit erfarenhetsutbyte, kurs i boksamtal, 
författarmöten, storytelling med mera. Nätverket får inblick i och 
möjligheter till ett stort utbud av fortbildning genom Kultur i Västs 
arrangemang.  

Rektorer
Att en av de viktigaste framgångsfaktorerna är skolledningens 
kunskap och stöd vet vi, därför bjöds rektorer och 
förvaltningschefer med till avstämningsmöten för att hitta 
samordningsvägar för kommunikation och implementering i 
verksamheterna. Att synliggöra KLIV och ha ett kreativt och 
lustfyllt förhållningssätt skall finnas med på verksamheternas 
arbetsplatsträffar. Att förankra nya processer i skolvardagen 
sker inte utan motstånd. Även inom kultursektorn har vi mött 
fastlåsta strukturer där barn och unga inte alltid står i fokus. Att 
få använda hela sitt jag är en demokratisk rättighet! Ett uttryck 
som kräver reflektion, insikt och förändring.

Personal byter arbetsplats och organisationer förändras. Att 
upprätthålla kontinuitet i processarbetet har varit viktigt. Att 
förmedla och inviga projektets innehåll till nya deltagare och 
verksamhetsansvariga har blivit en viktig ingrediens inte minst för 
rektorerna att hantera.

Rektorerna från de åtta KLIV-kommunerna har haft regel-
bundna möten två till tre gånger per läsår. Samtalen har handlat 
om hur ett kreativt förhållningssätt kan genomsyra verksamheten 
och prövat på olika modeller för att förverkliga detta. Deltagarnas 
olika erfarenheter har varit basen i samtalen. Det har varit mycket 
spännande att lyssna till hur det gått när kollegor prövat nya 
tankar med sin personal. 

Vid senaste mötet bestämde rektorerna att de ville fortsätta 
med nätverket även om själva projekttiden är slut. De önskade 
coachning för att vidmakthålla det kreativa ledarskapet. De var 
också överens om att gemensamma fortbildningsdagar med 
kulturen och övriga intresserade skolor ger en större möjlighet till 
kvalitet, spridning och att finna samordningsvägar. På det sättet 
kan vi arbeta med kulturutövande så att det blir en motor för 
delaktighet och personlig utveckling.

 Pia Wretlind/Projektledare
Västra Götalandsregionens Kultursekretariat

▲
▲

▲

utvecklingen samt synliggör hur samverkan med den lokala/
regionala/nationella kulturen får sin plats för hållbar utveckling. 
Ett steg i taget i samordning ger ett stort KLIV för eleven. En 
skola som bygger på skolans kulturuppdrag och därtill lägger 
bland annat Skapande skola-stödet, ger ytterligare möjligheter 
att förädla information till kunskap. 

Att utvärdera och utveckla det regionala arrangörsstödets 
regelverk och effekter lämnar KLIV vidare åt Kultur i Väst att 
hantera.  

Fördjupning och kompetenshöjning
För att stärka processarbetet med att forma hållbara modeller 
har KLIV arrangerat inspirationsdagar där forskning möter 
praktiska vardagsexempel. 

Vi har fått möta många spännande föreläsare, bland annat Ann 
Bamford, professor i pedagogik, Ove Sernhede om den vidgade 
klassklyftans betydelse, Rolf Ekman om den plastiska hjärnan. Vi 
har träffat Skolverket som talat om bedömning, Statens Kulturråd 
om kvalitet i barnkulturen. Vi har fått veta mer om dans i Lidkö-
ping, genus- och jämställdhetsperspektiv, vardagsexempel från 
de deltagande skolorna, dansteater, arkitekturens betydelse för 
läranderum, utomhuspedagogik, vidgat deltagande, demokra-
tiska arbetssätt, hip hop som pedagogiskt verktyg, språkinlärning 
genom musik, att teckna är stort, ”från tönt till poet” och mycket 
mer. Dokumentation från våra inspirationsdagar finns i pdf format 
på www.kulturivast.se/kulturkatalogen.  
     Projektet KLIV har producerat filmen ”Att hitta barnens nyck-
lar”, som handlar om en pedagog som vågar ta risker och gå sin 
egen väg i arbetet med sin klass. Går det att se genom kamera-
linsen om undervisningen sker på ett demokratiskt sätt? 

Under projektets kontinuerliga möten har ny och gammal 
kunskap och inspiration bearbetats. Vid sidan av dessa ar-
rangerade möten har löpande samtal förts med styrgrupp och 
referensgrupp för att alla perspektiv ska finnas med i processen 
och kompetensutvecklingen.

Läsfrämjande insats inom KLIV
Det finns stora skillnader i läsvanor mellan olika socioekonomiska 
grupper i befolkningen. Läsfärdigheten har minskat hos unga de 
senaste tio åren. För en allt större andel av dagens unga innebär 

Kulturen bidrar till 
medborgarnas personliga 

utveckling, länkar samman 
folkgrupper och individer och 

binder samman regionen.
Att vårda kulturarvet ger trygga 

och kreativa människor 
ur Vision Västra Götaland ”Det goda livet”
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Teamen har utformat sina samarbetsprojekt efter lokala 
förutsättningar. De har svarat på frågorna: 
Vad gjorde ni? Hur gjorde ni? Vad lärde ni er? Hur 

involverades eleverna? Hur relaterade ni arbetet till uppdraget? 
De olika skolprojekten skiljer sig åt både med innehåll och 
utformning. Varje skola har format sin egen modell. Detta ger en 
bredd som kan inspirera och vägleda. Några skolor har utvecklat 
flera olika delprojekt. De viktigaste redovisas här.  
Tack vare samverkan har arbetsformer med ökad delaktighet för 
eleverna utvecklats och elevernas lärande har blivit fördjupat och 
mer lustfyllt.

Genom hela processen har rektorer tillsammans med sin 
arbetsgrupp varit inbjudna att medverka under samtliga 
arrangemang. Tanken har varit att rektorer, lärare och 
kulturaktörer skulle finna nya samverkansformer och att 
projektets grundtankar skulle sippra ner i organisationerna och 
ge ringar på vattnet. Hinder och möjligheter har blivit synliga 
under processen. Dessa reflektioner har utgjort grunden för 
framgångsfaktorer.
SAMVERKAN
Respektive verksamhets ledare presenterar strategiska planer 
som stödjer samverkan och tydligt kommunicerar syftet. 
Kontinuitet i arbetet kräver tydliga överlämnanden. Viktigt i 
samarbetet är också att alla involverade förstår och är medvetna 
om vilket ansvar de själva har.
FORTBILDNING
Arrangera kontinuerligt gemensam fortbildning med 
erfarenhetsutbyte och inspiration mellan kultursektorn och 
skolan. Verksamheterna möts och den årliga samverkan 
planeras. Synliggör de kompetenser som finns och visa tillit till 
dem. Skapa kulturbanker: lokala och regionala. Informera om hur 
arrangörsstödet byggts upp lokalt.
TID FÖRE, UNDER OCH EFTER
Tid för planering, tid avsatt i undervisningen för genomförandet 
och tid för att utvärdera och reflektera. Alla nivåer lika viktiga. 
Elever, lärare, kulturaktörer och ledning.
INVOLVERA HELA VERKSAMHETEN
Skapa tid för att berätta om projektet för alla på skolan och i 
aktuell kulturverksamhet.
INVOLVERA SKOLLEDNINGEN
Bara med stöd från rektor/ledning kan den tid och de resurser 
skapas som samverkansprojekt förutsätter.
INVOLVERA ELEVER
Se till att eleverna är med tidigt i processen. Låt dem bli en 
viktig länk i hela arbetet från planering till genomförande och 
reflektion. Vad vill de göra och varför? Hur vill de arbeta? Hur 
blev det? Vad lärde de sig? Med motiverade elever blir arbetet 
mer givande för alla parter.
VÄLJ RÄTT TEMA
Välj ett tema som känns viktigt och som utgår från elevernas 
behov så att det blir på riktigt. Alla blir engagerade och det går 
att återknyta på ett konkret sätt i arbetet.
SYNLIGGÖR ARBETET
Ha en kick-off inför alla elever, föräldrar och kollegor. Offentliggör 
på skolans hemsida och i kommunens informationsblad. Att visa 
upp arbetet talar om att ni har gjort något som är värt att synas. 
DOKUMENTERA
Samla in material, filma eller fotografera. 
Låt alla involverade komma till tals.
REFLEKTERA OCH UTVÄRDERA
Gör detta återkommande. Låt reflektionen vara en självklar del 
under processens gång. Utvecklingsmönster blir synliga.
TRO PÅ FRAMGÅNG
Att ha mod är bland det viktigaste. Våga tala för och om 
samarbetet i alla sammanhang. Skapa tillit!

Framgångsfaktorer I PRAKTIKEN
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Samarbetspartners
Särlaskolan, med elever från förskoleåldern till år 9 

Mötesplats Norrby med sitt bibliotek
Borås Konstmuseum

Textilmuseet
Borås museum
www.boras.se

I centrum för våra aktiviteter står tre stycken ledord: Bibliote-
ket, Läsandet och Berättandet. När det gäller biblioteket är 
vår tanke att plantera ett frö, att få våra elever att koppla ihop 

mötesplatsen och biblioteket med positiva och roliga erfarenhe-
ter. Samtidigt utgår vi från läsandet och berättandet och kopp-
lar innehållet från böcker till de kreativa aktiviteter de genomför. 
I praktiken innebär detta att eleverna kommer hit och vi börjar 
med att läsa ur en bok med text på både svenska (ibland engel-
ska) och somaliska. Här har vi stor hjälp av Suaad som har so-
maliska som modersmål. Suaad, läser och berättar på somaliska 
och översätter till svenska. Det finns hela tiden tid för frågor och 
vi stannar gärna till vid någon bild för att prata om någon särskild 
detalj eller föremål. Hela processen är ett givande och tagande 
där vi som personal upplever att vi lär oss somaliska ord samtidigt 
som eleverna lär sig svenska. Språket tenderar att skifta, ibland 
pratas det somaliska och ibland svenska, någon gång arabiska. 
Vi känner att det är viktigt att barnen får uttrycka sig utan att vi 
kräver att det måste ske enbart på svenska, detsamma gäller för 
läsningen. I diskussionerna som uppstår tycker barnen ofta att 
det är roligt att lära oss somaliska ord och fnissa åt oss när vi ut-
talar dem fel. Något som gör processen väldigt rolig även för oss. 

Samtalen kring böckerna kretsar kring teman som Tid och 
plats, Karaktärer, Problem, Händelser och Lösningar. Efter 
läsningen har vi alltid en kreativ aktivitet som pyssel, målning och 
vid något tillfälle sömnad utifrån den bok vi läst tillsammans. Här 
står själva upplevelsen i centrum, vi vill att det ska vara roligt. 
På grund av detta varvar vi gärna detta moment med besök på 
stadsbiblioteket eller aktiviteter som matlagning och filmvisning. 
Vi är dock noga med att alltid återkoppla till den bok vi arbetar 
med för tillfället 
    Till stor hjälp i denna process är övrig personal på mötesplats 
Norrby. I stort sett samtlig personal har olika språkbakgrunder 
och färdigheter. Hamid (ansvarig för aktiviteter) syr, Suad berät-
tar, Gloria (caféansvarig) lagar mat. Alla deltar någon gång som 
resurser i Kliv-projektet. Alla kan inte vara med varje gång men 
alla kan vara med någon gång. 

Mötesplats Norrby och 
Särlaskolans fritids BORÅSBORÅS
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E levguidningen börjar i klassrummet. Klassen informeras 
om syftet och att man ska gå till konstmuseet tre gånger. 
Tredje gången ska eleverna få guida föräldrarna. Det är 

viktigt att läraren ger rätt instruktioner inför besöket. Målet är att 
ungdomarna ska öva på muntlig framställning, att berätta och 
framföra ett budskap. 

Under första museibesöket får eleverna en guidad visning med 
konstpedagog. Ungdomarna har då i uppgift att titta på guidens 
kroppsspråk, att se vad hon fokuserar på och om det är något 
hon berättar som är extra intressant – eller något som inte är 
intressant alls. Efter den guidade visningen väljer eleverna ut tre 
konstverk var som de tar kort på. Tillbaka i skolan fördjupar de 
sig i konstverken. I svenskan skriver de ett guidemanus. Där ska 
de beskriva konstverket, se om de hittar någon symbolik i det 
och berätta lite om konstnären bakom verket. I det här steget lär 
de sig att sätta konsten i en kontext. Tillsammans med bildlära-
ren funderar de över vilken teknik som använts. Vad är konstver-
ket i för material? Vad väcker konstverket för känslor?

Andra gången man besöker museet går eleverna runt i 
små grupper och övar på att guida sina vänner. Efteråt måste 
publiken ge respons, säga vad som var bra och vad som kan 
förbättras. Vid det tredje museibesöket är det skarpt läge. Nu får 
eleverna guida sina föräldrar. 

- Vid det sista besöket brukar det ligga ett daller i luften, fort-
sätter läraren Berit Johansson. Eleverna läser på sina guidningar 
in i det sista. Det fina är att man kan nå både barn och föräld-
ragenerationen på det här sättet, det är en win-win situation. 
I läroplanen står det att vi ska stimulera kreativitet, nyfikenhet 
och självförtroende, att vi ska ge eleverna egna idéer och lösa 
problem. I svenskan ska eleverna kunna formulera sig och kom-
municera i tal och skrift. De ska kunna anpassa språket för olika 
sammanhang. Allt detta får vi med när vi har elevguidningar.

- Första gången jag gjorde detta med mina elever var de så 
nöjda efter redovisningen att vi ställde till med fest dagen efter. 
Jag såg hur de växte av projektet, särskilt en kille som bara hade 
varit i Sverige ett år, han växte enormt av att våga stå framför 
svenska föräldrar och berätta. En annan positiv sak var att 
kontakten med föräldrarna blev annorlunda. Vi var jämlika på ett 
annat sätt, museet var en neutral plats.  
I min klass har jag bara tre svenska elever. Det är svårt att få 
föräldrarna att komma på vanliga föräldramöten. Men när de 
egna barnen ska framträda så kommer de. Det är ett bra sätt för 
mig som lärare att få till ett möte.

En annan arbetsmodell för att göra Konstmuséet mer tillgängligt 
för skolbarn har varit att låta elever i årskurs 8 ta med sig årskurs 
1-elever dit. De äldre barnen fungerar som faddrar och har tagit 
uppgiften på största allvar. De små har fått välja ut en tavla och 
med inspiration från den hitta på en berättelse. De äldre barnen 
skriver och arbetet resulterar i en sagobok.
”Man är ju ute efter att det ska vara enkelt att arrangera, annars 
orkar man inte. Och man ska känna att det ger mycket.”
Lärare på Särlaskolan

CATWALKEN
Besök I
Under vårterminen 2012 fick eleverna en visning i 
modeutställningen Garderob 1900, mode från ett sekel. 
Eleverna fick en liten inblick i modets historik, 1900-talets stil- 
och kroppsideal för män och kvinnor. Olika material och dess 
utveckling fram till dagens textila material.
Besök II
Inför besöket hade eleverna i mindre grupper börjat titta på 
1900-talets decennier och fördelat dem på grupperna. De 
fick nu plocka fram, välja ut och prova kläder ur museets 
studiesamling. Kläder som sedan skulle visas på en catwalk.
I skolan fick eleverna fortsätta att arbeta i små grupper 
med det tilldelade decenniet utifrån olika frågeställningar, 
mode, historiska händelser, kända personer, vetenskapliga 
upptäckter, musik, litteratur, prisskillnader, olika löner ex en 
spårvagnschaufför – pris – och löneutveckling, bli lite av expert 
på sitt decennium. Ämnesintegrerat, musik, svenska, so
2012 Catwalken
Redovisningen var att visa upp arbetet i en historisk 
modekavalkad för andra elever i skolans aula.
2013
Då samma upplägg men nu var det på engelska och en ”walk of 
fame” efter visningen. Här visades den också för föräldrar och 
släktingar på kvällstid.
2014
Ungefär samma upplägg som tidigare år. Där har vi idag en 
rymlig provningsgarderob med kläder från hela 1900-talet.
En visning hölls i Textilmuseets nya lokaler. Och nu var det 
museets personal som var inbjudna. Efteråt var de mycket 
imponerade av elevernas kunskaper.
Lärdomar. De har ett mål, tydligt mål att visa upp en catwalk 
och en genombelysning av sitt decennium för en publik. 

När eleven blir ledare  Eleverna tar lektionerna på jättestort allvar och blir motiverade. 
Textilmuseet – Viktigt att ha med sig i mötet med elever att det 
vi gör här ska ha en direkt koppling till skolans styrdokument 
och i samråd med lärare. Nu har vi tagit ett nytt kliv med år 4-6. 
Tillsammans med lärarlaget 4-6 har vi planerat hösten och tre 
museibesök på temat miljö. En viktig lärdom är att processer tar 
tid och måste få ta sin tid för det kommer så mycket positivt på 
vägen som man inte hade planerat – en oväntad kunskap. 

Vinsterna med att boka återkommande besök
Skapar trygghet, lär sig ur nya perspektiv, andra förmågor hos 
eleverna visar sig och det blir naturligt att inhämta kunskap från 
andra lärandemiljöer. Undervisningen ska vara kompensatorisk 
och det åstadkommer man i en process med återkommande 
museibesök.

Pågående projekt
På inriktningstid har en grupp elever ur år 8 valt kultur. Under 
hösten arbetar vi på Borås museum med att färdigställa en 
utställning som har vernissage den 7 december. Vi har fått 
ett rum på museet till vårt förfogande. Efter diskussioner med 
eleverna har vi kommit fram till att göra en utställning som 
speglar hur det är att vara en 15-åring i Borås 2014. Eleverna 
arbetar under följande rubriker: skola, fritid, sport, kläder, mode 
och smink samt immigration. Tanken är att deras barnbarn ska få 
en inblick i hur det var att leva i början på 2000-talet.

Hittills har vi varit samtliga lektioner på museet för att titta på 
hur man bygger en utställning, titta på montrar och hur man skri-
ver texter. Arbetet sker i samarbete mellan Simon Erlandsson, 
Borås museum och Berit Johansson, Särlaskolan.

Fortbildningsdagar för Särlaskolans pedagoger sker årligen 
för att visa och informera om vinsterna av att implementera vårt 
arbetssätt . 

Kommande projek
Var kommer jag ifrån/identitet - söka mina rötter, den röda tråden 
omflyttningar, historiska, nutida och framtida migrationer, viktigt 
med min historia, var börjar den och vems historia är 
det vi lär ut.

■



2120

ANGERED
Samarbetspartners

Emmaskolan med elever från förskoleåldern till skolår 3.
Tre fritidsavdelningar samt Särskoleklass

http://klivemmaskolan.wordpress.com
Instagram: enmassamedaktiviteter

Hammarkullens bibliotek
Kulturskolan Angered

Botaniska trädgården Göteborg
Göteborgs universitet 

Västarvet/Naturhistoriska museet Göteborg
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Idén att anlägga en groddamm i skolans närhet kom 
ursprungligen från barnen. Deras intresse för grodor och 
djurlivet i närområdet var stort och personalen såg de 

pedagogiska möjligheterna. Man ville förverkliga barnens idé 
och utveckla ett utomhuspedagogiskt arbete. Detta skulle också 
svara mot stadsdelens prioriterade mål för ökad måluppfyllelse 
och förbättrad hälsa. 

Med stöd av KLIV-ledningen drogs riktlinjer upp för ett flerårigt 
projekt innefattande såväl grävande av groddamm som utom-
huspedagogik, kojbyggen, odlingar och anläggande av kultur-
historisk stig. Projektet fick namnet ”På Andra Sidan Staketet”. 
Kontakter togs med flera samarbetspartners: Park- och Naturför-
valtningen i Angered, Västarvet/Göteborgs Naturhistoriska Mu-
seum, Institutionen för Socialt Arbete vid Göteborgs Universitet, 
Chalmers Arkitektur samt Miljöförvaltningen i Göteborg. Genom 
Nordiska Akvarellmuseets projekt ”Att teckna är stort” fick skolan  
också hjälp av konstnären Nils Kristoffersson.  
Annika Larsson, lärare på Emmaskolan berättar:

”Det var motigt i början. Vårt första försök att anlägga en 
damm misslyckades. I samma veva gjordes en stor omorga-
nisation i vår stadsdel som tog mycket kraft. Hade vi inte haft 
stödet i KLIV hade det aldrig blivit någon groddamm. Det mest 
avgörande var när chefen för Naturhistoriska Museet på ett 
KLIV-möte sa: ”Det är klart ni ska fixa en groddamm! Ni får låna 
vår grodforskare.”

Grodforskare Göran Nilson hjälpte oss att utse en lämplig 
plats. Genom Park-och Naturförvaltningen anlitades en grävare 
som grävde ut dammen. Sittstockar placerades ut för att 
forma ett utomhusklassrum. Spänningen steg hos barnen när 
våren närmade sig och grodlivet började spira. I KLIV-teamet 
diskuterade vi arbetsformer och kursplanemål. Klasserna fick 
brev från ”Grodan” med olika uppdrag som inspirerade till 
utforskande. Barnen var verkligen med, det här var något som 
engagerade dem. De samlade frågor som de sedan ställde till 
grodforskaren via Skype. Det innebar ett nytt och lättsamt sätt 
att samarbeta med ett museum. Varför har vi aldrig gjort så 
förut?” 

Teamet förde diskussioner om estetiska lärprocesser. Hur kan 
kulturen fullt ut vävas in i skolans verksamhet, inte bara vara en 

extra knorr som tillför lite här och där? Arbetet med konstnären 
Nils Kristoffersson blev ett exempel på hur man kan göra det. 
Barnens engagemang i dammen och NO-undervisningen 
bildade utgångspunkten för hans tecknande med eleverna. 
Bilderna kunde i sin tur bli utgångspunkt för skrivande och 
filmande på svenskalektionerna. Skolarbete – tecknande – 
skolarbete. Det ena gav det andra, estetiken vävdes in i helheten. 
Dramapedagogen från Kulturskolan i Angered, som ingick i 
teamet, handledde sedan lärarlagen på skolan i gestaltande och 
berättande med anknytning till naturen för att ge extra stöd till att 
utveckla liknande arbetssätt.

”Man måste få saker att hänga ihop. Kulturinslag och 
samarbeten får inte bli extra pålagor. Om det läggs ovanpå 
allt annat man måste göra, går man sönder.” - Lärare på 
Emmaskolan.

Nästa steg blev att integrera kulturen i kursplanerna. 
Kulturinslag fördes in i skolans årsplaner för NO/SO. Hela 
teamet arbetade med detta och kulturarbetarnas bidrag blev 
värdefullt. Senare har även inslag för likabehandlingsarbetet på 
skolan integrerats i årsplanerna på liknande sätt.

”Det allra bästa har egentligen varit att vi fått möjlighet och TID 
att prata igenom dom här sakerna med varandra. Diskussionerna 
om kultur och kreativitet har varit fantastiska! Det här lever kvar 
i oss nu, i görandet i vardagen. De kreativa inslagen finns med 
hela tiden.” - Lärare på Emmaskolan.

Insatser från externa kulturarbetare kostar. Medel från 
Skapande Skola söks varje år för stadsdelen Angered genom 
Kulturskolans försorg och Emmaskolan behövde finna en 
form för att på bästa sätt få del av dessa. Efter förslag från 
Kulturskolan upprättas nu en årlig ”Emmaskolans kulturplan”. 
Där preciseras vilka kulturinsatser skolan vill använda sig av 
kommande läsår och beräknade kostnader. Innan planen skrivs 
tillfrågas alla elever och personal. Hänsyn tas till aktuella teman 
och kursplaner. Kulturplanen presenteras för Kulturskolan, som 
sedan kan integrera den i den stora ansökan om Skapande 
Skola-medel för hela SDF Angered.

Genom KLIV fick Emmaskolan kontakt med Rånnums Skola 
i Vänersborg. Det resulterade i ett samarbete mellan årskurs 
3-klasserna. Barnen började skriva brev till varandra och på 

Barnen fick sin groddamm våren reste man och besökte varandra. Rånnums Skola bjöd på 
heldag med utomhusaktiviteter vid Kungamuseet på Hunneberg. 
Emmaskolan tog med sina nya kamrater till Gatumusikens Dag i 
Angered. Resorna, som till största del bekostas av Arrangörsstö-
det, har nu blivit en årlig tradition. 

Inför de planerade kojbyggena tog teamet kontakt med 
Chalmers Arkitektur, som har en del av sin verksamhet förlagd till 
Hammarkullen. Det resulterade i ett flertal arbetspass där arki-
tektstudenter träffade elever i årskurs 3. Man arbetade med stora 
kartor och orienterade i stadsdelen. Barnen visade bra och säm-
re platser i sin hemmiljö. Eleverna tog också tillfället i akt att ställa 
frågor om arkitektyrket. Kojor planerades, ritades och anlades i 
naturmaterial nära dammen. Det blev ett respektfullt möte mellan 
barn och studenter. Samarbetet redovisades slutligen genom en 
utställning vid den årliga Kulturvandringen i Hammarkullen.
”Att lära känna nya vuxna och möta nya yrkesgrupper är 
betydelsefullt. Nu vill många barn på skolan bli arkitekter. Jag tror 
det vore bra för framtiden om många arkitekter har sitt ursprung i 
Hammarkullen!” - Lärare på Emmaskolan.

Skolans bibliotekarie driver sedan ett år tillbaka en läsklubb 
på Emmaskolans fritidshem tillsammans med barnbibliotekarien 
på Hammarkullens bibliotek. Läsklubben är en frivillig aktivitet 
för fritidsbarnen och intresset har varit stort. Många aktiviteter 
(bokpresentationer, berättande, tillverkning av bokväskor, 
”bokträd” med boktips i skolbiblioteket, besök på Bok-och 
biblioteksmässan etc.) har ökat intresset för böcker och läsande, 
något som också smittat av sig på skolverksamheten. Läsklubben 
håller till omväxlande i skolbiblioteket och på stadsdelsbiblioteket 
i Hammarkullen. Såhär tycker några elever om Läsklubben:

”Det är mycket roligare att läsa en bok om ni berättar om den.”
“Det är roligt att läsa. Bokväskorna var roliga och när vi berät-

tade egna historier.”
”Vi gör så många olika, roliga saker. Jag har läst massa nya 

böcker. Nu läser jag på min IPad.”  
På Hammarkullens Bibliotek har man också märkt skillnad.

”Barn har börjat komma till biblioteket med sina föräldrar i en 
helt annan utsträckning än tidigare. Fler lärare kommer med sina 
klasser också”, säger barnbibliotekarien på biblioteket.  

■
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MARKS KOMMUN
Samarbetspartners

Parkskolan med elever från förskoleåldern till år 3
Skene bibliotek
Rydals museum

Hembygdsföreningar
www.mark.se
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I samarbetet med Rydals museum har vi diskuterat hur man 
bättre kan anpassa museets skolprogram till de behov och 
kunskapskriterier skolan efterfrågar. 

Teamet har också format en modell för att sammanlänka skola 
och kultur i Marks kommun. ”Skolan där alla läser tillsammans” 
är ett läsprojekt som involverar alla barn på skolan, från 
förskoleklass till år 3. Med utgångspunkt från en berättelse 
eller bok kopplas det lokala kulturarvet och olika kulturaktörer 
till skolans undervisning. Olika kulturella uttryck används för att 
levandegöra berättelsen och kulturarvet. I detta kan olika spår 
väljas. Spår som väver samman berättelsen, kulturarvet och de 
kulturella uttrycken. 

För boken “Mio min Mio”, som man detta läsår valt att arbeta 
med, har tre spår utformats. Alla med inriktning som utgår från 
själva berättelsens innehåll. 

Musikspåret fångar upp Mios och Jum Jums flöjtspel. Det  
kopplas till den lokala musiken och till sång under arbetet, det 
vill säga arbetarmusik. Samtidigt ges möjlighet att samtala om 
barnarbete och utföra en workshop kring detta. 

I det textila spåret utgår man från väverskans sagoväv och 
drömtyg och talar om bygdens textila arv samt prövar olika textila 
tekniker, exempelvis karda och spinna. 

Det tredje spåret, sagospåret, härleder ur den Viskande brunn-
nen som berättar sagor om natten. Här lyfter man de historiska 
berättelserna och sagorna. I arbetet med “Mio min Mio” sam-
arbetar skolan med Rydals museum, bibliotek, hembygdsfören-
ingar och andra föreningar. Projektet startas upp under hösten 
2014 med en stor fest där varje barn får sin alldeles egna ”Mio 
min Mio”-bok. 

Barnen ska få möjlighet att använda alla sinnen och uttrycka 

sig på olika sätt. Man arbetar i olika konstellationer, blandar 
åldrar, olika kompetenser tas tillvara. En varierad undervisning 
är inte bara lustgivande, den skapar även fler möjligheter till 
inlärning och befästande av kunskaper. Därför är det vidgade 
textbegreppet ett nyckelbegrepp. Det är betydelsefullt att barnen 
får möta och uppleva åsikter och värderingar inte bara genom 
det skrivna ordet utan även genom musiken, samtalet, bilden, 
dansen, teatern och så vidare.

 Eftersom lärandet sker över hela dagen är fritidshemmen en 
viktig aktör i projektet. Genom lustfyllt skapande får barnen arbe-
ta vidare och fördjupa sig i Mio min Mio även på fritidshemmet. I 
samarbete med Skene bibliotek har fritidshemmen på Parkskolan 
startat Biblioteksklubben, som också kommer att vara en viktig 
del i läsprojektet. Biblioteksklubben tar regelbundet med barnen 
till biblioteket. Man äter mellanmål där, pratar böcker och barnen 
ges möjlighet till en god lässtund utan krav.  

I samarbete med Rydals museum får pedagoger och barn 
på Parkskolan möjlighet att knyta ihop läsprojektet med en 
utställning i en av museets lokaler. Barnen står för både 
upplägg och innehåll. De får konkret visa upp vad de lärt sig 
under läsprojektet, inte bara för sina skolkamrater utan även för 
hemmet och andra intresserade. 

Mio min Mio sätter spår

■
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MÖLNDALKulturnämnden i Västra Götalandsregionen avsätter årli-
gen en summa pengar som stöd till kommunerna i Väs-
tra Götaland. Syftet med det regionala arrangörsstödet 

är att stärka arbetet med kultur för barn och unga i kommunerna. 
Kultur i Väst, en av regionens kulturförvaltningar, har uppdraget 
att administrera arrangörsstödet och att fungera som ett stöd 
till kommunerna i arbetet med barn- och ungdomskultur. Läs 
mer om det regionala arrangörsstödet http://www.kulturivast.se/
kulturkatalogen/arrangorsstod.
    Att inom KLIV 3.0 även kunna följa ett arbete med fokus på 
gemensam struktur och strategi för flera förvaltningar är ett bra 
komplement till de mer praktiskt prövande projekten som ofta 
just synliggjort bristen och avsaknaden av detta. Genom att 
dokumentera Mölndals process med att ta fram en ny barn- och 
ungdomskulturplan finns också en modell för andra kommuner 
att titta på när de ska ta fram nya planer. 

Samarbetspartners
Kultur o Fritidsförvaltningen

Skolförvaltningen
Utbildningsförvaltningen

Biblioteket
Västerbergsskolan fritidshemmet Solen

www.molndal.se
solensfritidshem.blogspot.com
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användes till lek och stoj till ett rum för läsning. Vi bestämde 
med en gång att det var bara läsning som var tillåtet i detta rum. 
Rummet målads om och en av väggarna klädde vi in i gamla 
bokomslag. Vi satte upp tavellister på väggarna så att böckerna 
skulle synas ordentligt. Billiga sittkuddar köptes in. Detta rum 
används numera dagligen till läsning, både högläsning och 
mysläsning. Både flickor och pojkar använder rummet.  
Bokinköp. Vid årsskiftet fick fritidshemsavdelningarna pengar 
att göra bokinköp för. På Solen valde vi att involvera barnen. 
20 nya böcker hamnade i hyllorna. Dessa böcker får barnen ha 
i sina lådor på fritids medan de läser eller ta med hem. Vi har 
skrivit upp i en anteckningsbok vilka barn som ansvarar för vilken 
bok.  
Läsgrupp exklusiv. På Stjärnans fritidshem har man valt 
att ha läsgrupp med begränsat antal barn. Man har läst högt 
och sedan pratat om det man läst. Det blev en spännande 
sammansättning barn där flera av deltagarna var barn vi inte 
trodde skulle nappa på detta.    
Biblioteksklubb. I höstas valde vi att starta en biblioteksklubb 
som höll till i skolans bibliotek. Denna klubb var tänkt att 
erbjudas främst till barn de högre skolåren, men det visade sig 
snart att de som helst vill komma till biblioteket var de yngre 
barnen. 
Bloggen. Fritidshemmet har sedan några år en blogg 
(solensfritdshem.blogspot.com). Under våren lades fliken 
Hundöron till där barnen kan skriva in recensioner.  
Bibliotekariens boktips finns på bloggen samt uppsatta på en 
dörr vid entrén. 
Hur ser ditt drömbibliotek ut? Under påsklovet besökte 
13 barn från fritidshemmet det nyöppnade Bibliotekslabbet i 
Mölndal och funderade tillsammans med en arkitektstudent kring 
hur deras drömbibliotek skulle se ut och var de helst läser. Detta 
var tänkt som en aktivitet dels för att fånga upp barnens idéer 
inför byggandet av ett nytt stadsbibliotek i Mölndal samt för att 
få barnen att fundera lite mer kring sitt eget läsande och vad 
de som läsare önskar för miljö. Eftermiddagen resulterade i en 
massa spännande byggen.
Hur blir man en författare och varför? Författarbesök 
är viktiga inslag för läsandet. Att bygga upp förväntningar och 
välja rätt tidpunkt för arrangemanget är väsentligt. Det skapar 
motivation. Föräldrarnas roll är viktig. Information om bokbuss, 
nya böcker i skolbiblioteket, e-böcker, läsplattor samt tidskrifter 
på olika språk sker på kvällstid så att föräldrarna kan vara med. 
De vuxna är med i ett boklotteri. 
Kompetensutveckling personal. Vi har haft bokprat, 
läsecirkel och morgonmöte med biblioteksinformation. Besök på 
Bok- och biblioteksmässan har gett inspiration till nya böcker att 
läsa. Nästa år tar vi med eleverna.

Genom att arbeta med läslustprojektet har vi fått syn på hur 
våra gemensamma kompetenser kan stimulera till lustläsning. 

Mölndals stad har sedan 2009 en barnkulturplan. 
När Mölndals stad arbetat fram en ny vision och 
kultur- och fritidsförvaltningen arbetat fram en ny 

målbild uppstod behovet av att revidera barnkulturplanen till en 
barn- och ungkulturplan. Ett viktigt mål är att revideringen sker i 
samverkan mellan kultur- och fritids-, skol- och utbildningsförvalt-
ningen.

UPPDRAG OCH RESULTAT
Struktur. Styrgruppen bestående av förvaltningschefer samt 
nyckelpersoner arbetar fram processens ramverk och följer 
arbetet. Processgruppen bestående av rektorer och personal 
med nyckelkompetenser arbetar fram en gemensam plan 
som svarar på frågan varför. Vidare arbetas en gemensam 
handlingsplan fram som svarar på frågan hur och till sist arbetas 
aktivitetsplaner fram som svarar på frågan vad. Processgruppen 
har och kommer att kompletteras med referensgrupper i olika 
faser i arbetet.
Uppdrag. Ta fram en ny barn- och ungkulturplan. Övergripande 
mål samt mål för respektive förvaltning. Processen ska präglas 
av medarbetares och målgruppens inflytande och värderingar. 
Strukturella resultat: En strategisk plan och handlingsplan samt 
förvaltningsspecifika aktivitetsplaner samt förslag på uppföljning 
och organisation. Kulturella resultat: Ökad förståelse, hög känsla 
av delaktighet, förstärkt samverkan samt stark vilja att sträva mot 
måluppfyllelse.

FAS 1 - ARBETA FRAM EN PLAN
Processgruppen började att arbeta med syftet, det vill säga 
frågan; varför är det viktigt med barn- och ungkultur och vilka 
effekter uppnås genom satsningar i området? Resultat i den 
första fasen var att tydliggöra ett övergripande effektmål och ett 
antal fokusområden.
Samsyn kring kultur. Processgruppen arbetade fram en 
samsyn kring begreppet kultur: Fokus i planen ligger på kultur 
som är estetisk, pedagogisk och aktiverande kultur samt aktiviteter 
av mer informell karaktär till exempel spontanidrott, lek, spel, 
folkkultur och media. Vi vill med denna barn- och ungkulturplan 
verka för en inkluderande kultur där alla ska kunna vara delaktiga. 
Fokusområden och effektmål. Processgruppen 
identifierade vilka effekter som satsningar på kultur kan ge 
samt viktiga fokusområden att ha med i en barn- ungkulturplan: 
tillgång och tillgänglighet, delaktighet och inflytande, upplevelser, 
eget skapande och kunskap och lärande. 
Deltagarna i processgruppen fick sedan i uppdrag att utifrån sin 
egen kompetens och vision fylla varje fokusområde med innehåll.
Att fylla fokusområden med innehåll. Vid kommande 
möte fick varje deltagare i processgruppen i uppdrag att 
utifrån sin egen kompetens och vision samt underlaget 
från dialogkonferensen enskilt och/eller tillsammans med 
exempelvis medarbetare eller målgrupp arbeta med att fylla varje 
fokusområde med innehåll. 

FAS 2 - ATT TA FRAM EN HANDLINGSPLAN
I arbetet med handlingsplanen delades processgruppen 
in i mindre arbetsgrupper, en för varje fokusområde och 
ytterligare kompetens kopplades till arbetsgrupperna. Mötena 
med hela processgruppen ägnades främst åt att lyfta idéer 
och funderingar som uppstått i det enskilda arbetet. Flera av 
arbetsgrupperna använde en stor del av sin arbetstid åt att 
involvera den primära målgruppen, det vill säga barn och unga.

FAS 3 - AKTIVITETSPLANER
I aktivitetsplanerna definieras vad, vem och vilka resurser 
som behövs för att realisera effektmål och handlingsplan. 
Processgruppen kommer att arbeta med att kartlägga 
aktiviteter som redan görs och analysera dem utifrån plan och 
handlingsplan. Arbetet innebär också att se över vilka resurser 
i form av ekonomiska medel samt vilka nyckelkompetenser, 
projekt och verksamheter som finns i Mölndal som kan utgöra 
viktiga delar i skapandet av aktivitetsplaner. Parallellt med 
aktivitetsplaner kommer processledaren ta fram förslag på 
organisation och uppföljningsmodell. Det är ju då det riktiga 
arbetet börjar … Den färdiga Barn-och ungkulturplanen kommer 
att finnas på Mölndals stads hemsida.

ATT LÄSA PÅ FRITIDS 
EN FRITIDSPEDAGOG BERÄTTAR
För att få ett nuläge så lät vi en lärarstuderande ställa några 
frågor till ett antal barn. 
    Brukar du läsa på fritids? Vilka böcker tycker du om? Vad 
tänker du på när du väljer böcker?  Skulle vi kunna förändra 
något för att du skulle välja att läsa oftare på fritids? Det visade 
sig i svaren att barnen inte läste på fritidshemmet, i svaren gick 
också att utläsa att man saknade lugn och ro för läsning och att 
utbudet var gammalt och tråkigt. Svaren skilde sig inte åt mellan 
flickor eller pojkar utan det var samstämmiga i sina svar om att 
läsa på fritids var tråkigt. 
Besök på biblioteket. Vårt första besök gjorde vi på höstlovet. 
Vi tittade runt och passade på att låna med oss böcker hem och 
till fritidshemmet. Bibliotekarien Anna presenterade biblioteket och 
visade hur det fungerar med att låna böcker. Vid andra besöket på 
biblioteket var det ett större sug efter böcker, barnen ställde mer 
frågor och letade själva aktivt i hyllorna. De kom till ro och satt och 
läste en stund innan vi gick tillbaka till fritids. En av flickorna med 
spanska som modersmål hittade böcker som hon kunde läsa och 
förstå, hon lånade med sig böcker hem och fortsatte läsa där. Till 
detta besök hade Anna förberett lånekort till de barn som ansökt 
om det.
Egna lånekort. Det var förväntansfulla barn som gick till 
biblioteket för att hämta sina kort och göra sina första lån. På 
fritidshemmet hade vi pratat om lånekortets möjligheter, att det 
finns mer än böcker man kan låna och att kortet även gäller i 
bokbussen som stannar i området varje vecka.  
Läsrum på fritids.Vi valde att göra om ett mysrum som 

Halvvägs

■
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SKÖVDE
Samarbetspartners

Kavelbro gymnasium Skövde med elever från Introduktionsprogrammet IM
Skövde Musikskola
Skövde Bibliotek
www.skovde.se

Nyeport Möjligheternas hus
www.nyeport.se

LBA-learning by acting
Kultur I Väst

http://www.kulturivast.se/dans/nyheter/sprillans-ny-skrift-om-communitydans
http://www.kulturivast.se/dans

Die Buhne
https://sites.google.com/site/diebuhne2011/
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Team Skövde valde vid processtarten att pröva tre olika 
inriktningar av modellarbeten: språkinlärning genom 
musik, läslust, learning by acting och communitydans. 

SPRÅKINLÄRNING GENOM MUSIK 
Lärare från Musikskolan och lärare i svenska som andraspråk 
(SVA) på gymnasiet har haft ett samarbete, som handlat om 
språkinlärning genom musik. Eleverna har prövat att spela 
och bygga instrument, arbetat med skulptural dans och gjort 
framträdanden. Vi har arbetat med sångtexter i visor, barnsånger 
och populärmusik. Eleverna lär sig många nya ord och att 
uttala dem. 

Dans och rörelse till musik har vi också arbetat med. Det är 
lustfyllt, avspänt, ger kroppskontroll och en rytm som avspeglar 
sig i talet. Vi har också använt sång och dans från elevernas 
hemländer. Stor inspiration och många idéer kommer från Kultur 
i Västs danskonsulenter.

I skolan har vi arbetat med sångtexterna, uttal, begrepp och 
grammatiska strukturer. Vi har introducerat svenska traditioner, 
t.ex. julfirande. Gruppen har gjort konsertbesök, sett musikteater, 
dansföreställningar samt besökt en rad olika kulturinstitutioner. 
Eleverna gjorde en utvärdering, vilket gjorde att vi delvis för-
ändrade metodiken. Eleverna som har studerat i vårt projekt har 
utvecklat ett tydligt och välartikulerat uttal och bättre talhastighet. 
De har också en bättre hörförståelse. Eleverna upplever också 
själva en snabbare progression. Projektet har krävt tålamod och 
engagemang. De flesta eleverna är inte vana vid den pedagogik 
som bedrivs i svenska skolan. Än mindre på vilket sätt vi har 
uttal- och musikundervisning. Detta projekt kräver ett nytt sätt för 
oss att arbeta samt mycket reflektion. Det har berikat oss! 

Vissa av de elever som var med i projektet, förra terminen, 
ska nu använda sina nyvunna kunskaper och tonsätta delar av 
egenhändigt skrivna texter i ett nytt projekt där de beskriver: 
”Min resa”. ”Det har synts så tydligt hur självkänslan byggts upp. 
När vi haft föreställningar har de varit så nervösa innan. Man ser 
det på kroppshållningen. Efteråt är de mycket rakare i ryggen. 
Fantastiskt att ta del av det!”    Lärare på Kavelbro Gymnasium
”Jag är fascinerad av hur bra uttal en del kan ha när de sjunger. 
Mycket bättre än när de pratar”.  Musiklärare på Musikskolan    
”För mig har det varit nytt att jobba med nya svenskar. Det har 
öppnat mina ögon. Världsnyheterna får en annan innebörd...”   
Musiklärare på Musikskolan

LÄSLUST
Att klara skolan handlar inte om betyg, det handlar om att 
träffa rätt personer i din omgivning. Allt från vaktmästare och 
fritidsledaren till läraren och bibliotekarien eller vilken annan 
människa som helst som ser dig, lyssnar på dig, som tror på dig 
och får dig att växa utifrån vem du är.

Tillsammans jobbar vi, en bibliotekarie och en utvecklingsle-
dare på Nyeport, med en grupp elever från Kavelbrogymnasiet

Projektet var en utmaning då våra elever från IM- programmet i 
Skövde inte hade de bästa erfarenheter från skolan. 
Det var viktigt att hitta en neutral plats för de unga som inte kan 
förknippades med skolan, så det blev Nyeport, Ungdomens hus i 
Skövde. När eleverna kommer får de frukost. Det blir ett naturligt 
sätt att lära känna eleverna över en macka och kaffe, innan vi 
sätter igång med arbetet. Två lärare är också med i arbetet.
1. Vi har börjat med att läsa lättlästaböcker. Vi har läst 16 böcker 
och haft boksamtal kring några av dem. Jag läste högt ur de 
flesta böcker, men de har också läst några själva. All läsning har 
skett på lektionstid. 
2. Därefter har vi valt ut två böcker som vi tillsammans med 
eleverna ska göra film av.
Flera lektioner har vi vikt åt kunskapsinhämtning om film och 
filmens värld. Vi har talat  om böcker som blivit film. 
3. Vi har tittat på Youtube-klipp och lärt oss att spela full, 
gangster, gammal och ung. Med vilka attribut kan man förstärka 
karaktärerna? Hur uppför man sig när man är gammal? Hur låter 
man om man ska råna en mack? 
4. Eleverna har fått prova på att agera på scen och tränat på 
repliker. De har fått arbeta med texterna i böckerna och ta ut sina 
egna repliker. Vi har också använt oss av ett så kallat Storyboard 
där vi ritat upp scen för scen, närbilder varvat med gruppbilder. 
Vi hat tagit in en filmare för att klara av själva hantverket. Alla 
elever kommer att spela minst en roll var i filmen, en del av dem 
flera roller.
”Det känns underbart att göra något som kan göra skillnad för 
dessa unga människor!”
Lizétte Uddmar
”Det är en viktig påminnelse om att dagens skola kanske inte 
är för alla, men med fokus på rätt resurser och inställning kan vi 
skapa en skola för alla!”                                                         
Jan Erik Kantola

DU VILL INTE VETA
Arton ungdomar från IM-programmet på Kavelbro gymnasium 
har deltagit i en metodutvecklingsprocess för att pröva om 
elever, genom kultur, kan skapa möjligheter att se sig själva och 
sammanhanget de verkar i samt ta makten över sitt eget lärande.
Processen har föregåtts av planering med LBA (learning by 
acting), konsulent Barn&unga samt danskonsulenterna på Kultur 
i Väst, Göteborgs universitet och KLIV 3.0 för en gemensam 
ingång i Skövde. Team Skövde har fått en djupdykning av 
dansens spets och bredd samt varit med om praktisk dansklass.. 
I samverkan med Göteborgs universitet har processen 
dokumenterats. Metodutvecklingsprocessen indelades i två faser 
med tydlig samplanering.
Fas I. Att vända en negativ konsekvens till en positiv erfarenhet.
LBA process har genomförts under ledning av Wahid Setihesh, 
Karwan Faraj, Haval Alnazar samt lärare från Kavelbrogymnasiet. 
Genom information, teater och dialog har eleverna engagerats. 

Allt för att öka medvetenheten kring strukturer och mönster 
i samhället. Gruppen arbetade utifrån FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter. Varje tillfälle inleddes med att ledarna 
spelade upp ett drama. Sedan reflekterade de tillsammans 
över vad gruppen upplevt genom dramat samt samtalade kring 
vad Barnkonventionen säger om rättigheter och skyldigheter 
i relation till dagens tema. Dramat spelades upp på nytt men 
nu fick eleverna ta aktiv del och tala om varför och hur de ville 
utveckla dramat i en annan riktning. Teman de arbetade med 
var etik och moral, mänskliga rättigheter och demokrati, alkohol 
narkotika tobak, hederskultur, mobbning, konflikthantering samt 
motivation och förebild. Elevernas egna erfarenheter var basen 
i arbetet inom de olika teman som behandlades. Ungdomarna 
presenterade sina reflektioner och nya kunskaper inför föräldrar 
och lärare vid en avslutningsceremoni, under festliga former, i 
Skövde Konstmuseum. 
Fas II. Begreppet ”community” kommer från engelskan och 
handlar i det här sammanhanget om danskonst, delaktighet 
och social hållbarhet. Kultur i Västs tolkning av communitydans 
innebär ett dansarbete som utgår från och integrerar med den 
lokala platsen och dess invånare. Amatören är expert på sin 
berättelse. Genom samarbete med professionella konstnärer få 
hen stöd i att skildra och förmedla den. Fas II leddes av regissör 
Birte Niederhaus. Birte intervjuade alla ungdomarna så att deras 
berättelser skulle kunna utgöra grunden för det vidare arbetet 
med dans och drama. Ungdomarna önskade hip hop/dans och 
danspedagog Maria Fräki anslöt till gruppen. Gruppen träffades  
8 gånger. Det krävdes stort mod, mycket samarbete, övning 
samt nära samtal för att tillsammans bygga upp en performance. 
Föreställningen fick namnet ”DU VILL INTE VETA”. Ungdomarna 
uttryckte sina tankar genom dans och tal på ett sätt som 
gjorde djupa intryck på alla oss som fick möjlighet att uppleva 
föreställningen, som visades på Skövde konstmuseum

ELEVRÖSTER EFTER AVSLUTAD PROCESS
”det har gett mig mycket mer självförtroende och gjort så att 
det har blivit lättare för mig i vardagen”  ”jag har lärt mig så 
sjukt mycket som man använder i vardagslivet, det har öppnat 
mina ögon och jag har börjat gräva i matten” ”Viktigt att man får 
uttrycka sig och så är det en skön paus i skolarbetet. Vi får stå 
i fokus lite och det är viktigt och så är jag bättre på dans än jag 
trodde” ”en person kan förändra mycket – man måste våga” 
”jag har lärt mig om härskartekniker och vad mobbning gör med 
andra människor” ”Hela arbetet har gått över förväntan. 
Eleverna har visat stort intresse i processen. Alla eleverna har lyft 
sig i någon mån i skolarbetet. Några har lyft sig rejält. Framförallt 
har det varit ett stort steg i deras egna utveckling.” lärare
Vinsterna är tydliga. Att processerna ska fortsätta är något alla i 
teamet är överens om. Men hur det ska se ut är under planering. 
En idé föder en annan…

■
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STRÖMSTAD
FASamarbetspartners

Bojarskolan med elever från förskoleåldern till skolår 6
www.stromstad.se/bojarskolan
bojarbokklubb.wordpress.com

Odelsbergsskolan med elever från förskoleåldern till skolår 6 
www.stromstad.se/odelsbergsskolan

Valemyrsskolan med elever från förskoleåldern till skolår 6
www.stromstad.se/valemyrsskolan

Strömstads stadsbibliotek
www.stromstad.se/bibliotek

Fritidsklivet – blogg
fritidsklivet.wordpress.com

Konsthallen Lokstallet
www.konsthallenlokstallet.se

Droppar av det blå – utställning
www.kosterhavet.se
Kosters skulpturpark

www.kostersutstallningar.se
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Fokus ligger på att utveckla metoder för läsfrämjande 
insatser och att få in mer kultur i skolan. Två skolor och 
alla fritidshem i kommunen deltar och man samverkar 

med biblioteket, Lokstallet (lokal konsthall) och det fria kulturlivet.
Arbete med en vandringsutställning pågår. Fem konstverk 
tillhörande Strömstad Kommun ska alternera på de olika 
skolorna, med tillhörande enkla fakta om konstnären och förslag 
på hur man kan genomföra en bildanalys genom sokratiska 
samtal med eleverna. Idén är att konstverken skall väcka tankar 
och ett annat sätt att se på bilder. Detta skall förhoppningsvis 
även utmynna i att skrivlusten stimuleras och att eleverna börjar 
skapa egna bilder. 

Man håller också på att arbeta fram en historisk stadsvandring 
om Strömstad, eventuellt med elevguidning. 

Materialet till vandringsutställningarna och stadsvandringarna 
kommer att finnas tillgängligt på Strömstad kommuns hemsida, 
så att alla lärare kan att ha tillgång till det. 

I Strömstads kommun arrangeras varje år Winter Word festi-
val. Här står litteraturen och ordet i centrum. I år presenterades 
KLIV 3.0 och läslustprojektet på festivalen. 

Läslustprojektet drivs framåt av fritidspedagogerna tillsam-
mans med barnboksbibliotekarien. I Strömstad kommun finns 
även ett nätverk där alla fritids är med och på dessa möten har 
projektet förankrats.På fritidshemmen har projektet inletts bok-
samtal enligt Aidan Chambers modell. Flera pedagoger tyckte 
dock att det blev för ”skollikt” och inte skapade den läslust man 
var ute efter. Därefter har man alltmer gått över till ”bokprat”. 
Fritidshemmen bokar in besök från bibliotekarien, vilket är en ny 
samarbetsform. Flera fritidshem har startat läsklubbar.

Tove Rothelius och Linda Täng, 
Bojarskolans fritids, berättar
”Vårt mål med läsklubben var ju att skapa läslust och att få med 
oss barnen i detta. Vi började planera och snabbt kom vi på att 
vi måste informera föräldrar och elever om läsklubben, så att 
den blev en del av vår verksamhet. Det skulle göra klubben och 
läsningen viktig och lustfylld på samma gång och ge läsklubben 
lite extra status. Därför började vi med att skicka ut ett brev till 
alla föräldrar och elever på vårt fritids. Responsen blev stor. 
Alla var positiva till idén och vi fick många glada tillrop. Efter 
två läsklubbsträffar var vi redan uppe i 30 medlemmar, från 
en barngrupp på ca 70 elever! Vi tog redan från början med 

barnens idéer när vi planerade vad träffarna skulle innehålla. Alla 
fick göra var sitt medlemskort och många har nu med sig korten 
till varje träff. Varje medlem fick också göra sin egen bokpåse 
där de kan ha sina böcker, som de lånat på biblioteket eller sin 
tystläsningsbok som de har i skolan. Vi börjar varje läsklubbsträff 
med att alla sitter och ”läser” tyst. Sedan gör vi något 
tillsammans, det kan vara boktips, högläsning, ritsagor, lyssna på 
någon saga eller film. Ibland kommer vår barnboksbibliotekarie 
och ger boktips och inspirerar till läsning. Målet har varit att en 
gång i månaden gå till biblioteket, men så ofta har vi inte lyckats 
komma iväg den här terminen. Det långa avståndet är ett hinder. 

När man har läst en bok på läsklubben får man fylla i en 
”läsuggla” där man skriver i vad boken och författaren heter och 
vad man tycker om boken, fortsätter Tove. Läsugglorna hänger 
vi sedan upp i vår läshörna och så kopierar vi dem och skickar 
dem till biblioteket så att de hänger där nere också. På så vis 
kan vi tipsa andra barn om spännande böcker. Vi är nu uppe i 
50 medlemmar och i snitt är vi väl mellan 20 - 25 elever vid varje 
träff. Vi har också startar en blogg, http://bojarbokklubb.word-
press.com där vi skriver om vad vi gör på läsklubben. Tanken är 
att eleverna också ska få blogga själva om vad vi gör och vad de 
läser och att information till föräldrar går den vägen. Vi märker att 
eleverna tycker om att komma till läsklubben. Det är en bra stäm-
ning under träffarna. Det är läsro, eleverna läser för varandra och 
tipsar varandra om böckerna och de gånger vi har behövt ställa 
in på grund av yttre omständigheter, har besvikelsen varit stor. 
Eleverna frågar också ofta om det är läsklubb idag. Vi känner att 
KLIV och läsklubbsprojektet har gett fritids en skjuts framåt. Vårt 
mål med läsklubben och läslustprojektet är att det skall var en 
lika naturlig del av vårt fritidsarbete, som att vi har fritidsgympa. 

Nu kan man se barn leka bibliotek hos oss. De har lekt 
boksamtal också. Nya lekar. Det säger en del och är viktigt att 
bekräfta.”    

Under höstterminen 2014 har vi startat ett samarbete med 
Naturum på Koster. Vi har provat på att göra en musikal som 
handlar om nedskräpningen i våra hav samt arbetade med Natur-
rums utställning om havet. En strandexkursion ingick i besöket. 
Familjerna anslöt på kvällen och blev delaktiga i arbetet. Arbetet 
med att skapa modell av arbetet som ska vara tillgängligt för 
Strömstads skolor har påbörjats. Vi har även påbörjat ett sam-
arbete med Kosters skulpturpark där vi är med och utvecklar ett 
förmedlingsprogram för skolan.

Läslust överallt 

■
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TIBRO
Samarbetspartners

Nyboskolan med elever från år 6 till 9
http://klivtibro.wordpress.com/  

Häggetorpsskolans fritidsavdelning Linden
Tibro museum
Tibro bibliotek
www.tibro.se
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P På Nyboskolan har bloggen www.klivtibro.wordpress.
com blivit ett väl fungerande instrument. Här synliggörs 
skolans arbete, nya idéer och utveckling. 

Skolan har samarbetat med Tibro Museum i ett 
ämnesövergripande elevprojekt om Brittgården.

Brittgården är ett K-märkt bostadsområde i Tibro som ritats 
av arkitekt Ralph Erskine.  Det byggdes på 60-talet, i en tid av 
industriell uppgång och bostadsbrist

Samarbetet började med att skolans elever i årskurs 7 och 
9 träffade museichef Eva Thörn. Tillsammans inventerade man 
deras kunskaper och föreställningar om bostadsområdet. Ett 
av syftena var att undersöka om elevernas föreställningar skulle 
förändras under arbetets gång. De fick skriva texter och rita 
bilder. Många visade sig ha liten kunskap och en del uppfattade 
Brittgården som ”otäck” eller ”mysko”. 
Helen Lundahl och Anneli Bäcklund-Colling, lärare på 
Nyboskolan, berättar:

”Vi planerade tillsammans med eleverna. I årskurs 7 fick elever-
na dela upp sig i grupper. Några skulle förbereda guidning av för-
äldrar i Brittgården. Andra skulle intervjua personer i området och 
några skulle dokumentera med film och foto. I årskurs 9 utgick 
man från frågan: ”Kan vi kombinera Shakespeare och Erskine?” 
Eleverna beslutade sig för att iscensätta något som skulle fung-
era som en illustration till Romeo och Julia med Brittgården som 
miljö – ett dancebattle med bilder i anslutning till Brittgården!”         

PLANERING FÖR KLASS 9A2
Lektion 1-3. Den elisabetanska teatern samt några kända 
författare och verk från den engelska renässansens guldålder 
presenteras. Fokus sätts sedan på William Shakespeare. Vem 
var han? Vilka är hans storverk? Kan han vara viktig för vår 
kultur idag? Eleverna bekantas med tragedin om det unga 
kärleksparet vars romans var dömd att sluta i olycka. De ser klipp 
från ”Romeo och Julia” (1968) och jämför med populärkulturens 
motsvarigheter i vampyrfilmen ”New Moon” (2009) och den 
tecknade barnfilmen ”Gnomeo och Julia” (2011). Eleverna 
bekantas med tragedin om Hamlet, ser klipp från ”Hamlet” 
(1990) och jämför med populärkulturens motsvarighet i den 
tecknade barnfilmen ”Lejonkungen” (1994).
Lektion 4. Klassen visas runt av Eva Thörn på en guidad tur i 
Brittgåden. Hon berättar om Ralph Erskines idé bakom de olika 
boendeformerna – lägenheter, radhus och atriumhus – samt 
för kampen för att bevara alla hus vid brittgårdens renovering. 
Eleverna lär känna området och söker inspiration till hur de ska 
illustrera episoder ur Romeo och Julia på Brittgården. 
Lektion 5-6. För att hitta en egen populärkulturell vinkel i arbetet 
ser eleverna balkongscenen, Tybalts död samt Julias och Romeos 
dödsscen i ”Romeo+Juliet” (1996). Planering av genomförandet 
sker i grupper. Elever redovisar förslag på bästa kuliss för 
fotografering av valda scener.
Lektion 7-9. Danspedagog arbetar med klassen. Eleverna 
skildrar konflikten mellan familjerna Montague och Capulet i form 

av en ”battle” inspirerad av Tybalts död i fäktningsscenen.
Lektion 10-11. Brittgården goes Shakespeare. Inspelning och 
fotografering av klassens ”battle” på Brittgården. Fotografering av 
balkongscenen och dödsscenen. 
Lektion 12. Skriftlig och muntlig utvärdering av innehållet samt 
utformning av ämnesområdet.

Att elevernas föreställningar om Brittgården ändrats under 
arbetets gång blev tydligt.

”Nu när vi vet mer om området är våra tankar annorlunda. Varje 
detalj och centimeter är genomtänkt och allting är ett enda stort 
konstverk. Formerna, färgerna och tankarna bakom allt, det är 
otroligt vackert till och med. Vi borde vara stoltare över området 
än vi är.” Elev i klass 9A

Även lärarna påverkades av arbetet med Brittgården.
”Det kändes kul att testa nya saker. Om någon sagt till mig för 

ett par år sedan att jag skulle dansa en scen av Shakespeare 
med eleverna, hade jag sagt: ”Glöm det!”, säger Helen Lundahl. 
Filmen från klassens ”battle” kan ses på Youtube, sök på ”Battle 
på Brittgården”.

”Hur ofta sitter vi inte fastlåsta innanför skolan väggar? Men 
det här projektet hade verkligheten som grund. Det sättet att 
jobba gör det lättare att få med fler. Också de som har svårt att 
sitta stilla och jobba i klassrummet”, säger Anneli Bäcklund-Col-
ling. En annan lärare på Nyboskolan säger: ”Skolans cafeteria har 
blivit lite av vår scen. Det började med skrivmaskinerna och sedan 
har det fortsatt. Det var Jenny som kom med skrivmaskinerna 
och sprängde vallen.”     
En bärande tanke hos Team Tibro har varit nytänkande och att 
väcka nyfikenhet hos elever och kollegor. En dag kunde eleverna 
förvånat notera att någon placerat ut ett par gamla skrivmaskiner 
i cafeterian. Efter hand började eleverna sätta sig där och skriva 
något. Elevernas tankar satts upp som en installation på väg-
garna i caféet.
”Jag backar bara när jag tar sats.”
”Här sitter jag och väntar på bussen... Jag väntar fortfarande... 
Undrar hur de har det på Utöya.”
Ytterligare ett exempel på spännande idéer är när skolan bad 
en grupp pensionärer komma till skolans cafeteria för att skapa 
möten mellan generationer. Efter första tillfället, som bestod av 
naturliga pratstunder, hade en av pensionärerna fått nya vänner 
på Facebook.

På Häggetorpsskolan har fritidshemmet Linden arbetat med 
läslustprojektet tillsammans med Tibro Bibliotek. Utgångspunkten 
har varit att ge alla barn smakprov på läsluststimulerande aktivi-
teter. Man har arbetat med dramatiseringar, bokprat, högläsning, 
målat, skrivit och filmat bokrescentioner. Ett eget bibliotek har 
skapats på skolan och bibliotekarien från Tibro bibliotek kommer 
varje vecka. I början lekte barnen ofta bibliotek. Biblioteksvärdar 
har utsetts bland barnen. Man har också besökt Tibro Bibliotek 
och haft skattjakt med bokanknytning där.

”Jag vet ju inte vad det här ger för framtiden. Kanske massor. 
Det tror jag.” Fritidspedagog på Linden. 

Arkitektur är mer än bara hus och fasader

■
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VÄNERSBORG
Samarbetspartners 

Rånnums skola med elever från förskoleåldern till skolår 6
Frändeskolans fritidsverksamhet

Vänersborgs konsthall
Vänersborgs bibliotek
www.vanersborg.se

Vänersborgs museum
www.vanersborgsmuseum.se
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Bygdens historia utifrån ett Vargöperspektiv har varit i 
fokus. Eva Sarge, lärare på Rånnums Skola, berättar:

 ”I starten av KLIV 2.0 hade vi direktivet att vi skulle 
utöka samarbetet mellan kulturen och skolan. Det var en fantas-
tiskt fri och bred uppgift! Vi ”gick igång” och slängde oss ut i 
möjligheternas hav. Diskussionernas vågor gick höga, ibland kän-
des djupet lite för stort och det var definitivt långt till land.  Men 
när vi senare närmade oss hamn och såg tillbaka på vår resa så 
hade vi ändå haft landkänning både här och där. Vi hade skapat 
kontakter, utvecklat kompetenser och besökt främmande världar. 
I handen hade vi dessutom Vargöboken, den bok som alla våra 
elever själva är med och skriver. Den följer dem under hela deras 
tid hos oss och fylls med innehåll från läroplanen, hela tiden med 
vår hemort Vargön som utgångspunkt. Tanken är att den sedan 
ska finnas med dem resten av livet, konkret förstås men framfö-
rallt som en känsla av sammanhang som ger trygghet och ökad 
självkänsla. Den som är trygg vågar möta det främmande.

Samarbetet mellan Vänersborgs Museum, Konsthallen och 
skolan har fördjupats. Konsthallens utställningar används som 
en del av skolans undervisning. Tillsammans med museet finns 
idéer för en verkstad och planer för att prova på elevguidning.”  
Även utanför skolan märks tor skillnad på eleverna. Såhär säger 
en föreståndare på Vänresborgs Konsthall: 

”Era barn är helt fantastiska när de kommer till Konsthallen 
nu. Vi märker en stor skillnad i samtalet med dem om bilder, 
tolkningar och sådant. Det har verkligen varit en utveckling. Man 
borde spela in eller filma detta.” 

Teamet bollar nu idéer om hur den skatt Kulturlagret sitter på ska 
nå eleverna och därmed bidra till ökad måluppfyllelse. Man planerar 
elevguidning på biblioteket i Vargön och en läsklubb på fritids.

Samarbetet med Emmaskolan i Angered fortsätter. Treorna 
skriver till varandra under läsåret och sedan besöker man varan-
dra på våren.

På en kulturvägg synliggörs allt det arbete som pågår i klas-
serna. Man har också startat ett kulturråd där elever från alla 
klasser deltar och genomför de idéer som kommer från elev-
erna, som till exempel tipspromenad med frågor om böcker och 
konstutställning. Kulturrådet samverkar också med elevrådet 
och miljörådet bland annat med utsmyckning och förbättring av 
utomhusmiljön. Den ska bli roligare, finare och mer pedagogiskt 
användbar.

Årskurs 4 har genomfört ett filmprojekt och under hösten 
kommer en modell att redovisas. Den ska då införlivas i skolans 
kulturplan där Vargöboken, papperstillverkning, elevguidning, 
Emmaskolan med mera ingår.  
Även om projektet är slut så lever arbetssättet som KLIV skapat 
vidare, menar Eva Sarge:

”Även om det inte blir något KLIV 4.0 så är många tankar 
planterade och en hel del av dem har också hunnit slå rot. Vi 
har många nya eller fördjupade arbetssätt som har öppnat upp 
för att utgå från en annan punkt för att nå dit vi vill – eller till 
och med längre. Vi har sett att vi ibland spar tid genom att låta 
vissa saker ta tid. De kontakter vi har etablerat är så givande 
för alla parter att de kommer att prioriteras. Vi har utvecklat nya 
kompetenser som vi inte kan låta bli att använda.

Finns det inga moln på himlen? Jodå, utan moln inget regn 
och regn behövs också för att plantor ska växa. Det får bara inte 
bli översvämning så att alltihop dränks. Största molnet är hur 
prioriterade dessa frågor blir från ledningen och då inte bara på 
lokalnivå utan framförallt högre upp i kommunen. Man måste ha 
dessa tankar med sig ända uppifrån så att de inte försvinner i en 
flod av andra uppgifter. Men inser man betydelsen av dem så blir 
valet inte svårt.” 

Frändeskolans fritidshem arbetar med Läslust tillsammans 
med folkbiblioteket i Frändefors. Ett läsrum har skapats dit allt 
fler barn söker sig. Där sker samlingar med boksamtal. En rad 
andra läsfrämjande aktiviteter har också genomförts (lekar och 
spel, charader, högläsning för att skapa inre bilder). Besök på 
Frändefors bibliotek har gjorts med barnen. Barn har förberetts 
för att kunna fungera som biblioteksguider. En fritidspedagog på 
Frändeskolan säger:

”Man märker att barnen känner sig mer hemma och hittar 
lättare på biblioteket, det är en positiv miljö som underlättar 
samtal om böcker. Fokus på böcker har ökat bland barnen på 
fritids.” 

I skolans entré möts föräldrarna av ”Kulturväggen”, en anslags-
tavla, med bland annat boktips, bibliotekets öppettider och en 
författartävling som efterhand lockat fler deltagare.

”Ett hinder är att vi på fritids har stora barngrupper och är så 
bundna i arbetet. Det kan vara svårt att åka iväg med alla eller att 
få tid för träffar”, säger en fritidspedagog.  

 

Bygdens historia blir en del av elevernas kulturarv

■
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För de kommuner som deltagit i KLIV har medverkan 
inneburit en process. Så har det även varit för oss i styr-
gruppen. Projektet initierades av kultursekretariatet som 

tillsammans med Kultur i Väst, Västarvet och Innovatum bildade 
en styrgrupp. Under planeringsstadiet var styrgruppens roll att 
välja vilka kommuner som skulle ingå i samarbetet samt att delta i 
rekryteringen av projektledaren. 

I det fortsatta arbetet har styrgruppens uppdrag varit att stötta 
projektledaren och projektet. I gruppen har representanter från 
olika verksamheter ingått, allt utifrån de behov som har funnits i 
projektets olika faser. Därför har styrgruppens sammansättning 
förändrats över tid. 

De två första åren av projektet ingick representanter från de 
deltagande skolorna i styrgruppen. På så sätt fick styrgruppen 
möjlighet att följa kommunernas processer på nära håll, vilket var 
intressant och lärorikt både för de regionala och de kommunala 
representanterna. 

Under KLIV 3.0 har styrgruppen varit mindre och enbart bestått 
av representanter från Kultur i Väst och Västarvet. I denna fas av 
projektet har fokus legat på att samla in och hitta former för hur 
modeller och erfarenheter från projektet kan tas vidare. 

Ett syfte med KLIV-projektet var att undersöka möjligheter och 
hinder för en långsiktig och hållbar samverkan mellan skola och 
kultur. Det som synliggjorts är inte överraskande i sig, men det 
har blivit tydligt att utmaningarna är desamma för såväl skola som 
kulturverksamhet. 

TID
En förutsättning för långsiktigt samarbete och förändrade 
arbetssätt är att det finns tid för att mötas, tid till gemensam 
planering och tid till genomförande.

Tankar från styrgruppen KOMMUNIKATION
Att kommunicera och informera på alla nivåer i en verksamhet 
är avgörande för att kunna samverka, både inom och mellan 
verksamheter. 

LEDARSKAP
 Att förändra arbetssätt handlar om verksamhetsutveckling. 
Det kräver ett tydligt ledarskap, både inom skolan och inom 
kulturverksamheten.

UPPDRAG
Samarbetet mellan skola och kultur måste utgå från det som är 
gemensamt i de båda verksamheternas uppdrag. 

Projektet har också synliggjort behovet av gemensamma 
dagar för planering, fortbildning och inspiration för skolan och 
kulturverksamheterna. Samverkan måste börja i det lokala för att 
få förankring och relevans. Kulturinstitutionerna behöver lita på 
att deras verksamhet är angelägen för skolan. De behöver anta 
utmaningen i att kunna beskriva den och samtidigt vara öppna för 
att möta de behov som finns. 

Att KLIV-projektet blivit framgångsrikt beror på att projektleda-
ren har lång erfarenhet från skolan, både som lärare och rektor, 
och därför kunde bjuda in skolan till projektet på ett trovärdigt 
sätt. Alla inblandade har känt ägarskap till projektet och drivit 
det tillsammans med utgångspunkt från det gemensamma i 
våra uppdrag – att kultur och lärande i vardagen handlar om en 
demokratisk rättighet. 

■



5150

Carina Eriksson 
Emelie Lilja 
Ewa Berhof 
Fredrik Ljungström 
Ingela Borén 
Jan Sandberg 
Katarina Breiding 
Malin Broby 
Maria Wilhelmsson 
Sirpa Persson 
Sofia Lubian 
Åsa Kirby 
 
Skövde 
Elisabeth Backhaus 
Janne Kantola 
Jörgen Gustafsson 
Lizette Uddmar 
Magnus Andersson 
Margareta Broberg 
Marika Ekström 
Martin Lindor 
Nicklas Larsson 
Tony Fredriksson 
 
Strömstad 
Anders Nödtveidt 
Bjarne Schutzer 
Eva Hoffström 
Helena Costerdal 
Inger Bohn Ohlsson 
Johanna Dahl 
Linda Täng 
Lisbeth Lunneryd 
Lise-Lotte Arnas 
Petter Öhnell 
Tove Rothelius 
 
Tibro 
Anneli Bäcklund Colling 
Anneli Östemar 
Bengt-Olof Larsson 
Eva Thörn 
Hans Engvall 
Helen Lundahl 
Jenny Ekman 
Jenny Kihlén 
Jonas Lundgren 
Maria Palmgren 

Borås                                                                
Anders Alftberg.                                                 
Anna Nero 
Berit Johansson 
Camilla Alexandersson 
Caroline Walker 
Emma Ragnarsson 
Hasse Brännmar 
Jenny Ekberg 
Jesper Henriksson 
Johan Webber 
Jonna Börjesson 
Karin Olsson Lindström 
Marie Borgström 
Martin Persson 
Medeia Ekner 
Niclas Lindberg 
Ulla Britt Möller 
 
Göteborg Angered 
Allysson Nunez 
Ann Wallsten 
Annika Halvarsson 
Annika Larsson 
Ann Marie. Davidsson 
Boye Strothmann 
Eva Svangård 
Eva Zinnerström 
Karin Lundgren 
Maja van Hogerlinden Olausson 
Michelle Lenngren 
Monica Andersson 
 
Marks kommun 
Anders Manskog 
Anna-Karin Jonsson 
Anna-Kristina Rimner 
Carola Melo 
Christina Shearer 
Frans Stjerna 
Gunvor Alexandersson 
Helené Krantz 
Johanna Filipsson 
Karoline Thordsson 
Sara Nilsson 
 
Mölndal 
Anna Haggård 
Antony Peiris 

Mikael Barkman 
Mikael Hultberg 
Per-Göran Ylander 
Peter Gejervall 
Åsa Lindström 
 
Vänersborg 
Anna Ljungdahl 
Anneli Bäckström 
Anneli Sundin Voimäki 
Anne Marie Lennartsson 
Birgitta Lindqvist 
Eva Sarge 
Gunvor Skeppstedt 
Ingrid Olofsson 
Jennie Ardin 
Kajsa Frostensson 
Kerstin Fransson 
Marianne Erwing 
Mikael Astré 
Thomas Johansson 
 
Styrgrupp 
Ann Strömberg 
Anna Sjölander 
Eira Högforsen 
Jenny Berner 
Lisa Jonsson 
Mania Teimouri 
Monica Gustafsson 
Pia Wretlind 
Stephan Holmström 
 
Referensgrupp 
Eira Högforsen  
Helena Tydén 
Jascha Marteleur 
Jenny Berner 
Kattis Ellborg 
Lena Eriksson 
Lotta Brillioth Biörnstad 
Magnus Engvall 
Mania Teimouri 
Pia Wretlind 
Tarja Häikiö 
Urban Norlander 
Åsa Jonsson 
Åsa Turesson

Vi som är/var med



52

Alla skolor i KLIV vittnar om kulturens starka kraft 
för att öka det lustfyllda lärandet. Mellan 2011 
och 2014 har åtta skolor medverkat i KLIV, Kul-
tur och Lärande i Vardagen. Hållbarhet över tid, 
samverkan med lokala kulturinstitutioner och tyd-
liga kopplingar till läroplanen har varit grunden i 
projektet. Varje skola har sedan tagit fram egna 
metoder efter sina förutsättningar. Resultaten har 
varit slående: höjda betyg, stärkt självförtroende, 
ökad tillit samt mer motiverade elever.  
   Förhoppningen är att KLIV ska inspirera andra 
att våga prova nya arbetssätt. I projektet finns en 
stark tro på konstens och kulturens grundläggan-
de betydelse för människors liv och utveckling.  

Vill du veta mer?
Kontakta Kultur i Väst  
vx 031-333 51 00

Västra Götalandsregionens
Kultursekretariat
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg


