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fÖrord

V
arje barn är från födseln en aktiv utforskare av sin egen omgivning. För att barnet 

och den unga ska kunna växa upp till starka och expressiva fullvuxna, som behärs-

kar sitt eget liv, behöver de en trygg och rik uppväxtmiljö. Med hjälp av  kulturfostran 

kan man erbjuda barn och unga färdigheter att gestalta omvärlden och hjälpa dem att tol-

ka och förstå olika fenomen. Målet med skolornas kulturplan är att erbjuda barn och unga 

i Helsingfors jämlika möjligheter att uppleva och utöva konst och kultur. Via skolsamar-

betet blir barn och unga delaktiga av kulturfostran, oberoende av familjens ekonomiska, 

 sociala eller kulturella situation.     

Stadens uppgift är att producera högklassiga tjänster och skapa välfärd för stadens alla 

invånare. Temat för Helsinki World Design Capital år 2012 är Open Helsinki – Embedded 

Design in Life, eller Ett öppet Helsingfors – design som en del av livet. Det betyder att ett 

mångfacetterat konst- och kulturutbud ska stå till helsingforsarnas förfogande. Kulturfost-

ran gör detta till en del av barnens och ungdomarnas liv. Samtidigt fostrar den en ny konst-

publik. 

Barnkultur och konstfostran kan tända gnistor: man kan påverka livslånga vanor och hjäl-

pa barn och unga att upptäcka konsten och kulturtjänsterna som en källa till livslång glädje 

och kraft. För skoleleven betyder deltagandet i skolans kulturplanering att man kan upp-

täcka kanaler för att uttrycka sig själv, för att bli hörd och för att få uppleva att man lyckas.    

Tuula HaaTainen
Biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet i Helsingfors 
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Varje barn och ungdom borde ha rätt att bli delaktig av kultur. Redan i FN:s 
Konvention om barnets rättigheter konstateras, att undervisningen bör sträva 

till att fullt utveckla personligheten, talangerna samt de andliga och kroppsliga 
färdigheterna hos barnet (ARtiKel 29). enligt konventionen borde varje barn även ha 

rätt att delta i konst- och kulturlivet. i fördraget uppmanar man de vuxna att 
erbjuda barnen lämpliga och likvärdiga möjligheter till aktiviteter inom 

kultur, konst, rekreation och fritid (ARtiKel 31).

från redakTionen

K
ulturhandboken stöder lärarna i deras arbete att utforma skolans egna kulturplan 

och underlättar samarbete mellan skolan och konstaktörerna. Handboken ger lä-

rarna exempel på hur man kan används sig av kultur och av kreativa inlärningsmil-

jöer och på hur konst och kultur bluir en del av undervisningen – i alla läroämnen, i olika 

ämneshelheter och på olika klassnivåer. Kultur- och konstinrättningarna kan i sin tur an-

vända kulturhandboken för att utveckla sitt konstutbud för barn och unga.

Boken är indelad i två delar: Kulturpedagogik i grundskolorna i Helsingfors  innehåller 

 målen för kulturfostran. Därutöver presenterar professionella kulturaktörer i olika  artiklar 

sina egna konstformer som inlärningsmiljöer. I den här delen ges också tips för hur man 

kan använda sig av konsten och hur man kan göra barn och unga delaktiga i  läroprocesser. 

Kulturhandbok för läraren stöder för sin del skolan och läraren i att uppgöra en egen 

kultur plan. Kulturhandboken innehåller konkreta exempel och ger tips och länkar för 

 vidare planering.

5
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Inom projektet Konstnärer i skolan håller konsertcentret RUMBAs musiker konserten Rumpujen ääni  i Malms kulturhus. 
Deltagare är elever från Botby finska lågstadium. FOTO: Ulla Salomäki.
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Kulturen är som en vagga, där barnet växer i 
trygghet i det egna hemmets värme och utveck-
las till full blomning för kommande framtida upp-
gifter. För att denna vision av kulturen och våra 
barn och unga skall uppfyllas, bör vi förstå vad 
kultur är och vad barnets utveckling kräver. 

Historikern, lek- och spelforskaren Johan Hu-
izingas synpunkt är intressant; enligt honom ba-
serar sig kulturen i grunden på lek. Forskningen 
påvisar att leken integrerar funktionerna i hjär-
nans olika delar, vilket möjliggör hjärnans helhets-
funktion så att barnet utvecklas till en harmonisk 
personlighet, som integreras naturligt i sin socia-
la miljö. Särskilt leken styrs av hjärnans tidiga de-
lar, d.v.s. hjärnstommen, vilket också förklarar de 
vilda lekarnas kaotiska drag: hjärnstommen pro-
ducerar kaotiska signalflöden, med vilka den styr 
medvetenhetens status i de högre, mer utveckla-
de delarna av hjärnan såsom hjärnbarken, ända 
till en rasande iver. Samtidigt växer barnets nyfi-
kenhet och förmåga att ta emot stora mängder in-
formation. Detta drag syns även i lekarna. 

Eftersom leken baserar sig på hjärnans kaotis-
ka kraft, kan vi utvidga Huizingas syn på kultu-
rens uppkomst och konstatera, att kulturen fun-
damentalt härstammar ur kaoset. Samtidigt kan 
Kreativiteten knytas till en viktig del av kulturen, 
eftersom idéernas källa utgörs just av de primiti-
va stamdelarnas kaotiska kraft, som skapar nya, 
oförutsägbara associationer, vilka inte kan härle-
das logiskt från tidigare befintlig information. Så 
är också Fantasin en ingrediens i kulturen, liksom 

den är en grund för barnens lek. Detta hjälper oss 
att se möjligheter i det kommande. 

Om vi vill uppfostra barnen till kulturella vuxna, 
bör vi se till att barnets hjärna kan utvecklas un-
der hela livet ända till vuxenlivet och vidare till ål-
derdomen. Detta ställer speciella krav på skolan: 
man bör tillåta lek, producerandet av nya idéer, 
kritik av gamla regler, fantasi och till och med en 
viss vildhet! Här har fostraren och pedagogen en 
viktig uppgift.

Samtidigt kan vi förverkliga kulturell fostran. 
Det innebär att barnet och den unga lär sig att för-
valta de Värderingar, som denne är skapt att för-
valta vidare från sitt släktes urkällor. Barnet lär sig 
också att skapa sina egna värderingar genom att 
välja det bästa av flera alternativ. Och lär sig även 
att känna igen ”värderingsinvaliditeten”, som är 
den värsta sjukdomen i vår informationsålder och 
som raserar grunden för vår kultur.

Vilka metoder står till buds för att under skolti-
den fostra barnen till kulturella vuxna? Vad bor-
de kulturplanen innehålla? En metod är att er-
bjuda tillräckligt mycket Konstundervisning. All 
kultur präglas av en viss estetik. Dess grund är 
just Kreativiteten, och därigenom även Leken 
och Kaos kraften. Konstundervisningen ger bar-
net möjlighet att frigöra sig från den informations-
börda som hindrar fritt tänkande. Konstprocessen 
berör funktionen av hjärnans djupaste delar och 
dess former kan till och med ses i barnets spon-
tana rörelser, yttringar och sociala beteende. Lä-
raren kan delta i processen och främja en mång-

1. Kultur som fostrare

MaTTi BergsTröM, hjärnforskare, professor emeritus, Helsingfors universitet  

från kulTurens Vagga Till HarMoniskT VuxenliV 

Inom projektet Konstnärer i skolan håller konsertcentret RUMBAs musiker konserten Rumpujen ääni  i Malms kulturhus. 
Deltagare är elever från Botby finska lågstadium. FOTO: Ulla Salomäki.
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sidig och stressfri inlärning. Då möjliggörs även 
konstruktiv kritik och en lugn och fredlig diskus-
sion om värderingar. 

På det här sättet kan man under barnets och 
den ungas uppväxttid garantera att hjärnan ut-
vecklas så, att också den delen som kallas Jaget, 
som förmedlar ”diskussionen” mellan djupa, ti-

diga värderingsdelar med senare utvecklade in-
formationsdelar, utvecklas funktionellt. På denna 
grund skapas en sund självkänsla. Negligering-
en av denna viktiga fostran är just det, som or-
sakar störningar i barns och ungdomars uppfö-
rande. Därför är kulturplanen viktig – och rent-
av nödvändig. 

Vad innebär kulturfostran för grundskolorna i Helsingfors?

Med hjälp av kulturplanen för grundskolorna i Helsingfors erbjuder man barnen och 
ungdomarna en likvärdig möjlighet att uppleva och utöva kultur under skoldagen. Planen 
stöder undervisningen, öppnar konsten och kulturen som inlärningsmiljö och ger redskap 
och färdigheter att uppnå de kulturella målsättningar, som ingår i läroplanen. Med hjälp av 
kulturplanen blir konst och kultur en del av alla läroämnen och når även de unga, som inte valt 
konst- och färdighetsämnen. Planen når hela årskurser och gäller för hela grundskolan.

Det breda och mångfacetterade kulturutbudet i Helsingfors kan stöda elevernas inlärning, 
allmänbildning och medborgarfärdigheter. Det är viktigt med en starkare satsning på samarbetet 
mellan skolan och kulturfältet för att detta ska lyckas. Samtidigt främjar man interaktionen 
mellan eleverna och det övriga samhället, förbättrar tillgängligheten för kulturen och skapar nytt 
publikunderlag för kulturtjänsterna.

Kulturplanen för grundskolan är som en tematisk stig, där varje skola kan välja i vilken 
omfattning eller med vilken fördjupning planen förverkligas. Med hjälp av kulturplanen kan varje 
skola förverkliga och rapportera om de årliga kulturella målsättningarna i verksamhetsplanen. Då 
blir kulturen en synlig del av planeringen i skolan och det blir möjligt att använda skolan som en 
kulturell inlärningsmiljö. För att hjälpa skolorna med detta har man utarbetat denna handbok 
samt fortbildning för lärarna samt information och redskap på nätbanken kultus.fi. tanken är att 
arbetet med kulturplanen inleds i grundskolan i Helsingfors under läsåret 2011–12.
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kulTurfosTran HÖr Till skolan 

I en tid då elevernas välmående i skolan orsa-
kar diskussion och barnens och ungdomarnas 
illamående är ett signifikant fenomen, finns det 
behov för kulturfostran. Individens balanserade 
uppväxt kan få stöd och näring genom att hon 
eller han får uppleva och utöva konst och kultur. 
Det innebär näring för sinnets innersta struk-
turer och då får man även verktyg för en hel-
hetsbetonad inlärning. Genom att erbjuda olika 
sätt att närma sig vardagen, verkligheten och oli-
ka ting, bidrar konsten och kulturen till att göra 
utvecklingen av personligheten djupare och 
mångsidigare. De hjälper också individen att 
hitta sina egna uttrycksformer och stärker för-
mågan att fungera som medlem i olika grupper.

Skolvardagen och dess inlärningsmetoder 
är ofta informationsbetonade. Med konst- och 
kulturfostran kan man stöda de dimensioner i 
människans uppväxt, som ofta uppmärksam-
mas mindre i skolvärlden, men som ändå på-
verkar väsentligt både inlärningen, välmåen-
det och motivationen. Målet med kulturplanen 
är att ta in olika undervisningsmetoder och in-
lärningsmiljöer, att förbättra möjligheterna för 
elevers olika inlärningssätt och att ge utrymme 
för kreativitet och eget uttryck.

Kulturfostran ger eleven en möjlighet till egen-
makt (empowerment) i skolvardagen. Egen-
makt är en personlig process, där man strävar 
efter att hitta sina egna kraftresurser och att be-
arbeta de egna erfarenheter som förstärker ja-

get (se t.ex. Savolainen 2005). Möjligheten till 
egenmakt föds, då eleverna ges möjlighet att 
känna, uppleva och uttrycka sig – genom att 
mötas och interagera. 

Det är viktigt att man utvecklas och växer upp 
till en självständig vuxen, men det är också vik-
tigt att lära sig att fungera tillsammans med an-
dra. Kulturfostran bryter skolvardagens etable-
rade strukturer och påverkar gruppernas hierar-
kier i olika inlärningsmiljöer och -situationer. De 
stillsammaste eleverna kan få möjligheter att visa 
sina styrkor och de vildaste eleverna kan erbjudas 
andrum. Kulturfostran ger överhuvudtaget möjlig-
heter till nyskapande gruppbildning och förbätt-
ring av klassandan.  

Genom att öva på möten och situationer med 
växelverkan kan barnens och ungdomarnas ak-
tionsfärdighet förstärkas. Aktionsfärdighet är för-
mågan att påverka sin levnadsmiljö och de saker 
som berör en själv. I kulturfostran kan man göra 
elever delaktiga genom att lyssna till deras åsik-
ter, involvera dem i beslutsfattandet och ge dem 
möjligheter att påverka. Omgivningen bör upp-
märksamma barnens och ungdomarnas åsikter 
och erfarenheter. Då får barnet en personlig käns-
la av delaktighet och kan få till stånd förändringar 
i sitt eget liv och sin omgivning. 

Kulturplanen finns till för barnen och de unga. 
Målet är att erbjuda dem färdkost för ett balanse-
rat liv och även att låta deras röster höras och att 
synliggöra deras perspektiv.

MålsäTTningen Med kulTurfosTran  

Ur barns och ungdomars synvinkel: 

•	 Skapar	ny	kontaktyta	med	konsten.	
•	 Ger	erfarenheter	av	egenmakt	(empowerment)	

och framgång. 
•	 Underlättar	hanteringen	av	svåra	saker	då	

konsten hjälper till med att skapa distans till 
 det egna jaget. 
•	 Lockar	fram	kreativitet,	inspiration	och	

talang. 
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•	 Förstärker	delaktigheten	i	stadens	kulturliv	
när barnen och ungdomarna medverkar i 
bearbetningen av aktuella teman genom 
konsten.   

•	 Gör	barn	och	unga	bekanta	med	yrken	inom	
konst och kultur. 

•	 Ger	möjlighet	till	gemensamma	upplevelser.	
kokemiseen.

•	 Stöder	den	mänskliga	utvecklingen	och	ökar	
toleransen. 

Ur skolans synvinkel:  

•	 Stöder,	kompletterar	och	berikar	skolornas	
kultur- och konstundervisning. 

•	 Fördjupar	samarbetet	mellan	skolan	och	
kultur- och konstaktörerna.  

•	 Öppnar	konsten	och	konstinrättningarna	som	
kreativa inlärningsmiljöer för lärarna. 

•	 Fungerar	som	verktyg	för	lärarna.
•	 Ger	lärarna	färdigheter	och	modeller,	med	
 vilka man uppnår läroplanens kulturella mål 

bättre än förr. 
•	 Ökar	skoltrivseln	och	inlärningsmotivationen	hos	

eleverna. 

Ur kulturaktörens synvinkel:

•	 Förstärker	samarbetet	mellan	skolor	och	
konstinrättningar. 

•	 Stöder	målen	för	samarbetet	mellan	
konstinrättningarna: förståelsen för konstens 
skaparprocess och egenvärde samt 
intensifieringen av konstupplevelsen i grupper. 

•	 Kompletterar	och	styr	aktörernas	tjänster,	
 riktade till skolorna. 
•	 Utvidgar	och	förnyar	publikunderlaget.	
•	 Ökar	tillgängligheten.	

Bakgrunden till och värderingarna bakom Kultur till skolan
Grunderna för kulturplanen för Helsingfors grundskolor har gjorts upp som ett samarbete mellan 
stadens förvaltningsgrenar. Arbetet inleddes i början av år 2009. Grunderna för planen har gjorts 
upp av Helsingfors stads kulturcentral, utbildningsverk, konstmuseum, bibliotek, idrottsverk och 
ungdomscentral.

Kultur till skolan är också ett topprojekt inom Välfärdsplanen för barn och unga i Helsingfors 
2009–2012, som är en lagstadgad plan med syfte att främja barn och ungas välmående. 
Välfärdsplanen för barn och unga är en gemensam överenskommelse om i vilken riktning tjänster 
för barn och unga skall utvecklas inom samarbetet mellan förvaltningsgrenarna. Projektets mål 
är att utveckla färdigheterna för växelverkan och känslokompetenser samt att öka andelen kultur- 
och konstverksamhet i skolornas undervisning. 

Värderingarna för planen för kulturfostran är de samma som Helsingfors stads värderingar, det 
vill säga invånarperspektiv, ekologi, rättvisa, ekonomiskt tänkande, säkerhet och entreprenörsskap. 
Dessutom har man velat poängtera vissa värderingar hos de ämbetsverk som deltar i uppgörandet 
av kulturplanen, såsom kreativitet, interkulturell dialog, elevperspektiv och livsglädje.  
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Med inlärningsmiljön avses den helhet som ut-
görs av den fysiska miljön, de psykiska faktorerna 
och de sociala relationerna där studerandet och 
inlärningen försiggår. Eleven blir en mer aktiv ak-
tör då inlärningsmiljön utvidgas från det traditio-
nella klassrummet till vidare kulturella samman-
hang. Då eleverna får uppleva och utöva konst 
uppmuntras de till självständigt tänkande och dis-
kussion.  

Via konsten kan man också lyfta fram bar-
nens och ungdomarnas egen bakgrund och de-
ras egna intressesfärer. I en vidare inlärningsmiljö 
kan man stöda olika kulturella och språkliga iden-
titeter samt bereda möjligheter till mångsidig an-
vändning av det egna språket och att lyfta fram 
den egna bakgrundskulturen. 

Med hjälp av konstaktörerna och konstinrätt-
ningarna kan man få nya, intressanta infallsvink-
lar på inlärningen och undervisningen. Läroäm-
nenas gränser kan överskridas då undervisningen 
är tematisk och saker behandlas mångsidigt. Oli-
ka inlärningsmiljöer och -metoder gör inlärningen 
inspirerande: man kan minnas med hjälp av en 
bild eller en föreställning, förstå genom egen ak-
tivitet och diskussion, inspireras av en upplevel-
se eller av att delta. 

Till exempel museer, bibliotek, teatrar och olika 
kulturhus kan fungera som inlärningsmiljöer, den 
egna skolan inte att förglömma.

Konsten som inlärningsmiljö 

Exempel på konstarter är arkitektur och form-
givning, danskonst, drama och teater, filmkonst, 
musik, bild- och mediakonst samt ordkonst och 
litteratur. Konsten kan fungera som inlärningsmil-
jö t.ex. på en konstutställning. Museerna, galle-
rierna och konstcentralerna erbjuder utställning-
ar, till vilka man kan ordna guidningar, gallerirun-
dor och verkstäder. Även på kommunala kultur-
hus, bibliotek och olika konstläroinrättningar ord-
nas utställningar, som kan utnyttjas ur olika läro-
ämnens eller ämneshelheters synvinkel.  

Förutom att konsten kan erbjuda ett annorlun-
da sätt att närma sig informativa kunskapsområ-
den, kan den också erbjuda ett eget kunskaps-
område och olika inlärningsmöjligheter. Man kan 
själv skapa konst och utvecklas i färdigheterna, 
men konstupplevelser och -erfarenheter är ock-
så viktiga i sig, liksom att diskutera dem tillsam-
mans. Konsten kan bidra till att man lär sig att 
agera på olika sätt, då förväntningar, regler och 
normer inte styr tänkandet och handlandet, åt-
minstone inte helt och hållet. 

Kulturarvet som inlärningsmiljö  

Kulturarvet finns överallt omkring oss: i före-
mål som i sina former bevarar historia och be-
rättelser, i omgivningen som uppvisar det för-
gångna och nuet, i den uttalade traditionen, 

2. Kulturella inlärningsmiljöer

kulTuren – en MiljÖ soM sTÖder inlärning 
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som överförs från en generation till annan. Ge-
nom att känna till den andliga och materiella 
traditionen bildar man den grund på vilken de 
egna erfarenheterna kan byggas. Människan 
bygger sin identitet på såväl traditioner och 
kulturmiljöer som på konstupplevelser. Tidsre-
sor är till exempel en metod för att genom in-
levelse och rollspel leka in kunskap om andra 
tider, månniskor och platser. 

Ett viktigt förfaringssätt inom kulturarvsfost-
ran är den utforskande inlärningen. Insam-
ling av forskningsdata i den äkta miljön och 
med hjälp av äkta föremål utvecklar tolknings-

förmågan av kulturarvet. Föremål, byggnader 
och kulturmiljöer förmedlar sin tids värdering-
ar och vanor som återspeglar dessa. De be-
rättar om hur man på olika ställen har kom-
mit till nuet på sitt eget sätt. Finlands kultur-
arv erbjuder goda möjligheter till mångkulturell 
forskning. Museet är en naturlig inlärningsmil-
jö för utforskning av kulturer; även nätmuse-
et lämpar sig för ändamålet. Också under sko-
lans egna fester, evenemang och temadagar 
kan man bekanta sig med kultur och  förmedla 
egna och andras kulturtraditioner. 

Kinesiska nyårets parad. FOTO: Helsingfors kulturcentral
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Kulturella platser och rum som inlärningsmiljöer 

Nästan vilken plats eller vilket utrymme som 
helst kan fungera som inlärningsmiljö – också 
den egna skolan och dess närmiljö. Med medel 
som Utbildningsstyrelsen har beviljat för utveck-
lingsprojekt för inlärningsmiljöer har många sko-
lor kunnat utveckla sin egen skola och dess när-

Mångkultur som inlärningsmiljö  
JOHANNA MAULA, direktör vid Caisa

Kulturcentret Caisa är ett exempel på en institution i Helsingfors, som utför mångkulturellt 
arbete. Målet är att bekantgöra stamfinländare med olika kulturer och samtidigt hjälpa 
nyfinländare att upprätthålla sin kultur och sitt språk. 

ett populärt arbetssätt är att ordna interkulturella verkstäder för barn. i dessa bekantar man 
sig med något lands eller någon kulturs särdrag genom sång, lek, dans, sagor, bildkonst eller 
teater. ett betydelsefullt drag för verkstäderna är att de leds av en nyfinländare vid sidan av en 
stamfinländare. Nyfinländaren berättar om sitt eget land och sin kulturbakgrund och lär ut sitt 
lands kulturarv och blir en inspirerande förebild - en aktör i det finska samhället, som stolt för 
fram unika aspekter på sin egen kultur. 

I samband med mångkulturella inlärningsmiljöer är det bra för läraren att komma ihåg 
dessa saker:  
•	 Vilka	är	de	olika	etniska	och	religiösa	grupperna	i	barnens	och	ungdomarnas	närmiljö	och	

hemstadsdel?  
•		 Vilka	är	dessa	gruppers	
 – viktiga platser: kyrkor, moskéer, synagogor, tempel, kulturcenter, o.s.v. 
 – viktiga högtider och varför firas de 
 – centrala föreställningar, vanor, kommunikationssätt och särdrag när det gäller kläder 
 – kulturens, religionens eller den etniska bakgrundens begränsningar, till exempel gällande 

matvanor.
•		 För	barn	och	unga	med	olika	bakgrund	bör	man	erbjuda	kulturupplevelser	som	vidgar	deras	

världsbild, skapar gemenskap och en trygg uppväxtmiljö.
•		 Man	bör	erbjuda	alla	barn	och	unga	tillfällen	att	utveckla	en	positiv	identitet.		

miljö att lämpa sig bättre för inlärningsmiljötän-
kandet, till vilket en utforskande inlärning som ba-
serar sig på samarbete och inlärningsprojekt hör. 

Utbildningsstyrelsen har finansierat ett ut-
vecklingsprojekt för inlärningsmiljöerna, Fram-
åt!, som uppmuntrar till kreativitet, och vars 



14

terialet och verksamheten. Samlingarna utveck-
las även när det gäller upplevelsematerial: mo-
dern skönlitteratur, poesi, pjäser, ljudböcker och 
filmer står till buds. Förutom de traditionella fysis-
ka biblioteksmaterialen erbjuder biblioteket olika 
audiovisuella upptagningar, bild, musik, multime-
dia och elektroniska nätmaterial. 

Läskonsten är förutsättningen för kunskap, fär-
dighet och utveckling inom vetenskapen. Finland 
och de övriga nordiska länderna kan vara stol-
ta över att läskonsten har lärts ut till hela befolk-
ningen. På biblioteken strävar man efter att för 
sin del svara på en ny läskunnighetsutmaning: 
att alla ska bli medieläskunniga, och därigenom 
säkra gemensamma verktyg för kreativitet i fort-
sättningen. 

Målet för biblioteket som står i utveckling är att 
utöver material och övriga tjänster erbjuda be-
sökarna ett inspirerande och upplevelsefyllt ut-
rymme. Under en tid av informationsnätverk och 
elektroniska kommunikationsmedel är gemen-
samma, öppna allmänna utrymmen allt viktigare 
för att förebygga ensamhet och utslagning bland 
stadsborna. Biblioteket fungerar som en kulturell 
skådeplats för evenemang som ordnats tillsam-
mans med samarbetskumpaner: lässalonger, ut-
ställningar, lanserings- och presentationstillställ-
ningar samt evenemang för barn och unga. 

Biblioteket utvecklar aktivt nya inlärningsmiljö-
er. År 2007 inleddes projektet KIRKOU – biblio-
tek, skola och skolbibliotek, för att främja skole-
levernas möjligheter att bekanta sig med littera-
tur och för att utveckla deras informationshante-
ringsfärdigheter. Projektets slogan är:  ”Samarbete 
för att stöda undersökande och insiktsfulla elev-
er”. KIRKOU är en del av grundskolornas kultur-
fostran. 

webbtjänst publicerades i början av läsåret 
2010–2011. På webbtjänsten finns olika in-
lärningsprojekt, som hör till diverse teman och 
läroämnen. 

 

Media som inlärningsmiljö 

Barn och ungas mediekultur kan karaktärise-
ras som en av vår tids mest betydelsefulla kul-
turella sfärer. Media som kulturell inlärnings-
miljö omfattar olika medel för kommunikation: 
Internet, television, radio, tidningar, filmer, spel 
och böcker. Medias fysiska skepnad förändras 
hela tiden: man kan se på TV på mobiltelefo-
nens skärm och man kan läsa tidningar på nä-
tet. Barn och ungas medieanvändning präg-
las av flera kanaler. De använder olika medi-
er överlappande och samtidigt. Tvåvägsmedi-
erna ger ungdomarna en möjlighet att få sin 
röst hörd bl.a. genom användning av video, 
chat och bloggar.  

Yles tjänster Vetamix och Opettaja TV samt 
kampanjen Tidningen i skolan är exempel på 
nyttiga kontakter till stöd för undervisningen 
och för anskaffning av undervisningsmaterial. 
Stadsbiblioteket kan också handleda lärarna i 
att röra sig i mediernas inlärningsmiljö. I syn-
nerhet Internets funktion och innehåll samt lit-
teratur och ordkonst är bibliotekariernas starka 
kompetensområden. 

 

Biblioteket som inlärningsmiljö  

Helsingfors stadsbibliotek har en 150 år lång his-
toria. Biblioteket är framförallt ett ordkonstens 
hus, där skönlitteraturen har en central roll i ma-



15

i det följande presenterar experter och yrkesverksamma 
olika inlärningsmiljöer genom sina egna konstarter 
och ger uppslag för hur man kan närma sig dessa och 
hantera dem tillsammans med eleverna. Här presenteras 
arkitektur, film, föremål, musik, ordkonst och litteratur, 
serier, konstmuseer, gallerier och utställningar samt 
danskonst och teater. Praktiska exempel på hur olika 
inlärningsmiljöer kan utnyttjas finns på adressen www.
kultus.fi. till denna projektbank kan lärare skicka nyttiga 
erfarenheter för distribution och för att inspirera även 
andra att experimentera med utvidgade inlärningsmiljöer. 
Även konstaktörer som redan har samarbetat framgångsrikt 
med skolor erbjuder best practise-exempel här. 

olika konsTarTer soM inlärnings-
MiljÖer ocH uPPslag fÖr 
deras HanTering 

15
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arkitektur 
JAANA RÄSÄNEN, arkitekt SAFA 
Länskonstnär för barns och ungas arkitekturfostran, Nyland konstkommission 

arkiTekTur soM inlärningsMiljÖ ocH TiPs fÖr 
BeTrakTande aV Byggnader 

Barn och vuxna, elever och lärare, yrkesplanerare och an-
vändare av miljön ser alla på världen ur sin egen synvin-
kel. En förnimmer helheter starkt, en annan fäster upp-
märksamhet vid detaljer. En tredje fascineras av skönhe-
ten i tidens patina, en fjärde letar efter något som pekar 
mot framtiden. Förutom tidigare kunskaper och erfaren-
heter påverkar också det rådande humöret och känslotill-
ståndet vad var och en slutligen ser, upplever och förstår. 
Man kan bekanta sig med byggnader till exempel genom 
att jämföra olika gestaltningar eller genom att undersö-
ka arkitektens ritningar. Dem kan man ändå inte helt för-
stå utan direkt konfrontation och växelverkan mellan oli-
ka sinnen.  

Föreställningar 

Vissa byggnader är världsberömda. Nästan alla vet hur py-
ramiderna i Giza, Eiffeltornet eller Taj Mahal ser ut. Även 
alldagligare byggnader lever i våra föreställningar. Hus 
vars användningssyfte gestaltar sig vid första ögonkastet 
stannar lätt kvar i minnet. Sinnebilden av väderkvarnar 
med roterande vingar, kyrkor med höga klockstaplar eller 
fabriker med bolmande skorstenar är förmodligen rätt så 
lika hos alla. Men hur är det med bostadshus, konstmu-
seer, skolor eller köpcentra? Hurudana byggnader är de? 
De kan te sig vänliga, glada, skrämmande, dystra, melan-
koliska eller hemlighetsfulla – personliga, precis som män-
niskor. Hur föds deras karaktär?

Ritningarna   

Arkitekten presenterar sin plan i form av ritningar och mi-
niatyrmodeller. Situationsplanen placerar byggnaden med 
sina gårdsarrangemang på tomten som en del av den be-

fintliga omgivningen. Plan- och sektionsritningarna be-
skriver byggnadens inre utrymmen och hur de ansluts till 
varandra och till de yttre utrymmena. På planritningarna 
kan man räkna antalet rum, deras placering, ytmåtten och 
användningsändamålen. På sektionsritningarna ser man 
takens former, rumshöjderna och utrymmenas planskill-
nader. Även dörrarna, fönstren, eldstäderna och de fasta 
möblemangen finns på sina platser i bilderna. Av fasad-
ritningarna framgår husets utseende i olika väderstreck. 
Dessutom ritar arkitekterna illustrationsbilder både inifrån 
och utifrån. Hittar man illustrationsbildernas observations-
punkter på ort och ställe? Med moderna ritningsprogram 
är det möjligt att göra kamerakörningar, med vars hjälp 
man kan röra sig virtuellt i en omgivning som ännu inte 
har byggts.  

 

Att närma sig byggnaden 

I stadens tätt bebyggda kvarter ser man inte nödvändigtvis 
byggnaden före man är precis invid den. Det lönar sig att 
om möjligt välja att närma sig byggnaden så att man kan 
inleda betraktandet på långt håll. Det är intressant att följa 
med hur en liten skepnad i slutet av gatan växer och preci-
seras till en detaljrik byggnad. En ringlande rutt kan dock 
vara den mest upplevelserika. Någonstans från ovan öpp-
nar sig takformernas värld. På nära håll och på marknivå 
kan byggnaden te sig dramatisk. Genom att byta infallsvin-
kel formar sig småningom en uppfattning av en tredimen-
sionell byggnad och hur den förenas med den omkring-
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liggande stadsstrukturen. På vägen kan man stanna och 
avgränsa vyerna i lugn och ro. Vad uppmärksammar man 
först? När börjar detaljerna ta skepnad? Smälter byggna-
den in i sin miljö eller sticker den ut ur sin omgivning? Vad 
hinner man gestalta under ett snabbt ögonblick? 

Ingången 

Huvudingången är ofta synligare, större och färggrannare 
än de övriga dörrarna. De symmetriskt placerade ”ljusbä-
rarna” vaktar huvudingången till järnvägsstationen, taket 
som sträcker sig långt ut från fasaden fångar in besökaren 
i museet för nutidskonst och den väldiga trappuppgång-
en förbereder besökaren att ödmjukt möta riksdagen. I ett 
egnahemshus kan dörren dock vara gömd för förbipas-
serande mänskors blickar. Då börjar ingången redan vid 
porten, därifrån exempelvis en ringlande gång leder ge-
nom trädgården till dörren som är skyddad av ett takpar-
ti. Också i förorternas kvarter utgör den gemensamma an-
komstgården ofta höjdpunkten i ankomsten. De allmänna 
trapphusens och de privata bostädernas dörrar är diskret 
likadana. Affärskvarteren i centrum fyller tomten ända ut 
till gränserna, och det enda alternativet blir att placera in-
gångarna i skuggiga fördjupningar. Huvudingången är allt-
så mer än enbart en dörr. Den är en viktig del av byggna-
dens arkitektoniska utseende och personlighet. Den är en 
övergångszon som i bästa fall lockar besökaren till sig re-
dan på avstånd, hälsar denne välkommen och riktar tan-
karna mot det som väntar innanför.

Att iaktta utrymmet 

Ankomstaulan hälsar besökaren välkommen och antyder 
byggnadens inre ordning. Vyerna som öppnar sig från au-
lan lockar besökaren att fortsätta längre in. För att iakt-
ta utrymmet behöver synsinnet hjälp av rörelsen. Vyerna 
ändras steg för steg och förnimmelsen av den egna po-
sitionen skapar en upplevelse av ett tredimensionellt ut-
rymme med sina mått och dimensioner. Småningom för-
enar sig även enskilda utrymmen – höga och låga, ljusa 
och dunkla, öppna och slutna – i en kedja av upplevelse-
fyllda utrymmen. Hurudana är utrymmets gränser: väggar, 

tak och golv? Hur påverkar ljus, skugga och färg stämning-
en i utrymmet? Synsinnet förmedlar svaret på många frå-
gor, men dock inte alla. Känselsinnet berättar om ytornas 
beskaffenhet; huruvida ytorna är släta eller grova, kalla el-
ler varma, inbjuder de till trivsel eller är de frånstötande. 
Luktsinnet frambringar minnen, men förmedlar signaler 
även här och nu. Kan man ana utrymmets användnings-
ändamål via luktsinnet? Genom att blunda kan man kon-
centrera sig på att lyssna. Vad berättar ljuden om det omgi-
vande utrymmets form, storlek, material eller användning? 

Granskning av fasaderna  

Innan man avlägsnar sig från byggnadens närområde, lö-
nar det sig att ännu gå runt huset eller åtminstone titta 
in på bak- eller innergården. Huvudfasaden är kompone-
rad för att representera, vare sig det är frågan om en bo-
stads-, affärs- eller allmän byggnad. Fasaden är i allmän-
het snygg och välskött. Bakgården till ett bostadshus be-
rättar något om familjen som bor där. På innergårdarna till 
stadens stenhus är dörrarna och fönstren placerade där 
de behövs och tidens patina kan lätt betraktas. Att kom-
ponera en fasad är inte som att komponera till exempel 
en plansch. Randvillkoren är flera. Byggnadens använd-
ningsändamål och utrymmeslösningarna utgör grunden för 
kompositionen. För olika rum behövs olika fönster och dör-
rar. Väderstrecken samt års- och dygnstiderna påverkar 
kompositionen. Fasaderna med sina sektioner, öppningar, 
material och detaljer berättar också om sin tid. Efter mötet 
med byggnaden ser den annorlunda ut. När planeringen 
har lyckats, verkar huset kommunicera med beskådaren, 
upplevaren och användaren.  

Som bäst uttrycker byggnaden stämningen på närområ-
det och förenar sig med omgivningen så att det är svårt att 
tänka sig den annorlunda. Då sammanknyts användnings-
ändamålet, massan, formen, ytorna, konstruktionerna, ma-
terialen, detaljerna, skalan, ljuset, skuggan, färgen, utrym-
met, tiden och rörelsen till en lyckad helhet. Man kan gran-
ska arkitekturen med alla sinnen och koncentrera sig på 
enstaka delfaktorer. Det är dock lika viktigt att ge sig tid för 
skapandet av en omedveten helhetsupplevelse, eftersom 
arkitekturen är mer än summan av sina delar. 

.
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Film

Kirsi raiTaranTa, filmsekreterare, Nationella audiovisuella arkivet 
Johanna	GrÖnqviSt, redaktör, YLE

filMen soM inlärningsMiljÖ

Filmkonsten anses ha fötts den 28 december 1895, då 
bröderna Lumière höll sin första filmvisning i Paris för en 
åskådarskara, som fängslad såg på filmer där ett tåg an-
länder till en station, där fabriksarbetare avlägsna sig från 
fabriken efter arbetsdagens slut och där löv fladdrar i vin-
den. Nuförtiden lever vi i en värld där vi blir överösta av 
”levande bilder” nästan oavbrutet. Ändå väcker bilderna 
fortfarande vårt intresse.  

Eftersom vi nuförtiden alltmera tar emot information via 
bilder, blir också medieläskunnigheten allt viktigare. Det är 
bra att förstå vad vi ser. Nuförtiden blir vi mera sällan be-
dårade av det vi ser – istället använder vi bilder för att de-
finiera oss själva. De unga skapar sin identitet allt oftare 
via film och television. Därför är film- och mediafostran en 
viktig del av skolundervisningen. Filmen kan också vara 
en inspirerande inlärningsmiljö, som kan utnyttjas i under-
visningen av såväl språk och historia som bildkonst. I mo-
dersmålsundervisningen utgör filmen ett mångsidigt verk-
tyg för att öppna upp berättelsernas värld och för att fors-
ka i olika berättartekniker.  

Filmens hantering behöver inte alltid vara särskilt kom-
plicerad. Enkla övningar är bland annat att göra intrigre-
ferat eller egna filmrecensioner. Det är ofta lätt att diskute-
ra centrala teman i en film, eftersom det vanligtvis uppstår 
frågor över ämnet hos alla som sett filmen. Med de yngs-
ta filmåskådarna kan man behandla film förslagsvis ge-
nom att rita eller måla personerna i filmen. Man kan fun-
dera på filmens stämningar genom att diskutera musikens 
roll i berättandet och göra egna små experiment i ämnet.   

Filmen, såsom all konst, berättar om oss människor, och 
vad det innebär att vara människa. Förmågan att klä sina 
erfarenheter i ord är viktig eftersom den medför att man lär 

känna sig själv. Den är också en av hörnstenarna i konst-
fostran. Filmen bygger på att den väcker känslor och tan-
kar och därför är det viktigt att barn och unga lär sig att 
uttrycka de känslor som filmen väcker hos dem med ord 
– både muntligt och skriftligt. 

Flera aktörer i huvudstadsregionen erbjuder filmfost-
ran. Exempelvis Finlandssvenskt filmcentrum, Nationella 
audiovisuella arkivet, Helsingfors kulturcentral och Luck-
an ordnar filmvisningar för skolelever. Tillsammans med 
uppvisningarna erbjuds inlärningsmaterial som stöder 
filmupplevelsen, föreläsningar, presentationer och verk-
städer. I allmänhet presenteras filmernas bakgrund i sam-
band med förevisningarna. I anslutning till biografbesök 
kan man belysa den lokala filmhistorien och -kulturen.   

Ibland kan man delta i verkstäder i samband med film-
visningar. Verkstäderna behandlar ofta filmteman eller så 
bekantar man sig med att göra film. Med inlärningsmate-
rial kan samma ämnen behandlas och förverkligas även 
i klassen under lärarens ledning. Bl.a. Finlandssvenskt 
filmcentrum, Skolbio och Centret för mediafostran Metka 
ry producerar inlärningsmaterial för filmstudier och verk-
städer. Skolbiofilmer kan också beställas för uppvisning 
på biografer. 

Läraren bör komma ihåg att offentlig uppvisning av fil-
mer i skolorna är förknippad med lagstiftning: upphovsrät-
tigheterna bör klargöras före filmuppvisningen. (Se länk-
listan i Kulturhandbok för läraren)



19

Johanna	GrÖnqviSt, redaktör, YLE

Hur ser jag På filM? 

Om läraren vill utnyttja film i undervisningen, är utbudet 
inte ett problem, snarare svårigheten att hitta rätt filmer 
för rätt åldersgrupp. Enda begränsningen för att välja film 
finns i lärarens eller elevernas fantasi (med undantag av 
eventuella åldersgränser). Filmen behöver inte nödvän-
digtvis direkt behandla läroämnet för att fungera som ett 
verktyg för undervisningen. 

Att välja film 

Ibland kan det vara svårt att förutse filmens effekt; uppfölj-
ningsdiskussionen kan ta en helt annan riktning än den 
ursprungligen planerade. Då lönar det sig att fundera på 
om man vill diskutera något specifikt ämne eller överhu-
vudtaget inleda en diskussion. Ifall man vill hålla sig till ett 
visst ämne kan man förbereda eleverna för ämnet som 
skall behandlas. Emellanåt är det mera fruktbart att låta 
eleverna själva föra diskussionen framåt.  

Läraren behöver inte tänka att man nödvändigtvis mås-
te förmedla kulturarvet eller högkultur via filmen. Ibland är 
det bättre att börja med en film som eleverna själva är in-
tresserade av och har erfarenheter av. Det lönar sig kan-
ske inte att tvinga på eleverna en film som de inte förstår. 
Gör inte åtskillnad mellan populärkultur och högkultur, ef-
tersom båda innehåller intressanta synvinklar. Stumfilmer 
skall inte heller undervärderas, till exempel i Chaplins fil-
mer eller i Helan och Halvan finns något tidlöst som är till-
talande över generationsgränserna.

Användandet av film i undervisningen kan verka svårt 
ifall läraren inte har fått filmundervisning. Acceptera då 
att eleverna möjligen vet mera om filmen eller om speci-
fika genrer än du. Låt eleverna diskutera och lära varan-
dra – och dig. 

Diskussion och behandling av filmen 

Filmen kan fungera som utgångspunkt i nästan alla läro-
ämnen. Speciellt bra fungerar filmen för att behandla etis-
ka eller moraliska frågor. Filmen kan också illustrera språ-
kets betydelse eller brister i kommunikationssättet. Fil-
mens grepp om historiska händelser kan vara dokumen-
tär eller fiktiv, och skillnaden mellan dessa är alltid ett in-
tressant diskussionsämne. Finns det spår av gamla myter 
eller berättelser i populärfilm? Varför ser en film ut på ett 
visst sätt? Vem är berättare i filmen och varför? Hurudana 
tankar, känslor och associationer väcker filmen?

Filmen är också ett tacksamt medium då man disku-
terar ”svåra” ämnen såsom mobbning, sex eller rasism. 
Eleven kan identifiera sig med filmens karaktärer, och det 
är lättare att bearbeta saker via filmen än att tala om egna 
erfarenheter. Förståelsen och tolkningen av filmen skapas 
först då tankarna formuleras och delas med andra. I det 
här sammanhanget är lärarens roll mycket viktig. 

Filmundervisningen behöver inte begränsas enbart till 
att se på film. Kanske det effektivaste sättet att lära sig hur 
filmen fungerar, är att själv göra film, till exempel med mo-
biltelefonen. När man själv gör film, kan det vara lättare att 
förstå att i film är det alltid fråga om tolkning. Någon har 
komponerat ihop bilder för att åstadkomma en effekt och 
vi åskådare reagerar på olika sätt på dessa bilder.   

Reservera tillräckligt med tid 

Film i undervisningen kräver tid. Det vore optimalt att se 
hela filmen och sedan diskutera genast efteråt. 

Man bör även reservera tid för förberedelser; vissa fil-
mer kräver en introduktion, till exempel filmer som be-
handlar historiska händelser.

Recensioner och artiklar kan vara till hjälp vid val av 
film. Därutöver finns det nätsidor, där man kan få upp-
slag för filmer, konkreta synvinklar som utgångspunkt för 
diskussioner, frågeställningar och så vidare (se länklistan 
i Kulturhandbok för läraren). 
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Föremål
HARRI KALHA, Fil. Dr. forskare av visuell kultur, 
docent i konsthistoria, Helsingfors universitet

fÖreMåleT soM inlärningsMiljÖ 

Föremålen har sin egen konsthistoria och egna historiska 
stilkategorier, där man i sitt sinne kan placera dem. Inom 
formgivningens historia poängteras ofta formella värden 
såsom bruksvärde och praktisk teknik, men föremålen för-
knippas även med flera andra värden: subjektiva skön-
hetsvärden och brukserfarenheter, historiska föreställning-
ar och ideologier. Då den finländska formgivningen nåd-
de världsklass, skedde det under en tidsperiod då hem-
met var samhällets heliga grundpelare och föremålen ut-
gjorde symboler för den andliga och materiella tillväxten. 
Föremålen förstärkte för sin del den nationella självkäns-
lan som hade förlamats av kriget. De finländska föremål 
som ur konsthistorisk synvinkel värderas högst, daterar 
sig till modernismen i medlet av 1900-talet; de här de-
signföremålen har dessutom en exceptionellt hög inter-
nationell status. 

På 1900-talet var dekorativa drag länge bannlysta i den 
finländska formgivningen. Det moderna tänkandet för-
dömde dekorationerna som ett onödigt tillägg, med vilket 
man enbart lockade kunderna att köpa varor av låg kvali-
tet. Det finns dock dekoration av flera slag och det anses 
inte längre onödig. 

Dekorationen kan vara organisk, då den baserar sig på 
föremålets formgivning eller materialtekniska lösningar; å 
andra sidan kan den vara tillagd ytdekoration, då dess 
förhållande till föremålets form är mera antydande. Tidvis 
kan också en teknisk begränsning eller ett fel förädlas till 
en estetisk faktor. När dekorationen förefaller vara i kon-
trast med föremålets förenklade form eller bruksfunktion 
– om till exempel en enkel kaffekopp täcks av ett ymnigt 
blommönster – kan just denna konflikt innehålla någon-
ting mycket tilltalande. Eftersom estetiska värden så ofta 
är sammanknutna med tillverkningstekniken, är det vä-
sentligt att fråga hur föremålet är tillverkat. 

Nuförtiden blir allt fler förtjusta i gamla föremål, vars 
användning känns mera ekologisk än den ständiga strä-
van efter förnyelser. Speciellt ärvda föremål berör, efter-
som man via dem upplever släktskap och kontinuitet. Med 
fynd från loppmarknader kan man få en beröring med det 
förgångna, och kontakten blir mera självständig och ba-
serar sig inte på formella släktskapsförhållanden. Därför 
trivs unga så bra loppmarknader: de skapar sin egen kul-
turomgivning. Visserligen påverkar de förmånliga priser-
na, återvinningsideologin och det att en person inte själv 
har upplevat den gamla stilinriktningen. Å andra sidan är 
det bra att komma ihåg att gynnandet av helt nya föremål 
förknippas med såväl nationalekonomiska som kulturel-
la värden. Den lokala formgivningen och hantverket dör 
ut ifall de inte har en köpande publik. Hemmets föremål 
kan också införskaffas av sådana hantverkare eller före-
tag, som inkluderar ekologiska utmaningar till en del av 
formgivningens innehåll.      

I vår industriella värld förknippas handens beröring med 
en symbolisk laddning. Det är delvis frågan om en myt; 
handens beröring i sig själv trollar inte fram något andligt 
innehåll i materialet. Men det är mänskligt att vara i behov 
av individuell beröring i föremålen. Därför smakar teet lik-
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som mustigare då det avnjuts ur en kopp som man kän-
ner är handgjord. Eller ur en kopp, vars öra även har hål-
lits av farmor och farfar – om inte ens egna, kanske nå-
gon annans. Handens beröring har tidvis en roll också i 
den industriella formgivningen. Den finländska formgiv-
ningen är fortfarande känd världen över för att respekte-
ra hantverkstekniker.   

Hur ser jag på föremål? 

Formen på rubrikens fråga, första person singularis, berät-
tar redan mycket: alla ser på ett föremål på sitt eget sätt, 
och floran av subjektiva förhållanden till föremål borde inte 
tvingas samman i en enda gjutform. Denna princip gäl-
ler för alla kulturprodukter, men speciellt för föremål, ef-
tersom de är hemma i en intim sfär, i en värld av privata 
erfarenheter och minnen. Det är onödigt att klyva hår om 
vad som är ett föremål. En tavla, en mobiltelefon och en 
barometer är alla föremål, men här avses närmast hem-
mets bekanta bruks- och prydnadsföremål.    

Verbet ”se” som valts in i rubriken hänvisar också till en 
intressant faktor: visualitetens status i kulturen, d.v.s. syn-
sinnets centrala roll. I själva verket tittar man inte enbart 

på föremålen; man rör och känner på dem, bland annat 
med fingrarna eller läpparna. Via hemmet och köket, ma-
ten och njutningsmedlen finns även lukt- och smaksinnet 
med i upplevelsen, och om vi är riktigt noggranna, kan 
man också lyssna på föremål: åtminstone en tunn pors-
linskopp känns igen på dess sköra klang.  

Ett föremål är alltså ett miniatyruniversum mättat med 
värden. Man kan börja bekanta sig med det genom att 
ställa följande frågor: 

•	 vem	eller	vilka	har	tillverkat	eller	planerat	föremålet?	
•	 när	och	i	vilket	historiskt	sammanhang	har	det	

uppstått?
•	 vilka	estetiska	eller	funktionella	värden	förmedlar	

det? 
•	 av	vilket	material	är	det	tillverkat?
•	 vilka	tekniker	har	använts	vid	framställningen?	
•	 vad	berättar	föremålets	dimensioner	och	

ytbehandling? 
•	 Fungerar	det	(och	om	inte,	har	det	någon	betydelse)?	

Och det viktigaste: 
•	 varför	tilltalar/	tilltalar	inte	just	detta	föremål	just	mig?	
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Musik
LEENA UNKARI-VIRTANEN, mus. dr. 

Musiken soM inlärningsMiljÖ  

Då man lyssnar på musik är hörselsinnet befriat från sin 
ursprungliga funktion, att vakta omgivningen. Fastän lyss-
nandet i den här bemärkelsen är en slags ”ljuv passivitet”, 
förknippas många betydelser med lyssnandet. Musiken 
finns överallt där det finns mänskor. En del forskare anser 
att musiken, sången och spelandet skiljer mänskorna från 
aporna. De äldsta instrumenten som hittats är till och med 
tiotusentals år gamla, och de bevarade instrumenten upp-
skattas endast utgöra toppen på isberget.  

Man har tänkt sig att musiken under olika tidsperioder 
har haft olika slags effekter. Man har också tidvis försökt 
begränsa musiklyssnandet. Det har inte ansetts lämpligt 
att en högt uppsatt person lyssnar på all slags musik el-
ler folklig musik. Antikens greker beskrev i sina skrifter 
hur ljudens förhållanden sinsemellan inom musiken var 
en miniatyr av relationen mellan himlakropparna på him-
lafästet. De ansåg att musiken påverkade såväl världsall-
tets lagar som mänskorna. Ljuv musik lämpade sig inte för 
dem som försvarade stadsstaterna lika lite som dryckesvi-
sor ansågs lämpa sig för någon överhuvudtaget, för enbart 
lyssnandet på sådana kunde locka en till dryckenskap.   

Under medeltiden var det kyrkan som avgjorde vad som 
var bra musik. Dansen och en översvallande och med-
ryckande musik lockade människosinnet att fästa sig vid 
världsliga saker. Därför skulle den kyrkliga musiken för-
verkliga devisen ”tydliga ord och hänförande musik”. 
Ändå skallade på torg och marknadsplatser en helt an-
norlunda musik, som att döma av bevarade stycken kun-
de vara mycket fartfylld och livlig. 

När hovkulturen utvecklades behövdes även hovmusik, 
med vilken hovfolket urskiljdes från vanligt folk. Renäs-
sansfurstarna kunde samla på sig kompositörer och mu-
siker till hovet alldeles som juveler eller vilda djur. I hovet 

hos solkungen Ludvig XIV dansade man till ackompanje-
mang av en orkester varje dag och som kvällsunderhåll-
ning uppförde man musikaliska gåtor, små klingande por-
trätt av hovfolket, som gavs insinuerande namn.  

Städernas borgerskap ville att alla skulle kunna ta del 
av adelskapets musikintresse. ”Den som inte alls utövar 
musik, är inte en människa. Den som lyssnar på musik är 
till hälften människa. Endast den, som själv spelar musik, 
är en hel människa.” Så beskrev Goethe musikens ställ-
ning som grundpelare för borgerskapets civilisationsideal. 
I de stora städerna byggdes konsertsalar dit vem som helst 
som var tillräckligt förmögen kunde köpa biljett. 

Nuförtiden känns det som om musiken finns hos alla 
och överallt. Under 1900-talet har man i många omgång-
ar debatterat om vems musik som är bra och vems som 
är dålig eller rent ut fördärvlig. Stater, olika grupperingar, 
ungdomarnas olika subkulturer, intelligentian och till och 
med en del produkter har sin egen kännspaka musik som 
alltid är olik någon annan.
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Hur lyssnar jag på musik?   

Ordningsföljden på följande tips är inte viktig. Med frå-
gorna kan man bygga upp fästpunkter till musiken, då 
man lyssnar på musik ensam eller diskuterar musik till-
sammans.

•	 Hur	uppstår	ljuden?	Är ljuden sådana som kan höras 
även annanstans än i musiken? Är ljuden kraftiga el-
ler stillsamma? Ett hurudant instrument kan skapa de 
ljud som du hör? Hur spelas möjligen instrumentet el-
ler instrumenten? Är ljudet eller ljuden elektroniskt för-
stärkta eller är det frågan om akustisk musik? Är lju-
den sådana att deras källa inte kan identifieras, är det 
alltså elektronisk musik? 

•	 Hur	många	olika	ljud	eller	instrument	hör	du	i	stycket?	
Är musiken komplicerad eller enkel, skiktad eller ento-
nig? Formar den någon gestalt eller är den otydlig och 
svår att gestalta? Är musiken skriven med noter eller 
är den improviserad? På vad grundar du dina svar?

•	 En	hurudan	stämning	förmedlar	musiken?	Vädjar musi-
ken alls till känslorna? Är det överhuvudtaget musik? 
Skulle du vilja dansa, gunga, trumma eller gå till mu-
siken? Skapar musiken sinnebilder hos dig? Upplever 
du färger, ljus, dofter? 

•	 Vad	händer	i	stycket?	Uppstår det en sinnebild av el-
ler en berättelse om vad stycket kunde handla om? 
Urskiljer man olika delar? Hur skiljer sig inledningen, 
mittenpartiet och slutet från varandra? Eller hur fören-
ar sig inledningen, mittenpartiet och slutet med var-
andra? Finns det överraskande partier i musikens fort-
skridande? Gissar du på förhand när musiken närmar 
sig slutet?  

•	 Finns	det	ord	till	musiken?	Vad berättar orden? Gestal-
tar musiken ordens innebörd och stämningar? Kunde 
orden framföras med någon annan melodi? Kunde te-
ater, dans eller scenografi kopplas till musiken?

•	 Vem	kunde	lyssna	på	denna	musik?	Föreställ dig vad en 
åhörare kunde berätta för någon annan om denna mu-
sik. Vem skulle under inga omständigheter lyssna på 
denna musik? Berätta också varför. Du kan också rita 
åhörarna: hur klär de sig, var träffas de, hur många är 
de? 

•	 Kunde	stycket	förknippas	med	en	speciell	situation	el-
ler ett speciellt tillfälle? I så fall vilken eller vilket? Kun-
de musiken också ljuda i någon annan situation?

•	 Anser	du	att	musiken	är	ny	eller	gammal,	bekant	eller	
obekant? Härstammar den från ett område, som ligger 
geografiskt nära eller långt ifrån? Hur drar du dina slut-
satser? 

•	 Likhet	och	olikhet:	Känner du till eller kan du namnge 
liknande stycken? Hur framskrider musiken sekund 
för sekund? Vad är möjligen unikt i stycket? Upprepas 
något i stycket? På hurudana drag bygger styckets inre 
symmetri?  

•	 Hur	vet	man	ifall	denna	musik	är	bra	eller	dålig?	Vem 
kan veta eller besluta det? Vilken är din åsikt? Vad tyck-
er din kamrat? Hur kan du motivera din egen åsikt? 
Hur kunde någon motivera en motsatt åsikt?  
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Ordkonst och litteratur
TUUTIKKI TOLONEN DE ARIAS, ordkonstlärare och barnboksförfattare 

ordkonsTen soM inlärningsMiljÖ 

Ordkonst är ordens och berättelsernas konst. Det är krea-
tivt författande och läsning av böcker. Det är också munt-
ligt berättade berättelser, improvisation med ord, lek med 
språk och allt slags berättarskap. Förutom i skönlitteratu-
ren finns ordkonsten också i manuskript för filmer, teater-
pjäser och för datorspel, i sångernas lyrik, i spökhistorier i 
källarmörkret och i en väl berättad historia på skolgården 
eller under lektionen. 

Ordkonsten som inlärningsmiljö bygger på språket och 
på berättelser. Den förknippas alltid med en uppmuntran-
de och godkännande atmosfär, eftersom bara en orädd 
mänska märker sig vara full av tankar, bilder och berät-
telser. 

Berättelsernas tjusning, berättandets glädje  

I en ordkonstbaserad inlärningsmiljö både hör man be-
rättelser och berättar dem själv. Människan är av natu-
ren mottaglig för berättelsens tjusning och skönlitteratu-
ren erbjuder otaliga möjligheter att behandla olika teman: i 
böckerna finns religioner, mänskliga rättigheter, historiska 
händelser och tidsåldrar, olika kulturer, länder och så vi-
dare. En väl berättad berättelse är medryckande och ska-
par kraftiga sinnebilder, ger detaljerad information, väcker 
känslor och minnen. Det lönar sig att fråga efter boktips av 
eleverna själva, men också av bibliotekarien, modersmåls- 
och litteraturlärarna och av ordkonstledarna. 

Ordkonstundervisningen handlar om att producera be-
rättelser. Det är bra att komma ihåg att berättelsen kan 
vara muntlig eller skriftlig. Ibland är det också bra att ta ri-
tandet till hjälp. Det lönar sig att locka fram och nära be-
rättelsen och det är viktigt att bevara och utveckla lek-
fullheten och glädjen. Man skall inte undertrycka glädjen 
genom att påtvinga, förbjuda, kritisera eller på förhand 
bestämma hur ett bra slutresultat får se ut. Ordkonstens 

glädje är uppfinnandets och uppbyggandets glädje, nära 
besläktat med att skapa från ingenting. Ordkonstens sto-
ra sanning är den, att enbart med tankens kraft kan man 
skapa en hel värld – bara man först hör sina egna tankar 
och vågar förlita sig på dem.    

 

Varför ordkonst? 

Varför borde ordkonsten tas med i undervisningen? Na-
turligtvis därför att det är roligt. För att ord och berättel-
ser är människans naturliga sätt att gestalta världen. För 
att orden är det enda sättet att namnge saker och ting i 
vår omgivning – vare sig vi gör det medvetet eller omed-
vetet, utan att desto mera tänka på orden. Vi lever i en 
värld av berättelser: allting är en berättelse som vi följer 
och som vi medverkar i. Med en berättelse förstår mänsk-
an olika saker bättre än utan en berättelse. Och en berät-
telse minns man.  
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SALLA SIMUKKA, ungdomsförfattare, översättare och kritiker, Helsingin Sanomat 

Hur läser jag en Bok?

Varje skönlitterärt verk är egenartat. Allmängiltiga läsråd 
som skulle gälla för varje enskild bok kan inte ges. Vis-
sa böcker lönar det sig att närma sig med eftertanke, an-
dra kan man helt enkelt kasta sig över, utan att tveka de-
sto mera. Vissa verk blir mer njutbara då man analyserar 
och bearbetar dem medan man läser, medan man ur an-
dra böcker kan få ut mera genom att låta sig föras fram av 
texten. Nedan hittar du en lista med synpunkter, som man 
enligt eget tycke kan fundera på, ifråga om olika böcker. 

Verkets bakgrund   

Innan man fattar tag i en bok kan det vara bra att ta reda 
på lite om bokens bakgrund. Det gäller speciellt böck-
er som innehar klassikerstatus. Ju äldre boken är, desto 
svårare kan det vara att förstå den, ifall man inte känner 
till den historiska tidpunkten då den är skriven. Klassiker 
är betydelsefulla eftersom deras tillkomst ofta anknyter till 
något brytningsskede i samhället eller tidseran, till en för-
ändring eller en förnyelse. Man kan redan på förhand klar-
göra varför ett verk är en klassiker. Det kan också under-
lätta läsningen och förståelsen om man känner till förfat-
taren och dennes livsskeden.  

Genre, förväntningar och målgrupp 

Det lönar sig i allmänhet också att klargöra vissa faktorer 
om andra böcker än klassiker förrän man börjar läsa dem. 
Vilken litteraturart eller genre representerar verket? Har 
det en specifik målgrupp? Varje genre inom litteraturen 
har sina typiska särdrag och det kan vara bra att bekan-
ta sig även med dem förrän man börjar läsa. Under läs-
ningen är det ofta intressant att observera ifall författaren 
strävar till att överskrida genrens gränser eller att förnya 
den. Det lönar sig att också dryfta sina egna förväntning-
ar före läsupplevelsen och under den. En hurdan bok har 
du tänkt dig börja läsa? Har du stött på överraskningar?  

Inledningen 

Verkets inledning avstämmer förväntningarna för det öv-
riga innehållet. Därför lönar det sig att fästa speciell upp-
märksamhet vid de första meningarna och sidorna. Vilken 
stämning uppstår av bokens inledning? Vilka tankar väck-
er den? Är inledningen konstig eller störande på något vis?  

Berättaren, strukturen, personerna  

Då man läser allt mera av boken kan man granska berät-
taren, strukturen och karaktärerna. Är berättaren allvetan-
de, i jagform, pålitlig, opålitlig, svamlande, mångordig, hu-
moristisk…? Många böcker andas just via berättaren. Bo-
kens struktur kan vara rätlinjig, kronologisk och vattentät 
eller också oenhetlig och innehållande flera slags element. 
Saker som händer senare kan berättas tidigare. Vissa sa-
ker kan lämnas helt orelaterade. Då man läser boken kan 
man fundera på varför berättaren och strukturen är just 
sådana de är. Hur anknyter de till bokens tema? Person-
karaktärerna är ofta den bärande kraften i boken. Anting-
en blir man intresserad av deras förehavanden eller så blir 
man det inte. Vad gör personkaraktären intressant, irrite-
rande, tråkig eller förtjusande?  

Hänvisningar till andra verk och övrig kultur 

I flera verk, såväl romaner, noveller som dikter, finns hän-
visningar till andra verk eller en annan omkringliggande 
kultur. Emellanåt kan verket vara till och med ett direkt 
svar på eller ställningstagande till ett befintligt konstverk. 
Att hitta dessa hänvisningar och att diskutera om dem 
hämtar i bästa fall nya nivåer till läsupplevelsen. 

Bra eller dålig? Varför?   

I något skede av bokens läsning börjar en föreställning ge-
stalta sig huruvida boken är bra eller dålig. Det lönar sig 
att stanna upp och fundera på vilka faktorer som påver-
kar den egna synpunkten. Har man blivit besviken gällan-
de sin förhandsuppfattning eller har man upplevt en po-
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sitiv överraskning? Har beskrivningen av någon personka-
raktär kraftigt påverkat den egna synen? Vilken betydelse 
har bokens språk?

Eftersmaken  

Efter läsningen kan man dryfta läsupplevelsen ensam el-
ler tillsammans med andra som har läst boken. Har bo-
ken alls lämnat några spår? Genom att läsa andras bokre-
ferat kan de egna föreställningarna förstärkas eller så kan 
nya sidor av boken komma fram. En del för läsdagbok och 
antecknar sina tankar om olika verk.

serier
harri	rÖmpÖtti, kritiker, Helsingin Sanomat 
 
serier soM inlärningsMiljÖ 

Serier kan väl göras utan text, men inte utan bilder. Serier-
na utgörs av flera på varandra följande bilder, där berättel-
sen framskrider. Genom att dela upp en serie i delar kan 
man dryfta vad som är själva berättelsen. Tidens gång, på 
varandra följande händelser, är väl ett av berättelsens kän-
netecken. Eller kan man berätta en historia i en enda bild? 
I allmänhet är serierna – och speciellt manga – en slags 
bildskrift. Det är inte seriernas svaghet, utan styrka. Tex-
tens viktigaste uppgift i serier är att uttrycka tal. 

Med hjälp av serier kan man utveckla sina kunskaper i 
främmande språk, eftersom man redan med grundkun-
skaper kan läsa serier tämligen flytande. Bilden berättar 
ofta det främmande ordets betydelse och man behöver inte 
alltid ta fram ordboken. Ordförrådet växer nästan obemärkt 
när ordens betydelse klargörs naturligt med hjälp av om-
givningen. Ur seriernas talspråk kan man också anamma 
uttryckssätt som är naturliga för det främmande språket. 

Ett eget teckenspråk har utvecklats i serierna: pratbubb-
lor för att uttrycka repliker, streck för att betona fart och öv-
riga metoder, som förstås nästan överallt. Genom att för-

enkla teckningarna strävar man till att intensifiera berät-
tandet. Teckningarna kan nästan närma sig tecken och 
ändå vara rent av laddade med nyanserade betydelser. 
Läsning av bilder kräver oftast mindre medveten tolkning 
än textläsning – åtminstone om serietecknaren kan sin 
sak. Seriernas personfigurer kan till exempel vara karike-
rade, stiliserade. Man strävar sällan till realism. Teckna-
ren kan berätta en hel del om karaktärerna med sin teck-
narstil: Är de ämnade att vara roliga eller allvarliga, dum-
ma eller kloka? En stor potatisnäsa berättar om en annor-
lunda karaktär än en liten trubbnos. Vad säger stora ut-
stående öron? Läsarna har blivit skickliga på att utläsa de 
etablerade betydelserna av teckningarnas delar. Till ex-
empel ett ansikte kan bestå av enbart några streck, och 
ändå kan det ha delikata uttryck. Ett extremt exempel på 
snabbskrivning är textmeddelandenas uttryckssymboler, 
s.k. smileys. Mänskorna identifierar ansiktet och känslo-
tillståndet. De är också teckningar, även om de är gjor-
da av skiljetecken. Med smileys kunde man nästan teck-
na en mikroserie.

Det finns böcker som man senare vill läsa på nytt. Då 
kan läsupplevelsen då vara annorlunda. Den ökade kun-
skapsmängden och livserfarenheten förändrar ofta ens 
förhållande till boken. En favoritbok från tidigare år är inte 
längre så sensationell, medan ett verk som känts tråkigt 
plötsligt blir intressant. 
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cialeffekterna” inte kostar någonting, till skillnad från t.ex. 
i filmer. Nuförtiden hittar man alla ämnesområden och 
genrer inom serierna, alldeles som inom filmen och lit-
teraturen.

ANTTI HINTSA, serielärare, undervisningsplanerare, Sarjakuvakeskus 
 

Hur läser Man serier? 

Fäst uppmärksamhet vid handlingen – den berättar allt   

Seriernas innehåll är starkt bundet till handlingen. I den 
här bemärkelsen påminner serierna om drömmar. På 
samma sätt som i drömmar förmedlas seriebildernas inne-
håll via bildernas samordning och personfigurernas hand-
lingar. En sorgsen person berättar inte nödvändigtvis om 
sin sorg i dialogen, utan känslotillståndet förmedlas med 
melankoliska vyer och kanske via huvudpersonens ma-
niska behov att sluka i sig glass. Seriebildernas berättan-
de kunde jämföras med ett isberg. Bilderna är som isber-
gets topp, det vill säga det vi ser. Ändå finns största de-
len av isberget under ytan – och det är av betydelse. Den-
na osynliga del påverkar personfigurernas motiv, hand-
lingens gång, berättelsens slutuppgörelse o.s.v. Isbergets 
topp, alltså de utvalda bilderna, förmedlar hela tiden ock-
så den del som finns under ytan. Denna osynliga del be-
står av bl.a. personfigurernas historia, karaktär, sociala 
växelverkan och så vidare. Den är närvarande bland an-
nat i handlingen, dialogen, miljön och detaljerna. 

Vad syns, vad sägs?  

Serierna uttrycker sig med bild och text. Beroende på se-
rien växlar deras inbördes tyngd. När den är som bäst ut-
nyttjar serien textens och bildens styrkor med full effekt, 
och serien blir en dialog mellan dessa element. Serien vi-
sar men berättar inte och överlåter ansvaret för tolkningen 
av verket åt läsaren. Det lönar sig att stanna upp vid serie-
bilderna och ge tid för berättelsen att formas till en helhet. 

Serier kan med sina egna medel behandla nästan vad 
som helst – och gör det också. Serierna berättar sanna be-
rättelser såväl från nyheterna eller historien som ur teck-
narens eget vardagliga liv. Å andra sidan kan serierna lätt 
kasta sig ut i rymden och fantasins dimensioner, där ”spe-

Förenklat och utvalt  

Förenklandet och gallringen spelar en stor roll inom serie-
berättandet. Berättandet baserar sig på bilder som är ord-
nade i en viss följd, så att de bildar en berättelse i läsa-
rens sinne. Då vi läser serier, läser vi en hop utvalda bilder 
som förmedlar en bild av hela berättelsen. Allt som sker i 
berättelsen kan inte visas. Därför bör allt som ur berättel-
sens synvinkel är irrelevant komprimeras bort. Serien är 
alltså redan i sin helhet en förenkling av en vidare berät-
telse och således ett resultat av tecknarens val.

Vad händer mellan rutorna? 

Det att seriens berättande bygger på samordnade bilder 
gör läsaren aktiv. Om vi samordnar bilder av en yxa, en gris 
och ett julmatbord, formar vi i läsarens huvud en berättel-
se om grisens öde att bli julskinka. Då vi läser serier pla-
cerar sig största delen av händelserna mellan serierutor-
na, d.v.s. i läsarens fantasi. Samma idé utnyttjas av film-
konsten, där berättelsen byggs upp på samma sätt med 
hjälp av klippningen, och åskådaren kompletterar berät-
telsen i sitt huvud. Läsaren börjar automatiskt söka logik 
och betydelse mellan bilderna. Det här gör serierna till en 
engagerande konstform.  
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Bildkonst
KAISA KETTUNEN, ansvarig museilektor, Helsingfors stads konstmuseum

konsTMuseer, -gallerier, ocH -uTsTällningar soM inlärningsMiljÖer 

Konstmuseerna har på grund av sin uppgift som konst-
fostrare en särställning bland de övriga museerna. Med 
hjälp av konsten lär man sig saker om sig själv, andra 
människor och om världen. Med hjälp av konsten kan 
man även lära sig och utveckla den visuella läskunnighe-
ten, som behövs i dagens mediesamhälle. Med konstens 
hjälp kan man synliggöra och illustrera olika fenomen på 
ett upplevelsebaserat sätt. Konstnärernas uppgift har ge-
nom tiderna varit att synliggöra företeelser, som inte an-
nars skulle kunna behandlas. Dessa kan lika gärna vara 
den enskilda individens innersta känslor som vida sam-
hälleliga fenomen. Konstens kraft grundar sig förutom på 
det meddelande som konstnären sänder, också på mot-
tagarens förmåga att göra sina egna tolkningar. Tolkning 
av konst är en inlärningsprocess, där den som lär sig är 
en aktiv och kreativ part. Således grundar sig konstmuse-
ernas och galleriernas pedagogik förutom på distribution 
av information, även på att observera åskådaren som en 
aktiv aktör. Interaktiva guidningar, inlärningsmaterial som 
lockar fram egna tolkningar och olika verkstäder har fått 
allt mer utrymme i konstmuseernas pedagogiska utbud. 

Det lönar sig för läraren att följa med utbudet av aktuel-
la utställningar och konstpedagogiska evenemang i hem-
staden. Ibland är dessa riktade direkt till skolelever, men 
även om detta inte vore fallet lönar det sig att fråga hu-
ruvida utställningen lämpar sig för den egna klassen el-
ler hanteringen av det egna läroämnet. Många museer är 
dessutom villiga att skräddarsy lämpliga utställningsbe-
sök för skolgrupper.  

Det lönar sig att leta efter lämpliga konstutställningar för-
utom i konstmuseer, också i gallerier, kulturhus, bibliotek 
och stadens övriga allmänna utrymmen. De kan inte nöd-

vändigtvis erbjuda samma pedagogiska undervisning som 
konstmuseerna, men kan likväl utnyttjas för kulturfostran. 
Att bekanta sig med den egna omgivningen via offentli-
ga konstverk är en ypperlig form av kultur- och miljöfost-
ran. Information om Helsingfors stads offentliga konstverk 
och deras placering hittas på Helsingfors stads konstmu-
seums webbplats under ”Uteskulpturer” (www.taidemu-
seo.fi/svenska/veisto/index.html)

Utställningar av elevernas arbeten i den egna skolan 
kan också fungera som en naturlig inlärningsmiljö och käl-
la för upplevelser. Då man ställer ut elevarbeten lönar det 
sig att beakta hurudan publik de får. Det är en nyttig fär-
dighet att kunna ställa ut sitt verk för andras beskådan-
de och kommentarer, liksom att beskåda, tolka och kriti-
sera andras verk. Konsten kan skapa växelverkan även 
inom skolan. 
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OTSO KANTOKORPI, redaktör från Helsingfors, konstkritiker och faktaboksförfattare 

Hur Beskåda eTT konsTVerk?  

Just då åtminstone lärarna hade lärt sig att beskåda ett 
konstverk i sin egen kontext, via konstens egna – om än 
oskrivna – regelverk, smulades allting sönder. Det finns 
många sätt att tolka och många parallella teorier, alltså inte 
endast en som den enda rätta. Detta är det första man bör 
komma ihåg när läraren och eleven närmar sig ett konst-
verk, speciellt om det gäller s.k. nutidskonst. 

Betrakta. Koncentration, lugn och dröjande begrundan-
de är viktiga saker, men de har inte nödvändigtvis något 
att göra med konst. Med ett konstverk kan man diskutera 
högljutt, vid behov även skrattande eller till och med lite 
hånande. Man behöver inte bry sig om regelverk: ifall en 
abstrakt skulptur påminner om värmebatteriet i ditt gara-
ge, så kan du väl säga det. Man har vant sig vid att ta till 
en annan kod än i det vardagliga talet då man diskuterar 
konst, men egentligen finns det inte någon anledning till 
det. De impressionistiska målarna blev förtjusta i solljuset 
som spelade i lövverket och försökte måla de intryck som 
skapades – vilket egentligen är helt vardaglig varsebliv-
ningspsykologi. En modern skulptör kan på motsvarande 
sätt tänkas intressera sig för den upprepade strukturen av 
ett värmebatteri, den rytm formen skapar och förhållandet 
mellan rytmen och ytstrukturen. Om till exempel skulptö-
rens tema är abstrakt, kan man närma sig dessa teman 
på många vardagliga sätt: balansen, ordningen, hierar-
kin, harmonin, disharmonin – alla visar sig i vår vardag på 
många sätt vare sig det är frågan om berg av disk, boktra-
var eller en hög med kläder.     

diskutera. Ett konstverk föds på sätt och vis först via en 
diskussion. Man kan söka stöd för en sådan diskussion 
även från andra konstformer. Bildkonstens och musikens 
rytm kan jämföras med varandra, men det lönar sig att 
våga sig på svårare områden. Lyriken i ett rockstycke kan 
behandla ett alldeles likadant identitetsproblem som ett 
video- eller bildverk, som vid första anblicken kan verka 
underligt, men likafullt handla om människor, som febrilt 
funderar på byggstenarna i sin identitet. 

En stor del av nutidskonsten är politisk. Även ekologis-
ka teman eller identitetspolitik och den samhälleliga kon-
trollen av denna finns ofta med. Nutidskonst kan upple-
vas och behandlas med en mycket intensiv politisk dis-
kussion, som kan integreras med nästan vilket annat äm-
nesområde som helst: språk, historia, filosofi, psykologi, 
o.s.v. Diskussion och höjda röster är nog snarast ett teck-
en på att konstverket är lyckat.

Ta reda på utställningens tema på förhand, så att du kan 
förbereda dig för en eventuell diskussion, vars ämne du 
inte känner till så väl som du tror. 

kartlägg de vardagliga paralleller som lätt kan dras av 
konstverken och utnyttja dessa, i stället för att du skulle 
skämmas för just dem.

Kom ihåg att endast få konstnärer kan kallas genier. ifrå-
gasätt också konstnärens lösningar. Om du anser att nå-
got ställe på konstverket är fult, eller rentav förstör ver-
ket, så säg det högt. Det kan leda till en meningsfull dis-
kussion, till exempel om verkets teknik, som är en möj-
lig perceptionsnivå. Det är ändå skäl att komma ihåg, att 
det framställs cirka en miljon konstverk i Finland under de 
kommande tio åren. Alla dessa kan inte vara mästerverk.  
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Dans
KAROLIINA KORPILAHTI, fil.mag., danskritiker  

dansVerkeT soM inlärningsMiljÖ  

Dansen upplevs med många sinnen. Förutom att se och 
lyssna är dansens perception en fysisk, kinestetisk hän-
delse. Dansen inverkar direkt på kroppen och det kan te 
sig utmanande att försöka klä upplevelsen i ord. Dansen 
berör känselsinnet, balansen och ibland rentav känslor-
na. Åskådarens upplevelse av dansen påverkas av sin-
nesstämningen, tidigare erfarenheter och förhandsför-
väntningar. 

Rörelsen är dansens primära uttryckssätt, så begrepps-
mässigt talar man om rörelsespråk. Rörelserna kan åskåd-
liggöras som ord, som bildar meningar och uttrycker sa-
ker på sitt eget ”språk”. Orden i dansens rörelsespråk 
har ändå inte samma fasta mening som vanliga ord, utan 
dansrörelserna är öppna för allas egna tolkningar. Ett 
dansverk fungerar på sätt och vis som ett växtunderlag 
för den enskilda åskådarens reaktioner, tankar och käns-
lor. Fantasin ger näring till växtunderlaget – fantiserandet 
skapar tolkningar med små, spirande tankar.

Den moderna dansen och baletten är de två domineran-
de dansformerna i Finland. De gamla, klassiska balettver-
ken har en intrig. Rörelsespråket är stiliserat och innehål-
ler ställningar och rörelser som har etablerats under sekler 
och som uttrycker dansens innehåll. Förutom dansrörel-
serna innehåller baletten mimiska rörelser, som underlät-
tar berättandet. I balettdansen strävar man till att skapa 
en illusion av lätthet. Man idealiserar bland annat sirlighet, 
utsträckta vrister och virtuosa prestationer.

Inom den moderna dansen strävar man inte högt upp i 
luften utan snarare tvärtom, mot marken. I den moderna 
dansen rör man sig även på golvet och man kan utnyttja 
tal i föreställningen. Dansarnas person får ofta synas, och 

koreograferna ger ofta dansarna frihet att göra rörelserna 
på sitt eget sätt. På grund av detta kan alla dansare göra 
rörelserna på aningen olika sätt eller rentav på lite olika ti-
der. I nutidsdansen görs många hänvisningar till populär-
kulturen, konsten, samhället eller historien: musik, ljud-
band, talad eller skriven text, bilder, kostymering eller rö-
relse. Verken saknar ofta en sammanhängande intrig som 
i teaterpjäser eller inom baletten, utan de byggs ofta upp 
av korta, enskilda episoder.   

I fråga om dansföreställningar lönar det sig att poäng-
tera att uppvisningens händelser inte nödvändigtvis kom-
mer att framskrida enligt en intrig, eftersom eleverna lätt 
tolkar främmande konstformer på samma sätt som mer 
bekanta tolkningssätt. Om intrigen inte gestaltar sig, tän-
ker man lätt att det här förstår jag inte. Dansverken, såsom 
nutidskonsten i bredare bemärkelse, är öppna för olika 
tolkningar: det finns inte endast en korrekt tolkning, utan 
allas tolkningar är lika sanna. För att citera Jorma Uotinen 
kunde dansens tittarupplevelse komprimeras så här: ”Det 
viktigaste är inte att förstå allting, utan att föreställningen 
stannar kvar i minnet och att den på något plan börjar be-
röra åskådaren.” 
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Hur ser jag på ett dansverk? 

I en dansuppvisning bildar alla delfaktorer den helhet som 
åskådaren upplever, så det är inte nödvändigtvis alltid me-
ningsfullt att skilja på dem. Dessa tips är avsedda att vara 
till hjälp för att återkalla dansföreställningen i minnet.  

•	 Föreställningens	namn:	Vilka associationer väcks av 
uppvisningens namn? Finns där något bekant? 

•	 Ljudvärlden: Ingår det musik eller ljud, hurdana? Är ryt-
men långsam eller snabb? Finns där sång? Vad berät-
tar sången om? Ingår det återkommande partier i mu-
siken eller ljudvärlden? 

•	 Förhållandet	mellan	musiken	eller	ljudvärlden	och	rö-
relsen: Är musikens och dansens rytm densamma? El-
ler är någondera långsam och den andra snabb samti-
digt? Verkar musiken och rörelsen i harmoni med var-
andra eller verkar de vara varandras motparter?  

•	 Belysningen:	Hurdan är belysningen? Vilka färger an-
vänds? Kommer ljuset från sidan, bakifrån eller fram-
ifrån? Är ljuset klart eller svagt?

•	 Kostymerna:	Hurdana kläder har dansarna? Har de 
skor på fötterna? Byter dansarna kläder? 

•	 Scenografin	och	utrymmet:	Finns det rekvisita i utrym-
met? Hurdan rekvisita i så fall? Hurdant är scenutrym-
met, finns där till exempel en upphöjd scen?  

•	 Stämningen:	Hurdan stämning skapar dansen, ljud-
världen, ljuset och rekvisitan tillsammans? Sker det 
förändringar i stämningen? Om så, hurdana? Hurda-
na känslor väcker föreställningen? 

•	 Tema:	Vad är dansuppvisningens tema enligt dig? Vad 
berättar programmet om uppvisningen? Framför upp-
visningen en berättelse eller består den av kortare epi-
soder? Är verket roligt eller allvarligt? 

•	 Rörelsen:	Hurdana rörelser finns i uppvisningen? Till 
exempel hopp, gång, språng, lyft av fötterna, sittande, 
liggande, stående, glidande, smygande, volter, hand-
stående o.s.v. Hurdana former finns i rörelsen? T.ex. 
kantiga eller runda? Hur rör sig dansarna, är rörelserna 
knyckande, kontinuerliga, hackiga, sprattlande, mju-
ka, aggressiva o.s.v. Var rör man sig? Använder dan-
sarna hela utrymmet, är de nära publiken eller långt 
ifrån? Rör de sig i mitten av scenen eller vidare om-
kring? Upprepar sig vissa rörelser eller sekvenser? Hur 
upprepar de sig, görs rörelsen till exempel snabbare 
eller långsammare än tidigare, med andra kroppsde-
lar eller på en annan nivå?

•	 Dansstilen:	Påminner rörelserna om olika dansstilar, 
såsom balett, breakdance, pardans, discodans?  

•	 Dansarna:	Hur många deltar i föreställningen? Hur för-
håller de sig till varandra, tar de kontakt med varan-
dra? Hur förhåller de sig till publiken, vänder de sig till 
publiken, engagerar de publiken? Talar de? Ifall upp-
visningen innehåller tal, till vem talar de medverkan-
de? Dansar de tillsammans eller var för sig?  
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Teater
SUNA VUORI, reporter, kritiker, Helsingin Sanomat  

TeaTern soM inlärningsMiljÖ  

En teaterföreställning kan vara en stor, rentav omvälvan-
de och unik konstupplevelse. Det finns dock flera möjlig-
heter om man vill förbereda sig för föreställningen. Man 
kan till exempel läsa dramat, d.v.s. pjäsens text. Man kan 
låna pjäser på biblioteket och även i vissa av teaterbran-
schens bibliotek. Man kan höra sig för om pjäser för un-
dervisningsbruk direkt hos teatrarna eller hos Nordic Dra-
ma Corner, som förmedlar pjäser. Labbet har en pjäsbank 
med finlandssvenska pjäser, som får användas gratis.

Man kan också bekanta sig på förhand med pjäsförfat-
tarens övriga verk eller till exempel med recensioner av 
eventuella tidigare tolkningar av samma pjäs. Man kan 
också ta reda på, hurdana roller skådespelarna har gjort 
förut eller om regissören har behandlat liknande ämnen 
tidigare. Ifall det inte är frågan om ett uruppförande (d.v.s. 
helt ny text) eller en premiär (d.v.s. första visningen av en 
ny tolkning), kan man ur recensionerna ofta avgöra ifall 
den nya regin är trogen den ursprungliga texten eller kan-
ske en kraftigt bearbetad, spontan tolkning. Ifall tolkning-
en innehåller mycket nytt, lönar det sig att diskutera vad 
man vill åstadkomma med denna förnyelse.  

Det lönar sig alltid att fråga om pjäsen har anknytnings-
punkter till nutiden, dagens värld och åskådarens eget liv. 
Vad säger verket mig? Då man sedan ser pjäsen, vars text 
man har bekantat sig med på förhand, kan man jämföra 
upplevelsen med sina förväntningar. 

Man kan också gå på teater utan att förbereda sig. Då 
man inte väntar sig något speciellt, utan upplever pjäsen 
som sådan, kan upplevelsen bli lika betydelsefull som en 
förberedd pjäs, rentav mera gripande. De egna tolkning-
arna och antagandena står inte då ”i vägen” för upple-
velsen.  

Regissörens tolkning av pjäsen vilar på skådespelarna 
och den är alltid aningen olika. Det är mycket svårt att de-
finiera vad som är bra eller dåligt skådespelararbete, till 
och med för teaterproffsen. Upplevelsen är ofta mycket 
personlig: bra skådespelararbete kan vara det som man 
själv anser att ur pjäsens värld är trovärdigt, känsloväck-
ande eller i övrigt intressant. Att urskilja regissörens roll i 
pjäsen är svårt, men ansvaret för helhetstolkningen är i 
sista hand regissörens. 

Vare sig man besöker teatern oförberedd eller förbe-
redd, för sitt eget nöje eller för att forska, är det bra att 
klargöra vilket det aktuella teaterstycket är, vem har skri-
vit pjäsen, vem har regisserat den, gjort scenografin och 
vem spelar de centrala rollerna? Pjäsens programblad, 
som säljs i synnerhet på de större teatrarna, är ofta en yp-
perlig informationskälla. Man kan få mycket information 
om pjäsens bakgrund och skapare. Den blir också ett min-
ne för åskådaren, fastän själva pjäsen försvinner med ti-
den. Teater är ju konst för stunden.   



33

Hur ser jag på teater?  

I dramat finns många faktorer som kan utforskas antingen 
för sig eller som helhet. Ur dramatexten kan man urskilja 
åtminstone följande:

•	 Intrigen: Vad händer, i vilken ordning och med vem; 
finns det en eller flera händelsetidpunkter? 

•	 Karaktärer:	Hurdana är de, vad vill de och varför; hur 
förhåller de sig till pjäsens övriga personer och händel-
ser; hur förhåller sig de andra till dem? 

•	 Form	och	stil:	Är den traditionell eller modern, realistisk 
eller stiliserad, kompakt eller oenhetlig, långsam eller 
snabb, rolig eller allvarlig o.s.v.  

•	 Tema	eller	ämne:	Vad behandlar pjäsen och vad vill 
man säga med det?

•	 Språk:	Är det t.ex. talspråk eller litterärt, modernt eller 
gammalmodigt, varierar språket inom pjäsen eller sce-
nen och vad berättar det om pjäsens värld?

Pjäsen är en helhet som bygger upp en egen värld av sina 
beståndsdelar. Med sina sinnen och sin härledningsförmå-
ga kan åskådaren urskilja åtminstone följande:  

•	 Scenbilden eller scenografin	och rekvisitan: hurdan te-
aterbyggnad, hurdant scenutrymme, hurdana kulisser 
d.v.s. bakgrund, en realistisk eller stiliserad miljö, hur-
dana möbler och/eller föremål, vilken tid och plats? Allt 
som finns på scenen har en betydelse.

•	 Kostymer: hur uttrycker de personerna och deras värld?

•	 Ljus,	ljud	och	musik:	hur uttrycker de tolkningen, häm-
tar de in något mer, i vilka scener och hur används de?

•	 Kontakten	med	publiken:	 talar skådespelarna hela ti-
den eller tidvis med publiken, eller är de bakom en 
tilltänkt, fjärde vägg mellan publiken och scenen? 

•	 Mottagandet: publikens reaktioner.  

Följande frågor är de mest väsentliga ur pjäsens synvin-
kel, frågor som ändå i någon mån förutsätter bakgrundsin-
formation och erfarenhet och egen tolkning av åskådaren:

•	 Skådespelarna: Hur tolkar de sin roll; hur ”bra” eller 
hur ”dåligt” bemästrar de skådespelar- tekniker, så-
som den muntliga framställningen, rörelsen, miner-
na, framförandet av rollfigurens karaktär; hur lyckas 
de förmedla rollfigurens känslotillstånd och motiv?

•	 Dramaturgin:	Denna har traditionellt ansetts utgöra tex-
tens strukturella stomme, men nuförtiden uppfattas 
den mycket vidare som en faktor som styr uppbyggna-
den av hela föreställningen, d.v.s. vad förevisas, med 
vilket tonfall och i vilken ordning, med vilket motiv och 
varför?

•	 Tolkningen:	Vad vill man säga med pjäsen och hur gör 
man det; vad är speciellt och eget; vad blir bäst kvar i 
åskådarens minne? 

•	 Regin:	Regissörens synliga arbetsinsats; de val som 
gjorts i föreställningen och som påverkar allt det ovan 
sagda. 

Analysen av allt detta är svår även för den professionel-
la åskådaren, såsom kritikern, men den är samtidigt den 
mest intressanta och belönande. 
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Filmskapande inom projektet Konstnären i skolan under ledning av Vesa Kuosmanen i finska högstadiet i Botby. FOTO: Miikka Kiminki.
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Vad är PuBlikarBeTe?  

Flera kultur- och konstaktörer har vid sidan av den egentliga konstproduktionen varit 
villiga att öppna sin verksamhet för publiken och göra den mera lättillgänglig. Förutom 
att öka på uppskattningen av konst och konstnärliga processer, har man strävat till att 
ge nycklar och verktyg för att förstå konstverk och fördjupa upplevelser. Publikarbetet 
innebär direkt kommunikation och en handräckning från kultur- och konstaktörerna till 
skolorna: Välkomna att lära er mera tillsammans med oss. 

Olika former för publikarbete är till exempel guidningar, kulissturer, konstnärs- och 
aktörsträffar samt interaktiva verkstäder. Dessutom erbjuder många aktörer pedagogiskt 
material, som ansluter sig till deras aktuella verk eller verksamhet, till skolornas 
förfogande. 

Det är viktigt att lyfta fram kultur även ur sådana synvinklar som barnen och de 
unga själv önskar, då man bygger upp samarbete mellan skolorna och kulturaktörerna. 
till grundvärderingarna för samarbetet mellan skolorna och kulturinrättningarna hör 
ömsesidighet, jämbördighet och tillgänglighet till konst och kultur. Alla skolelever har 
rätt att bekanta sig med kulturen på en bred front och att lära sig nya saker. Samtidigt 
bör de ha en möjlighet att se sin egen kulturella bakgrund belyst i samhället och att få 
uppskattning för den.  

i det följande berättar två olika konstinrättningar om sitt eget samarbete.                      
i Helsingfors ingår publikarbete redan i flera kultur- och konstaktörers kunskaps-
områden; förutom dessa exempel erbjuder bl.a. Föreningen för Drama och teater DOt 
r.f., Stadsmuseet, Stadsbiblioteket, Nya dansens centrum Zodiak, Svenska teatern, Unga 
teatern, ViiRUS, Stadsteatern, Kiasma, Svenska litteratursällskapet samt teatermuseet 
olika former av publikarbete. 
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KAISA KETTUNEN, ansvarig museilektor, Helsingfors konstmuseum 

PuBlikarBeTe På Museerna  

kan man producera en föreställning, vars musik 
görs på musiklektionen, dansens koreografi på 
gymnastiklektionen, rekvisitan på bildkonstlektio-
nen, kostymerna i textilslöjden, o.s.v. Så gjorde 
man till exempel i Nordsjö grundskola år 2006, 
då man under en kurs om indisk kultur skapade 
en elevföreställning i Bollywoodstil. Föreställning-
en visades sedan i anslutning till utställningen In-
dia Express i Konstmuseet Tennispalatset. 

Skolsamarbetet innebär ur museets synvinkel 
såväl meningsfull innehållsproduktion som pu-
blikarbete, med vilka museet skapar en levande 
kontakt med sin nuvarande och kommande pu-
blik. Vanan för museibesök skapas i barndomen 
och publikarbetet är ett ypperligt sätt att nå barn 
och unga. Det är viktigt för museerna, redan med 
tanke på sin egen framtid, att göra museibesöket 
till en trevlig och minnesvärd händelse. Det här 
hämtar upplevelsemässiga och emotionella mål-
sättningar jämsides med inlärningsmålen. Inlär-
ningen i museerna bör vara så rolig, att man vill 
uppleva den även på fritiden.    

Publikfostran innebär ur museets synvinkel 
också att man berättar om sin egen verksamhet. 
För en ung publik är det viktigt att berätta hur 
man uppför sig i ett museum och vad man kan 
och inte kan göra. Man vill göra tröskeln för mu-
seibesök så låg som möjlig, men ändå hålla fast 
vid museets institutionella uppgifter, vilka är att 
undervisa och upprätthålla kulturarvet. 

Museilagen definierar i sin första paragraf att mål-
sättningen med museiverksamheten är att upp-
rätthålla och förstärka befolkningens förståelse för 
sin kultur, historia och omgivning. Detta utveck-
lingsmål styr museerna i vårt land, men flera an-
dra instanser som ordnar utställningar följer även 
samma målsättning. Museerna och utställningar-
na är inlärningsmiljöer, där det är möjligt att utvid-
ga den kulturella förståelsen och lära sig nya sa-
ker med hjälp av kulturen.  

Museerna erbjuder ofta direkta och naturliga 
verktyg till de olika läroämnenas förfogande. Till 
exempel på det naturvetenskapliga museet är det 
lätt att studera företeelser inom biologi, på konst-
museet kan man studera visuell läskunnighet och 
på stadsmuseet stadens historia och kulturarvet. 
Flera museer erbjuder inlärningsmaterial, uppgif-
ter och verkstäder, som är riktade enligt språk, 
klassnivå och läroämne.

Förutom de självklara innehållsmässiga områ-
dena fungerar museerna också som inspireran-
de och upplevelserika utrymmen över läroämnes-
gränserna. På en konstutställning kan man sätta 
sig in i matematik, på ett djurmuseum kan man 
teckna efter modell och på ett tekniskt museum 
kan man inspireras till att skriva en dikt eller en 
berättelse. 

Lärarna kan ofta få stöd och idéer för samar-
betsprojekt och för integrationen mellan läroäm-
nen via museets samlingar och utställningar. Un-
der lektionen för modersmål och uttrycksförmåga 
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MiRJA NEUVONEN, ansvarig för publikarbete, Helsingfors stadsteater

PuBlikarBeTe På TeaTrar  

På de finländska teatrarna gör man publikarbete 
i allt större utsträckning. Flera teatrar har under 
de senaste åren anställt en person som ansvarar 
för publikarbetet eller en teaterkurator, som an-
svarar specifikt för planeringen och genomföran-
det av publikarbetet.

Teatrarnas publikarbete är en verksamhet som 
görs tillsammans med olika publikgrupper och 
inom vilken teaterns funktion utvidgar sig även till 
annat än att producera föreställningar. På många 
teatrar är publikarbetet huvudsakligen riktat till 
barn och unga. Publikarbetet erbjuder verktyg 
för att såväl se på och att tolka teater, som för att 
bekantgöra publiken med föreställningens bak-
grund. Publikarbetet kan också bereda möjlighe-
ter till att själv få erfarenheter av den skapande 
processen och att se bakom kulisserna in i tea-
terns värld. Avsikten med publikarbetet är att ska-
pa personliga upplevelser för deltagarna och att 
ge dem möjligheter att fördjupa sig i teaterns värld 
tillsammans med andra människor.  

Teatrarna förverkligar publikarbete med olika 
betoningar. För skolgrupper ordnas exempelvis 
verkstäder, vars innehåll är förknippat med före-
ställningen. Det finns både verkstäder som ord-
nas före föreställningen och förbereder deltagar-
na för föreställningen och verkstäder efter före-
ställningen där man dryftar det sedda och upplev-

da. I verkstäderna behandlar man ofta föreställ-
ningens teman ur funktionell synvinkel. De kan 
även hänföra sig allmänt till teater och konst, inte 
direkt till en enskild pjäs. Till exempel teaterim-
provisation, scenografi eller kostymering kan ut-
göra teman. 

I huvudstadsregionen förverkligas årligen även 
längre konstfostrande projekt, där man till exem-
pel bekantar sig med uppvisningarnas framställ-
ningsprocesser, behandlar ett specifikt tema med 
teaterkonstens medel eller där man framställer en 
egen föreställning. Bland annat Svenska Teatern, 
Unga Teatern, Föreningen DOT r.f. och Stadste-
atern erbjuder publikarbete kring teater och dra-
ma i Helsingfors.  

Flera teatrar anordnar kulissvandringar, då 
man kan bekanta sig med teaterns värld bakom 
kulisserna. Utbudet innehåller även presentatio-
ner av verk och konstnärsträffar, där man träffar 
teaterns aktörer, hör hur föreställningarna förbe-
reds och om konstnärens vardag samt diskute-
rar vidare om de teman som föreställningarna be-
handlar. Teatrarna erbjuder lärarna fortbildning, 
som ger färdkost för att behandla teaterföreställ-
ningar i skolan. I samband med utvalda pjäser 
har man framställt pedagogiskt material för lärar-
na. Materialet kan man använda för att behand-
la pjäsen i klassen före och efter teaterbesöket. 
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Helsingfors kulturcentrals, Ornamos och Designmuseets Skidiakatemias designverkstad. FOTO: Designmuseet
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SINIKKA HAAPANEN, kulturplanerare, Helsingfors ungdomscentral

den unga är en akTÖr, PåVerkare, suBjekT  

Ungdomen är en tid som förutsätter att indivi-
den har ett kulturellt förhållande till sin egen om-
givning, en förmåga att sätta igång egna hand-
lingar och kombinera livets olika fenomen på ett 
nytt sätt. De unga bygger upp sin egen verklighet 
med kulturella verktyg, bland annat språk, kre-
ativ verksamhet och projekt. Subjektets födelse 
ökar den ungas livskontroll och utvecklar samti-
digt dennes världsåskådning.

Ungdomskulturen är levande och vital och 
den präglas av de unga. Organisationer, skolor 
och andra inlärningsmiljöer behöver därför ung-
domskulturens påverkan för att bibehålla sin livs-
kraft och för att utvecklas och uppdateras. Ung-
domarnas påverkningsformer har förändrats med 
tiden. Politisk, moralisk och ideologisk påverkan 
håller på att bytas ut mot delaktighet i kulturella 
och virtuella samfund. Till exempel olika projekt 
och lokala aktionsinitiativ börjar utvecklas till ka-
naler för delaktighet.

Ungdomsbarometern 2009 beskriver de ung-
as förhållande till kulturen och konsten. Mer än 
två tredjedelar av de unga upplever att konsten 
öppnar nya synvinklar till världen och fungerar 
som en kanal för kritiska åsikter. Konstens roll be-
gränsar sig inte enbart till att producera upplevel-
ser och uttrycka åsikter, utan en klar majoritet av 
ungdomarna tror att man med konsten kan på-
verka samhälleliga frågor.  

 

3. Barn och unga som deltagare, 
       aktörer och påverkare

Delaktighet i det egna livet  

Uppbyggnaden av den ungas identitet och 
uppväxten till en etiskt ansvarsfull medlem av 
samhället sker med delaktigheten av betydelse-
fulla faktorer som berör den ungas liv. Sociologen 
Zygmunt Bauman har konstaterat, att den mo-
derna mänskan är på en pilgrimsfärd för att hit-
ta sig själv. Den postmoderna identiteten utgörs 
av vandring, flanerande och turism. Identitetsar-
betet består av olika jagroller, som uppstår i oli-
ka sammanhang. De skapas och förkastas och 
byggs upp igen. Den väsentliga frågan är huru-
vida det postmodernt vandrande jaget är ett eget 
val eller en situation där den unga hamnar på 
grund av sociala och kulturella omständigheter. 
Det finns en fara, att den unga alieneras från sig 
själv, sina rötter och sin historia. Att leva ”utan-
för sig själv” på det här sättet kan ta sig uttryck i 
exempelvis depression, likgiltighet, brist på med-
känsla eller manipulativt beteende.

Ungdomsbarometern lyfter fram de ungas roll 
som konstaktörer och konstskapare. Det här kom-
mer till uttryck i de ungas mod och förmåga att 
fungera initiativrikt och fördomsfritt på samhällets 
olika delområden, till exempel genom medverkan 
i olika kulturprojekt eller ekologiska initiativ. 
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Konstens kan ge delaktighetsupplevelser 
  

Konsten ses ofta som verkorienterad och inte 
som en mänskoorienterad potential för kreativi-
tet i samhället. Då vi ser en ung människa i kon-
stens centrum, kan vi förstå hur konstens krea-

De vuxnas uppgift är att bereda möjligheter för 
barn och unga att både delta och uppleva del-
aktighet. Begreppen har en tydlig skillnad. Med 
deltagande avses närvaro utan personlig insats i 
ett evenemang som oftast någon annan har ord-
nat. Med delaktighet avses en personlig upple-
velse av att åstadkomma en förändring i sitt eget 
liv och sin omgivning. (Gretschel 2001). Delaktig-
hetsupplevelserna för med sig känslor av egen-
makt (empowerment) och påverkan och förstär-
ker således upplevelsen av den egna förmågan 
och kompetensen att fungera och ändra på saker.

Barn och ungas deltagande och delaktighet i 
skolans vardag är inte nödvändigtvis självklarhe-
ter. De förutsätter stöd från de vuxnas samfund 
eller förståelse för den demokratiska verksamhet-
skulturens villkor för förverkligande. Enligt Sari 
Vesikansa (2002) utgörs förutsättningarna för den 
demokratiska handlingskulturen av respekt för in-
dividen, intresse för att förbättra gemensamma 
ärenden, en fungerande diskussionskultur, främ-
jande av allas deltagande, entydiga demokratiska 
påverkningskanaler, ett fungerande informations-
flöde samt utvecklade metoder för att konfrontera 
och lösa problem och konflikter. Utvecklandet av 
tillvägagångssätten för delaktighet och nya hand-

lingsmönster kräver att man vädrar gamla möns-
ter och att det finns en ömsesidig fördomsfrihet 
och ett förtroende mellan unga och vuxna (Kiila-
koski 2007).  

Det centrala i förstärkandet av delaktigheten 
i vilken verksamhet som helst är jämbördighet 
mellan aktörerna och att alla delaktiga hörs och 
märks. De unga har redan i bakgrunden erfaren-
heter av hur deras åsikter har beaktats eller neg-
ligerats. Det är viktigt att de unga upplever att de 
vuxna som är med i processen tar de unga på 
allvar. Det är också väsentligt att de unga har till-
räcklig information om vad som händer med de 
aktuella ärendena. Planens eller projektets ske-
den är i allmänhet ganska klara för de vuxna och 
de kan lätt gestalta helheten, men man bör ock-
så komma ihåg att gå igenom dessa saker med 
de unga som är delaktiga i projektet. 

Då man gör upp skolans kulturplan betyder det 
att alla som är med i beredningen – speciellt kul-
turagenterna och elevkåren (se Kulturhandbok 
för läraren, s. 7) – bör ha tillräcklig information 
om vad de är med om att göra, vilka effekter pla-
nen har, vad planen kan innehålla o.s.v. 

Delaktigheten innehåller ett antagande om 
samarbete inom ett samfund. Det är lika viktigt 

tiva livsrum främjar den ungas förmåga att iden-
tifiera sig själv, finna sina känslor och känna del-
aktighet i sitt eget liv och sitt samfund. Handleda-
ren och läraren bör ge möjligheter för dessa erfa-
renheter och erbjuda inlärningsmiljöer som upp-
muntrar till kreativitet. 

KIRSI AUTIO, Ung Röst på Stan 

Barn ocH unga soM akTÖrer ocH delakTiga 
i  skolans kulTurPlan  
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att lära sig att fungera självständigt, som att lära 
sig att fungera tillsammans med andra. Via de 
delområden av delaktighet som presenteras i det 
följande, kan man tänka på hur skolans kultura-
genter och övriga elever tas med i olika skeden av 
beredningen och förverkligandet av kulturplanen.  

Delaktighet i idéproduktionen 

Man lyssnar på barns och ungas idéer. Idékläck-
ning innebär ändå inte fullödigt påverkande och 
väcker inte som sådant en känsla av delaktighet. 
I idékläckningsskedet av kulturplanens bered-
ning kan man inbjuda en större skara, och till-
sammans med kulturagenterna fundera på hur 
man samlar in idéer för planen av eleverna och 
hur dessa idéer skall utnyttjas i praktiken.

Informationsdelaktighet  

Goda beslut, bra planer och verksamhet åstad-
koms då det finns tillräcklig information i bak-
grunden om det ärende som bearbetas och de 
faktorer som påverkar ärendet. Det händer ofta 
att man frågar barns och ungas åsikt om ett ären-
de som är avlägset och främmande för dem. Sva-
ren blir då oklara och intresset för ärendet är litet. 
Förberedning och spridning av information till alla 
delaktiga är ett sätt att få mänskor att intressera 
sig och förbinda sig till att sköta ärenden samt att 
försäkra, att planerings- och beslutsprocessen för 
med sig ett gott slutresultat.  

Planeringsdelaktighet  

Delaktighet i planeringen innebär en aktiv del-
tagarroll och ett aktivt påverkande i processens 
olika skeden. I uppgörandet av kulturplanen be-
tyder det att man beaktar kulturagenterna, ger 
dem roller och engagerar dem i olika skeden. De 
unga är inte enbart idékläckare eller förverkliga-

re av planen, utan de är i en likadan expertroll i 
beredningen som de vuxna medlemmarna i ar-
betsgruppen 

Beslutsfattardelaktighet 

Det är bra att skilja mellan de ungas påverkar-
roll och beslutsfattarroll. Det är en sak att på-
verka sakers gång och en annan att besluta om 
dem. Det är skäl att klargöra rollerna i kulturpla-
nens olika skeden. Vem beslutar i sista hand om 
planens innehåll? Hur långt sträcker sig kultura-
genternas inflytande? I vilka ärenden har kultura-
genterna befogenheter och ansvar att sköta dem 
självständigt? 

Verksamhetsdelaktighet 

Vid sidan av idékläckningsskedet är verksamhets-
skedet den mest synliga formen av delaktighet. 
Det här avser verksamhet, som de unga själv för-
verkligar tillsammans med vuxna och/eller andra 
unga. Vilken är kulturagenternas funktionärsroll i 
skolans vardag?

Delaktighet i utvärdering 

Utvärdering är viktig, för den möjliggör en genom-
gång av processen. Vad hände och hur lyckades 
olika skeden ur olika aktörers synvinkel? Med ut-
värdering kan man klargöra om de unga har upp-
levt delaktighet, känt att de blivit hörda och be-
handlats jämbördigt, o.s.v.

Gällande kulturagenterna är det viktigt att be-
kräfta de ungas jämlika roll i förhållande till sko-
lans andra elever. För att stöda dem kan man ut-
nyttja olika övningar och metoder som stärker 
funktionärsskap med jämlika förtecken. Informa-
tion om sådana övningar och metoder finns i ung-
domscentralens undervisningsmaterial för unga. 
Utbildningscentralen Avara, som fungerar i de 
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ungas verksamhetscentral Happee, ordnar olika 
kurser, som är riktade direkt till de unga och till 
vuxna som jobbar med ungdomar i skolor, ung-
domsgårdar och organisationer. Kurserna drar 
upp riktlinjer för en demokratisk handlingskultur 

och samhällelig påverkan. Kurserna poängterar 
metodisk analys av de ungas erfarenheter, infor-
mation och observationer, arbete i mindre grup-
per och samarbetsförmåga.  
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