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Det här är vi!  
En tidning om arbetet på  

Kulturcentrum Skåne



Det är vi som finns på  
Kulturcentrum Skåne: 

Elever 
Eleverna arbetar ämnesöverskridande med musik, teater 
och bild. Dessa ämnen knyts samman med kulturspaning 
där eleverna tillsammans med lärare inventerar det breda 
utbud som kulturlivet erbjuder i form av studiebesök, 
konsertbesök med mera. !
Kulturarbetsarbetstagare,  
För att bli kulturarbetstagare ska du först ha gått 
utbildningen på Kulturcentrum Skåne. Som 
kulturarbetstagare arbetar du med samma ämnen som 
när du var elev, men mer anpassat efter just dig. 
Kulturarbetsplatsen är formellt en daglig verksamhet. !
Lärare och annan personal 
På Kulturcentrum Skåne arbetar lärare, 
kulturkoordinatorer och kulturassistenter samt 
administrativ personal. Kulturcentrum Skånes personal 
har alla en egen konstnärlig bakgrund. !
Den öppna verksamheten 
Den öppna verksamheten riktar sig till alla åldrar. Här 
finns undervisning i musik, drama och bild. 
Verksamheten bedrivs som kurser och workshops, i större 
och mindre grupper eller som enskild undervisning.

perspektiv 
En tidning av Kulturcentrum Skåne i Lund 
Kulturcentrum Skåne i Lund 
Kolonivägen 8 
046-32 08 64 
www.kulturcentrumskane.com

Texter, illustrationer, foto skapade av elever, 
kulturarbetstagare och personal 

på Kulturcentrum Skåne

Vad är Kulturcentrum Skåne?
Kulturcentrum Skåne är ett utåtriktat regionalt centrum för musik, teater och konst. Vi är en 
ideell förening som i huvudsak drivs med stöd från Lunds kommun. Till vårt hus i Lund 
kommer människor för att teckna och måla, musicera, spela teater eller mötas kring något av 
våra kulturprojekt. Vi har aktiviteter för personer med intellektuella/ kognitiva 
funktionsnedsättningar i alla åldrar och våra pedagoger har både konstnärlig och pedagogisk 
kompetens. Vår övertygelse är att personer med funktionsnedsättning har mycket att tillföra 
kulturlivet och att konstnärligt skapande befrämjar kreativtet hos var och en.



Vi tänker att 
konsten är livet 
”...att det är det vi gör, tänker och känner i det 

dagliga livet som vi vill finna konstnärliga 
uttryck för. Konst är hos oss alla former av uttryck 

som musik, rörelse, texter, film, bilder, foton, 
skulpturer, dans, drama, teater, sång, målningar... 

Vår strävan är att på djupet kommunicera 
med andra genom dessa alla våra konstnärliga 
språk eller uttryck. Vår övertygelse är att de 

människor som vi vänder oss till på Kulturcentrum 
S k å n e h a r m ö j l i g h e t , ä r e l l e r k a n b l i 

kulturskapare som överraskar och 
inspirerar och som har mycket spännande att 

tillföra kulturlivet.”  
Sagt av: Christel Nilsson-Ringdahl, utbildningsledare och musiklärare



Synliggöra, 
tydliggöra och 
medvetandegöra! 
Dokumentera och 
Reflektera mera! !
När vi ska beskriva vad vi gör på Kulturcentrum Skåne är 
det viktigt att tala om dokumentation och reflektion 
eftersom det utgör en stor del av vårt arbete och 
genomsyrar allt vi gör.  
Vad menar vi då med reflektion? De flesta människor 
har hört begreppet och har också någon sorts relation 
till det. Det är dock inte lika vanligt att vi fått lära oss 
hur man reflekterar och varför man reflekterar. !
Kulturcentrum Skåne är en konstnärlig lärandemiljö där 
just lärandet och skapandet står i centrum. Vi lärare vill 
ge goda förutsättningar för eleverna som går vår 
utbildning att ta och känna makt över sitt eget lärande 

och skapande. Vi hoppas 
också att vi inspirerar 
dem till att vilja ta ansvar 
för sin utveckling och se 
sig själva som 
kunskapsbärare och 

kulturskapare, att de äger något som de kan använda utan 
att läraren är med. Vårt mål är att eleverna utvecklar sin 
självständighet där det blir möjligt för dem att formulera 
egna mål, identifiera sina starka sidor OCH vad som 
behöver utvecklas och förbättras. - Att de blir stärkta i sin 
motivation att driva sig själv framåt. Dokumentation och 
reflektion är fantastiska verktyg för att uppnå detta! Det 
handlar om att synliggöra, tydliggöra och 
medvetandegöra processerna kring varje elevs eget 
skapande och lärande, men också kring lärarnas 
undervisningsmetoder och handlingar. 
    Vi upplever att reflektion och dokumentation hjälper 
oss att se ett tydligt samband mellan elevers tankar om 
sitt lärande och lärares undervisningsprinciper.  
En elev sa vid ett tillfälle: Det är intressant att lyssna på 
andra för de kan ju ha något intressant att säga. Vi tänker 
också att eleverna är bra lärare för varandra! 
Samtalsreflektionen blir ett gemensamt kunskapande. 
Men vi måste ge det tid och energi. Vi tror att det går att 
träna på att reflektera, att det är en teknik. På samma sätt 
som du tränar fotboll och piano och kan bli bättre på det, 
menar vi att du kan förbättra din 
förmåga att reflektera. Men hur gör vi 
då? !
Lärarreflektion  
När Kulturcentrum startade var det 
viktigt för mig att se till att skapa ett 
forum där vi gemensamt kan förvalta och utveckla den 
kompetens som vi lärare besitter. Ett forum där allas 
funderingar och egna tankar systematiskt kunde fångas 
upp och användas mer strukturellt, det som jag kallar 
reflektion. För oss som startat Kulturcentrum Skåne var 

det också viktigt att vi såg till att få möjlighet att verkligen 
följa vårt arbete, sätta det under luppen och på djupet 
försöka förstå samt utveckla det som sker i verksamheten.  
     Lärarna har gemensam schemalagd reflektion tre 
timmar i veckan. Samtalen bygger på en filosofisk, 
konstnärlig och pedagogisk grund. Lärarna har också 
schemalagd gemensam planering som då skiljer sig från 
reflektionen på det sättet att planeringen är mer 
resultatinriktad. Många forskare är överens om att 
reflektion är en förutsättning för att lärare ska bli 
professionella i meningen 
självständiga kunskapsbärare 
inom sitt yrkesområde. Det kan 
också sägas: En god expert ska 
inte bara kunna mycket han ska 
dessutom inte upphöra att lära 
sig. 
     Jag menar att det 
reflekterande samtalet är vår näring där vi får syn på oss 
själva som lärare och det är inte förrän när vi får syn på 
vårt sätt att undervisa som vi har möjlighet att förändra 
och utveckla det. Vår uppgift är att försöka fånga 
elevernas funderande och sätt att lära så att vi kan ge de 
bästa förutsättningar för varje elevs individuella lärande. 
Vi utgår från att möten mellan människor inte följer 
färdiga mallar och därför måste vi träna vår 
uppmärksamhet för att få syn på de olika processer som 
pågår i undervisningen. Mellan lärare och elev men också 
mellan elev och elev och mellan lärare och lärare. I 
reflektionssamtalen hjälper vi varandra att distansera oss 
från gamla strukturer, vi letar koder och kännetecken och 
vi tränar oss också att sätta ord på våra tankar och på det 
sättet utveckla ett gemensamt yrkesspråk.  !
Elevreflektion 
Eleverna avslutar varje dag med gemensam reflektion i 
form av samtal tillsammans med de lärare de arbetat med 
under dagen. Dessa reflektioner skrivs oftast ner och läses 
sedan upp veckan därpå.  Exempel på frågor som vi 
kretsar kring är: Vad har vi gjort idag? Vad var lätt och 
vad var svårt? Hur gör du när du lär dig saker? 
Dagboksblad skapas för varje dag. På detta blad samlas 
foton och text om vad som gjorts under dagen. Dessa blad 
får alla - elever, kulturarbetstagare och lärare. På fredag 
eftermiddag skriver elever och kulturarbetstagare om vad 
som hänt i veckan i egna dagböcker och de kan då utgå 
från dagboksbladen. Här finns möjlighet för egen 
självreflektion eller gemensam samtalsreflektion. I 
undervisningen jobbar vi dessutom med analys av konst, 
dikt, musik. Denna reflektion övar upp ett kritiskt 
tänkande kring konst och kultur. 
    Det handlar om integritet och stolthet samt att få 
verktyg att förvalta det man lär sig och det man skapat. 
Det handlar om att bli modig! 
Det handlar om att lära sig ställa frågor! Det handlar om 
ett gemensamt kunskapande. !

Text: Christel Nilsson Ringdahl,  
utbildningsledare och musiklärare
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på andra för de kan ju ha 
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Utbildningsledare Christel Nilsson Ringdahl har 
intervjuat musiklärare Åsa Wallin Pinhao om hennes 
syn på reflektion. !
Vad är reflektion för dig? Vad använder du 
reflektion till? 
För mig handlar det om att tydliggöra. Vad jag gör, vad 
som händer i mig, vad som händer hos eleven, i eleven, 
vad som händer mellan elever, lärare-elev emellan eller 
emellan lärare-lärare. Och vad som händer i rummet. 
Hur miljön påverkar. Reflektion är ett verktyg för att 
jag som lärare ska komma vidare i hur jag kan tänka om 
min undervisning och vad jag gör. För mig är det viktigt 
att lyssna på elevernas reflektioner och utifrån dem 
göra mina egna reflektioner och dra slutsatser. Det är 
ett ständigt pågående arbete under tiden jag undervisar 
men också efter och innan undervisningen. Det är lätt 
att hamna i lösningar som man gjort förut och för att 
verkligen ändra på strukturer, förhållningssätt och 
bemötande tänker jag att det kräver mycket 
reflektionstid utanför aktionen. Före och efter. 
För mig är det också viktigt med reflektion i samtal med 
andra. Med kolleger och med elever. Det är då jag får 
möjlighet att få syn på många fler aspekter på samma 
sak än jag skulle fått själv. Ibland behöver man tid att 
fånga sina tankar själv men de blir bara intressanta om 
mina egna tankar möter andras tankar. Annars stoppar 
det. Man går inte vidare. 
Vad är skillnad på att fundera och reflektera? 
Reflekterandet ser jag som att handla mer medvetet vid 
en situation. Antingen på samma sätt eller annorlunda 
men att valet blir mer medvetet. Det är ju dock diffust. 
Ibland stannar reflektionen vid funderingar. 
Intentionen kanske är att det ska följas av en mer 
medveten handling eller mer medvetande kring 
fenomenet vilket då ju kan resultera i att man handlar 
annorlunda. Men ibland stannar reflektionsarbetet 
innan det är en reflektion. Då blir det mer en fundering.  
Vad är dokumentation och hur använder vi oss av 
den?  
Det optimala är att reflektion och dokumentation 
samtalar med varandra och ger till varandra. Genom 
dokumentation får man syn på saker som man inte 
upptäckt. Genom reflektioner blir man sugen på att 

sätta undervisningen under luppen med att filma, 
fotografera, observera, skriva osv. Det är ju vårt 
redskap för att få syn på fenomen.  
Hur använder vi reflektion i lärarteamet? 
Det som är häftigt med den här arbetsplatsen är att vi 
lägger stor tyngdvikt på reflektion. Genom våra samtal 
har jag utvecklats och blivit mer medveten som lärare 
men också som människa. Ett viktigt redskap för mig 
att vi tillsammans samtalar om elevernas tankar kring 
undervisningen. 
Tror du att du reflekterat som du gör på egen hand 
om vi inte hade vår gemensamma lärarreflektion? 
Nej, det tror jag verkligen inte. Det krävs att jag är 
omgiven av detta och har detta forumet att samtala med 
kolleger, annars tror jag inte jag hade haft den 
drivkraften på samma sätt.  
Viktigt att vara omgiven av känslan av att vi driver 
tillsammans och att vi är många här som är sugna på att 
prata om vad, hur och varför vi gör. Om man inte 
reflekterar tillsammans med andra tror jag att det finns 
en stor risk att det blir svårt att ändra och att man blir 
sträng mot sig själv. Att självreflektionen blir negativ 
istället för utvecklande.  
Behöver man träna sig på att reflektera? 
Ja absolut. När vi startade med detta blev jag först 
plötsligt väldigt medveten om vad jag gjorde.  Jag blev 
mer ifrågasättande och det var jobbigt. Vad hade hänt 
om jag gjort så här? Allt blev tydligare. Idag känner jag 
inte alls så. Nu kan jag prova nya tankar och handlingar 
utan att bedöma det och utan att lägga en värdering i 
det. Jag tror att det krävs att man arbetar sig igenom 
denna fas om man ska använda reflektion som ett 
arbetsredskap. Det tar också tid att lära sig skilja på 
åsikt och reflektion.   !

Intervju med: Åsa Wallin Piñhao, musiklärare 
Intervju av: Christel Nilsson Ringdahl, 

utbildningsledare och musiklärare 
Illustration: Biggan Hansson, 

kulturarbetstagare

”För mig 
handlar det om 
att tydliggöra” 
Reflektion ur ett lärarperspektiv
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Christel Nilsson Ringdahl, utbildningsledare på 
Kulturcentrum Skåne, intervjuar eleverna Tonya och 
Malin och arbetstagarna Jesper, Mulle och Eva om vad 
Reflektion och Dokumentation innebär. !
Vad tänker ni att dokumentation är? 
Mulle: Vi samlar allt vi gjort under en vecka. Som bilder 
och texter som vi har skrivit under veckan. Vi 
dokumenterat allt vi har gjort.  
Eva: Dokumentation kan vara när man filmar. Vi kan ju 
filma en repetition eller kanske när man pratar om ett 
ämne, till exempel om marimba. Det kan vara ett sätt att 
skapa. Om vi tittar på en repetition om ett ämne. Och då 
ser jag aha …då kan det skapa ett flöde som kan leda till 
någonting nytt som vi skapar. Vår hemsida är också en 
slags dokumentation. !
Vad tänker ni att reflektion är? 
Tonya: Jag tänker att vi tillsammans reflekterar på vad vi 
gjort under en dag i skolan. På eftermiddagen innan vi 
slutar brukar vi komma ihåg vad vi gjort under dagen.  

Malin: Man får säga 
någon åsikt man har 
eller om man tyckte 
något var svårt eller 
lätt eller mindre 
roligt eller 
jättetoppen. Vi 

skriver inte bara ner det, utan vi kan också säga det i ord 
eller visa det i rörelse eller på något annat sätt. Förr 
trodde jag att man bara berättade vad som hade hänt och 
att det var det som var reflektion. Hur man minns dagen. 
Det är ju visserligen bra att minnas dagen men reflektion 
är också för att se vad man just lärt sig och vad det är man 
tar med sig i bagaget. Man ska själv söka och komma på 
vad man tyckte var okej eller vad man kan göra 
annorlunda. Det är väldigt svårt ibland att sätta fingret på 
vad man lärt sig. Det kan vara att man får syn på det när 
vi reflekterar. 
Mulle: Innan Kulturcentrum arbetade man inte med 
reflektion. Det enda man hade i skolan var att man 
pratade om vad som ska ske och vad vi gjort innan. 
Skillnaden är att även om vi nu också pratar om vad vi 
gjort innan, så pratar vi också om hur långt vi kommit i 
arbetet. ”Det är det här vi ska slutföra. Jag ska fortsätta 
lite till för att få det som jag vill.” !
Hur reflekterar vi? 
Tonya: Vi sätter oss ner och pratar. Ni lärare skriver upp 
vad vi säger och sen läser ni för oss vad vi sagt nästa gång 
vi har den lektionen.  
Malin: Vi får också dagboksblad. Ett för varje dag. Det är 
som ett minne med bild och text där kan man se tillbaka 
vad vi lärt oss.  Det blir en bra 
minnesbok. Man har bladen för att 
sen skriva eget i sin egen dagbok. 
Det gör vi varje fredag. ”Hur 
kände jag mig den dan? Hur var 

det att samarbeta med de personerna?” Som en Kom 
ihåg- lapp som jag tänker. 
Eva: När jag sitter och skriver så sitter jag med Maria och 
då frågar vi varandra om veckan. Det kan vara en hjälp att 
samtala. Jag tycker det är spännande. Vi tänker olika.   
Jesper: Jag sitter själv. Jag upplever. Jag uttrycker från 
mig själv. Jag skriver inte så mycket om vad som står på 
dagboksbladet utan mer vad jag själv har varit med om. 
Jag har varit här i tolv år nu. Jag kan gå tillbaka tolv år 
och vad jag har gjort mycket. Jag har blivit bättre. Det 
skriver jag om i min dagbok.  
Eva: Jag brukar också uttrycka mig om vad jag känt. Om 
jag gjort en koreografi som jag inte förstod alla rörelserna 
i, då skriver jag om det. !Varför tror ni att vi använder oss av reflektion på 
utbildningen? 
Malin: För att vi ska förstå och komma ihåg utvecklingen. 
Så att man har mer att bära med sig och att man har det 
med sig ut i samhället sen.  
Tonya: Jag ser utvecklingen på mig själv och hur jag 
utvecklats till exempel på hur jag sjunger och spelar. Det 
blir mer spännande. Man blomstrar som en blomma som 
växer ut. Framsteg, framsteg, 
framsteg… Det är spännande 
att själv följa sina framsteg.  
Forts. nästa sida.

”Då lär jag mig 
hur jag lär mig”

”Det är ju visserligen bra att 
minnas dagen men reflektion 
är ju också för att se vad man 
just lärt sig och vad det är 
man tar med sig i bagaget.” 

”Jag har blivit bättre. 
Det skriver jag om  

i min dagbok.”

”Som en  
Kom ihåg -lapp 

som jag tänker.”
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Forts. från föregående sida.  
Eva: Tror ni det blivit annorlunda om vi inte reflekterat?  
Mulle: Ja, väldigt annorlunda. Vi hade gått andra vägar 
och man hade inte varit medveten om det. Ingen hade 
lyssnat på varandra. Alla hade spelat i sin takt.  
Eva: Jag tror det hade blivit en enda stor röra. Vi har ju 
lärt oss tillsammans att vara lyhörda och vi har skapat 
ensemblen tillsammans. Ska det bli något bra av 
materialet då måste vi ha en lärare men alla måste vara 
med och skapa gruppen. 
Varför är det bra för oss lärare att reflektera? 
Tonya: Ni vill se och förstå hur det var från början. När 
vi lärt oss då ser ni: Aha! Då vet ni hur ni ska spinna 
vidare till nästa gång och hur ni ska utveckla det ni lär 
oss. 
Malin: Det märks i undervisningen sen. Vi får en sorts 
sammansvetsning av er reflektion. Sen märks det i 
storlektionen när vi sätter ihop det.  
Mulle: Jag märker att ni har reflektion, att ni har pratat. 
Genom att ni reflekterar så kommer ni på nya sätt att 

undervisa. Ni lär er av oss 
hur ni kan utvecklas själva 
och hitta nya sätt att 
undervisa i grupp och 
individuellt. Ni lärare 
utvecklas också 

individuellt. 
Eva: Det är intressant att veta 
hur ni lärare tänker. 
Tillsammans kan vi utveckla och 
påverka varandra. Om ni lärare 
inte varit medvetna om hur vi 
tänker tillsammans hade vi inte kunnat ta emot kritik. 
Kritik kan vara väldigt positivt men också negativt. 
Ibland när vi spelar marimba så vet jag att du Christel 
utmanar oss, inte för att vara elak utan för att du vet att 
vi kan.  
Mulle: Man har en känsla av att vi känner varandra 
tillräckligt bra och att du pushar för att vi ska bli bättre 
och komma långt. Det är för lyckas göra utveckling. Den 
känslan bygger på att man samtalat och reflekterat och 
snackat mycket.  
Tonya: Reflektion blir en övningsprocess för hur man 
gör en sak. Vi övar hjärnan för att komma ihåg. Då lär 
jag mig hur jag lär mig. !
Intervju med: Malin Andersson, Tonya Persson, 

elever 
 Eva Henriksson, Jesper Karlsson och Mulle 

Negash, kulturarbetstagare 
Intervju av: Christel Nilsson Ringdahl, 

utbildningsledare och musiklärare

”Man blomstrar som en 
blomma som växer ut. 
Framsteg, framsteg, 
framsteg…” 

”Tillsammans kan 
vi utveckla och 

påverka 
varandra.”

!
Dokumentation är starkt knuten till reflektionen 
Dokumentation för oss är foto, film, text mm. Något att 
förhålla sig till. Något att lägga på bordet för att kunna 
reflektera kring. Dokumentation kan för oss också vara en 
konstnärlig produkt som vi visserligen också kan använda 
i ett pedagogiskt/reflektivt syfte. 
Alla lärare på Kulturcentrum Skåne har tillgång till 
videokameror, stillbildskameror, ljudupptagningsdiskar 
och datorer. I arbetsplanen ingår att all undervisning ska 
filmas, fotograferas eller på annat sätt dokumenteras för 
att kunna användas bland annat i reflektionsarbetet.  
Elever och kulturarbetstagare arbetar också med film, foto 
och skrift efter eget behov och intresse. 

Några inspiratörer för det reflektiva arbetssättet 
på Kulturcentrum Skåne 
Vygotskij 
Reggio Emilia/Loris Malaguzzi 
Donald Schön 
John Dewey 
Sokrates 
Hillevi Lenz Taguchi/professor i pedagogik vid Stockholms 
universitet 
Mikael Alexandersson/professor i pedagogik vid Göteborgs 
universitet 
Bodil Jönsson/professor emerita, Certec Lund/författare 
Jan Bengtsson/professor i pedagogik vid Göteborgs 
universitetDagboksblad från Kulturcentrum Skåne.
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”Då lär jag mig 
hur jag lär mig”



Utbildningen på Kulturcentrum Skåne är en treårig, eftergymnasial utbildning i Lund där man 
läser ämnen som musik, drama och konst. Man arbetar ämnesöverskridande, så att de olika 
utbildningsämnena flätas samman och arbetas ihop. Eleverna får även chans att bredda sitt 

kulturperspektiv med ämnet kulturspaning, då man får möta andra kulturuttryck och utövare, 
till exempel genom besök på museer, föreställningar och konserter. Målet med utbildningen är 

att eleverna ska stärka sin konstnärliga uttrycksförmåga och att lära sig uttrycka sina tankar och 
känslor i dikt, berättelse, musik, dans, bild eller något av de uttrycksmöjligheter vi har. 

Utbildningen  

på Kulturcentrum Skåne



”Utbildning är att gå 
vidare - ta ett steg till -  

att lära sig saker.” 
Malin Andersson, 

kulturarbetstagare och fd. elev 
på Kulturcentrum Skåne



Christel Nilsson Ringdahl, utbildningsledare på 
Kulturcentrum Skåne skriver om rätten till utbildning 
och vikten av att få identifiera sig som konstnärlig 
kunskapsbärande. !
Jag är intresserad av mångfald och då inte minst 
ur ett konstnärligt perspektiv. Jag tycker att 
samhället blir ett rikare samhälle om vi 
utnyttjar våra olikheter.  
Eftersom jag också tänker att konsten är livet, att det 
just är i det vardagliga livet som konsten uppstår, blir 
människan och kommunikationen mellan oss 
människor centrum i konsten. Konst för mig är alla 
möjliga former av uttryck som musik, rörelse, bild, sång, 
dans, text, foto, film osv. 
    Min övertygelse är att de människor som vi vänder oss 
till på Kulturcentrum Skåne har möjlighet, är eller kan 
bli kulturskapare som överraskar och inspirerar och som 
har mycket spännande att tillföra kulturlivet. För oss 
som startat och utvecklat Kulturcentrum Skånes 
verksamhet har det alltid varit viktigt att ha med 
utbildningsperspektivet.  
    Visst finns det ambitioner i Sverige vad det gäller 
människors lika rättigheter i samhället och visst pratar 
vi för lika rätt till arbete och utbildning. Men 
verkligheten ser annorlunda ut. Det är svårt för personer 
med funktionsnedsättningar att utbilda sig på högre 
nivå.  !
Vi som arbetar på Kulturcentrum Skåne tycker 
att rätten till utbildning inte bara ska vara en 
intellektuell idé utan måste också ske i det 
verkliga livet, bestå av handling. Det måste 
finnas utbildningar som är tillgängliga. 

Kulturcentrum Skånes eftergymnasiala 
utbildning är ett bidrag till detta! 
Att utbilda sig ser jag som en möjlighet för människor 
att med hjälp av kompetenta lärare utveckla sin 
kunskap, fördjupa och förankra det man lärt sig och 
därmed också få en möjlighet att identifiera sig som en 
kunskapsbärare. Någon som har något att erbjuda och 
tillföra. I vårt fall konsten! !
Jag menar att våra elever har samma rätt till  
detta som alla andra ungdomar.  
Våra elever överraskar och bidrar ofta med 
något icke förutsägbart. 
Konsten är inte bara bra för dem – de är också 
bra för konsten. 
Vår uppgift som lärare är att lotsa eleverna i sin 
konstnärliga kunskapsutveckling.  
Vi vill stötta dem i att använda sig av och utnyttja det 
personliga och unika i sitt uttryck och samtidigt ge dem 
handfasta verktyg för att kunna uttrycka sina tankar, 
känslor och åsikter med konsten som språk. 
En viktig del är att kunna kommunicera sitt konstnärliga 
uttryck till andra, att nå ut och beröra och väcka tankar. 
    Vi lärare är intresserade av elevernas tankemönster – 
Hur gör hon när hon lär sig? När vi lärare förstår det 
kan vi också synliggöra det för eleverna själva.  
Vi vill träna våra elever på att själva förstå sina 
tankemönster och hur de lär sig så att de kan utnyttja 
detta för att fylla på sin kunskap och också behålla den 
på egen hand. !

Text: Christel Nilsson Ringdahl, 
utbildningsledare 

Illustration av: Eva Henriksson, 
kulturarbetstagare 

Därför är utbildning viktigt



När man avslutat sin treåriga utbildning på Kulturcentrum Skåne finns möjligheten att stanna 
kvar som kulturarbetstagare i den dagliga verksamheten. 
På Kulturcentrum Skånes kulturarbetsplats arbetar just nu 21 före detta elever. Dessa 
kulturarbetstagare, får under sin arbetstid möjlighet att utveckla och fördjupa  sin konstnärliga 
kompetens ytterligare under handledning av våra bild-, musik- och dramalärare.  
Kulturarbetstagarna arbetar produktionsinriktat och skapar teaterföreställningar, konserter, 
videoprojekt, konstutställningar och mycket mer. En viktig del av arbetet är att kommunicera 
sitt konstnärliga uttryck till andra, att nå ut, beröra och väcka tankar. 
Vi deltar i olika festivaler både inom och utom landets gränser och arbetar ofta i 
samverkansprojekt tillsammans med andra kulturaktörer. Varje kulturarbetstagare arbetar 
också med självständigt arbete där syftet är att träna sin egen initiativförmåga genom att 
planera, komponera och utöva sitt eget konstnärliga arbete. Allt efter eget intresse.

Kulturarbetsplatsen  
på Kulturcentrum Skåne



Några höjdpunkter från de senaste 
fem årens arbete på 
Kulturarbetsplatsen... 
!
På kommande sidor kan Du läsa om några av de olika  
projekt och samarbeten kulturarbetsplatsen har arbetat med under de senaste åren.

”Om Folktro” !
En fotoutställning inspirerad av Kulturens omgivningar 
med  utgångspunkt från forna tiders tro på 
övernaturlighet, skrönor och olika magiska väsen. 
Visades 30/3 - 26/4 2012 på Kulturen i Lund.

”Osanna och sanna historier 
om Strindberg och mig själv” !
Under sommaren 2012 visades 
teckning- och fotoutställningen 
”Osanna och sanna historier om 
Strindberg och mig själv” på 
stadsbiblioteket i Lund i ett samarbete 
med Sommarlund.  
August Strindberg, jaget och duet var i 
centrum i denna utställning. 
Kulturarbetstagarna lekte med 
möjligheten att iscensätta sig själv med 
stora och små blinkningar till 
Strindbergs verk och person. 



”Grannfejden” !Under 2010 inleddes ett samarbetsprojekt 
mellan Kulturcentrum Skåne, Kulturen i Lund 

och Operaverkstan vid Malmö Opera med målet 
att med hjälp av våra olika konstformer och 

kunskapsområden låta barn och ungdomar få en 
fördjupad upplevelse av vad opera kan vara. 

Kulturarbetstagare och lärare från 
Kulturcentrum Skåne och sångare, konstnärlig 

ledare och scenograf från Operaverkstan skapade 
tillsammans operaföreställningen Grannfejden, 

inspirerad av de mytiska svärjarehålorna och 
Gustaf Frödings poesi. Föreställningen spelades 
under perioder i Lund, Malmö och Trollhättan.

Samarbetet med Musikhögskolan  
i Malmö 

Under vårterminerna 2010 och 2011 
genomfördes två universitetskurser i samarbete 
med musikhögskolan. Båda kurserna vände sig 

till personer med intellektuella/kognitiva 
funktionsnedsättningar. Den första kursen var 
en musik- och ensemblekurs, den andra hade 

fokus på opera och tätt knuten till projekt 
Grannfejden. Unikt med detta samarbete var de 
studerandes möjligheter att få möta högskolans 

ämnen och lärare och studera på denna nivå. 
Unikt var också samarbetet mellan de två 

institutionerna som var en förutsättningen för 
att det för gången i Sverige genomfördes kurser på högre utbildningsnivå för den här gruppen 

musikbegåvade personer.

”Katlego” 
Ett unikt dansprojekt tillsammans med Drömmarnas Hus och Aktiva Tjejer i ett samarbete 

med Skånes Dansteater. Koregraf var Melody Puto som är verksam som dansare vid Skånes 
Dansteater sedan 2002. ”Det finns berättelser om våld och förakt i Katlego. Om ömhet och 

intimitet. Men framförallt är det en föreställning om själva dansen: vad den är och kan vara. 
En uppvisning i konstformens essens” skrev Tor Billgren, Sydsvenska Dagbladet.



KC Attitude, skapande skola !
KC Attitude är Kulturcentrum Skånes 
eget rockband. Tillsammans skriver de 
text och musik. De turnerar och spelar 
ofta på skolor, discon och andra 
evenemang. Under 2012 och 2013 var de 
med i ett uppskattat Skapande Skola-
projekt där de åkte ut till särskolor runt 
om i Skåne och hade skrivarworkshops. 
Tillsammans med eleverna, skrev de en 
text till en av bandets låtar. Dagen 
avslutades med en konsert där den 
nyskrivna låten framfördes.

Chimurenga !
Chimurenga är Kulturcentrum Skånes 
marimbaensemble! Bandet består av 
både kulturarbetstagare och personal. 
Marimborna och den musik som vi oftast 
spelar på dessa, kommer från Zimbabwe 
som ligger i sydöstra Afrika. 
”Chimurenga” betyder kämpa på språket 
shona som är det största språket i 
Zimbabwe. 
Gruppen har spelat tillsammans i cirka 
fem år.

Plattform !
Den 4/10 2013 medverkade Kulturcentrum Skåne i 
projektet Plattform på Fäladstorget och 
presenterade nyproducerade konstprojekt, som 
spänner mellan det konceptuella, det platsspecifika, 
det interaktiva och det performativa.



Filminspelning av Viktorias Hus, läs mer på sidan 31



Den Öppna Verksamheten  
på Kulturcentrum Skåne

Den öppna verksamheten riktar sig till alla åldrar. Här erbjuds undervisning i musik, drama 
och bild. Verksamheten bedrivs i form av kurser och workshops, i större och mindre grupper 
eller som enskild undervisning.



Hur arbetar  
vi med tema?

Annika Nettelbladt är elev på Kulturcentrum Skåne och medverkar i föreställningen ”Ett rum är ett 
rum är…” där hon bland annat framför egna och andras sånger, dansar och agerar.  Vi samtalade 
om hur det är att arbeta konstnärligt med ett tema och hur det är att vara med och skapa och 
framföra en föreställning. !
Det är roligt med vår föreställning, den visar hur vi tänker om olika situationer i olika rum, alltså 
känslor, hemligheter….  
Det var spännande att vara med i föreställningsproduktionen, man får jobba mycket med sig själv. Jag 
lärde mig att alla är väldigt olika på scenen och att man inte ska tänka så mycket och inte göra det så 
stort om man till exempel tappar en textrad. Ju mer man övar på en dans desto roligare blir det att 
visa upp den sedan. Det blir alltid bättre när man har övat mycket innan.  
När man vet att det ska bli en föreställning så tränar man mer aktivt och man tränar hemma också. 
Jag ger mig själv hemläxor och skriver upp komihåglappar och övar på texten och dansstegen lite då 
och då så att det sitter. Jag försöker förstå hur det ska se ut. 
Det är spännande att jobba med ett tema, man blir allmänbildad. Det är bra för mitt arbete blir 
konkret. Om man inte hade ett tema så skulle det bli konstigt. Då skulle man typ bara gå omkring och 
gissa sig till vad man gör, det blir som ett vakuum. Temat hjälper mig att veta vad det är jag jobbar 
med, gör det tydligare så att man förstår vad man håller på med. 
Vårt tema Rum är ett ganska djupt, filosofiskt och inåtgående tema. Jag tänker mycket och får många 
nya tankar med hjälp av temat. 
När jag sjunger texten som Lisa Nilsson har skrivit så vill jag berätta att tillvaron kan se olika ut i olika 
rum och att man kan ha olika känslor. Det är olika känslor som man har inom sig, sången är lite 
hemlig helt enkelt.  
Jag tycker om att sjunga, det är roligt att jag vågade det. Jag har jobbat jättemycket med den här 
texten, läst den många gånger och vänt den ifrån mig för att träna på den utantill. Till slut tänkte jag: 
Jag kan, jag kan, jag kan! Då är det lite girlpower när jag står där med micken, då är det jag som 
snackar ju! Jag kan mer än vad jag tror! 

Intervju med: Annika Nettelbladt, elev 
Intervju av: Åsa Wallin Piñhao, musiklärare 

”Om man inte hade ett tema 
så skulle det bli konstigt. Då 
skulle man typ bara gå 
omkring och gissa sig till vad 
man gör, det blir som ett 
vakuum.” Annika Nettelbladt



Hur arbetar vi med tema? 
-Skapa helhet, sammanhang 

och kontinuitet.

Kulturcentrum Skånes undervisning och 
konstnärliga arbete utgår oftast från ett 
gemensamt tema. Vi menar att det finns stora 
fördelar med det. Vi får alla, både lärare och 
elever, automatiskt ett gemensamt fokus, en 
gemensam tankevärld, något att samla våra 
funderingar och idéer kring.  !
Att arbeta med ett tema skapar helheter, 
sammanhang och kontinuitet. Något att ständigt 
återkomma till. Vi ser det som en möjlighet att 
djupdyka och fördjupa. Det blir ett naturligt sätt 
att arbeta ämnesöverskridande, att träna alla 
konstnärliga uttryck samt att kombinera dessa på 
olika sätt. I det undersökande och utforskande 
temaarbetet där elevernas intressen, egna 
erfarenheter och vardag är den självklara 
utgångspunkten skapas goda förutsättningar för 
att eleverna ska känna sig intresserade, engagerade 
och delaktiga. Det blir en kreativ och inspirerande 
process där eleverna tillsammans, på samma tema, 
skapar en stor samling av dikter, filmer, sånger, 
danser och konst av olika slag. Dessa alster blir 
sedan material för att skapa föreställningar som på 
ett naturligt sätt får en röd tråd. Eleverna lär sig att 
saker hänger ihop och hakar i varandra på ett 
naturligt sätt. Eleverna lär sig ett 
sammanhängande sätt att tänka.  
Om ett temaarbete ska falla väl ut krävs ett 
medvetet och välplanerat samarbete mellan 

lärarna. Det är 
viktigt att lärarna 
förvaltar varandras 
kompetenser och 
har en uttalad 
ambition att arbeta 

ämnesöverskridande. Förarbetet, i form av 
noggrann planering av tema, innehåll osv. samt ett 
lika gediget efterarbete, det vill säga reflektion och 

utvärdering, ser vi som en självklar del i arbetets 
gång. Reflektion genererar ny kunskap för vidare 
utveckling av arbetssätt.  
Lärarnas uppgift är att hela tiden ligga i framkant 
vad det gäller ämnet, samla kunskap och idéer 
kring temat men samtidigt hela tiden utgå från/
fånga upp elevernas idéer och riktningar. Ett bra 
samarbete mellan lärare och elever skapar goda 
förutsättningar för att uppnå ett tillfredsställande 
resultat. !
Hur gör vi? 
Första steget är att 
komma fram till 
och bestämma 
vilket tema vi vill 
arbeta med, något 
som lärarna i 
lärarteamet gör tillsammans och som kan vara nog 
så klurigt och tidskrävande. Vi strävar efter att 
hitta ett tema som känns spännande, öppet och 
med möjlighet till många tankelager och trådar att 
nysta i. Vi vill gärna att temat skall ha ett problem- 
och relationsorienterat innehåll samt knyta an till 
elevernas egna erfarenheter, insikter och förståelse 
snarare än ren faktareproduktion. Det valda temat 
ska kännas bra för alla våra olika ämnen- teater/
drama, bild, musik och kulturspaning och kunna 
ge både konkreta och abstrakta associationer. 
Några exempel på teman vi tidigare har arbetat 
med är: Blues, Jag-Du-Vi, Mötesplatser, 
Motsatser, Spår och nu det senaste året; Rum. 
Det som är spännande och utmanande för oss 
lärare är att vi hela tiden måste vara lyhörda och 
både ligga steget före och samtidigt följa de 
tankeprocesser och riktningar som arbetet med 
temat tar efter hand hos eleverna. Undervisningen 
och det konstnärliga arbetet måste genomsyras av 
en aktivt utforskande och en undersökande attityd. 

Fortsättning nästa sida.

”Vi strävar efter att hitta ett 
tema som känns spännande, 
öppet och med möjlighet till 

många tankelager och 
trådar att nysta i.” 

”Att arbeta med ett tema 
skapar helheter, 
sammanhang och 
kontinuitet.”



Fortsättning från föregående sida  
Genom en första ”brainstorm” där vi lärare får 
möjlighet att själva tänka runt temat skapas en 
första beredskap och förberedelse. Vi försöker 
vaska fram allt man kan komma på och fyller ett 
stort papper med exempel på vad temat kan 
innehålla.  !För eleverna sker det första mötet med temat 
under uppstartsdagen då vi lärare har planerat 
och genomför en hel dag i temats tecken. Tanken 
med dagen är att man med alla sina sinnen och 
med olika konstnärliga uttryck får möta och 
uppleva temat samt konfronteras med frågor och 
idéer som förhoppningsvis skapar nyfikenhet och 
lust att utforska egna och andras funderingar, 
känslor och åsikter om ämnet. Eleverna får sedan 
också samla alla sina associationer, tankar och ord 
som kopplas till temat i en stor ”brainstorm”. Vi 
tittar på vad vi skrivit ner, reflekterar och hittar 

samband och 
beröringspunkter 
och pratar om 
vad vi vill 
undersöka vidare 
och hur. Härifrån 
påbörjas ett 
arbete i varje 
konstnärligt 

ämne där man utvecklar olika delar av temat och 
dess frågeställningar. Vi tränar oss i att uttrycka 
våra tankar, känslor och åsikter på många olika 
sätt – Vi skriver texter och gör musik, skapar 
konstverk, filmer och danser. Att formulera sina 
tankar i ord och skriva egna dikter och texter har 
en central roll i temaarbetet och vi tänker att det 
är ett bra sätt att få tag på sina egna tankar och 
funderingar. Texterna kan ofta fungera som 
startpunkt för att jobba vidare i ett annat 
konstnärligt uttryck och ger en tydlighet och 
riktning i arbetet. Att arbeta tematiskt ger 
möjlighet till individuellt arbete i det kollektiva, 

det ges utrymme både åt det gemensamma och det 
alldeles egna uttrycket. !Genom täta och regelbundna samtal och 
reflektionstillfällen i lärarteamet kan vi lärare följa 
temats utveckling, följa upp varandras trådar och 
bygga vidare ämnesöverskridande, utforskande 
och experimentellt. En reflektion över ett 
konstverk kan till exempel bli en svit med 
stumfilmer, en dikt 
blir en skulptur och 
en sång inspirerar till 
en danskoreografi. 
Eleverna reflekterar 
och samtalar med 
varandra och med 
lärarna om sina 
tankar och projekt 
under hela arbetets gång och kunskapar och 
inspirerar på så sätt varandra - Vi skapar en 
gemensam tankevärld runt vårt tema. !För oss är det viktigt att arbetsprocessen leder 
fram till en konstnärlig produkt där vi får 
möjlighet att kommunicera våra erfarenheter, 
tankar och åsikter med en publik. Det gör vi 
genom att samla ihop vårt arbete och skapa en 
gemensam föreställning där vi låter alla våra 
uttryckssätt komma fram. Den tematiska tråden i 
vårt jobb gör det lättare att foga samman de olika 
uttrycken till en helhet där alla är involverade och 
delaktiga. !Lika viktig som planeringen är inför arbetet med 
temat är utvärderingen och reflektionen både 
under och efter genomfört arbete. Reflektionen 
över arbetet ger oss ny kunskap och information 
och både lärare och elever får möjlighet att 
synliggöra utveckling och forma erfarenheter av 
våra upplevelser i arbetet med temat. !

Text av: Christel Nilsson Ringdahl, 
utbildningsledare och musiklärare 

Åsa Wallin Piñhao, musiklärare

”Den tematiska tråden i 
vårt jobb gör det lättare 

att foga samman de olika 
uttrycken till en helhet 
där alla är involverade 

och delaktiga.”

”Att arbeta tematiskt ger 
möjlighet till individuellt 
arbete i det kollektiva, det 
ges utrymme både åt det 
gemensamma och det 
alldeles egna uttrycket.”



Kulturcentrum Skåne och Skånes Dansteater har och har 
haft olika typer av samarbeten sedan flera år tillbaka. 
Skånes Dansteater är Sveriges största fristående 
dansinstitution, ett repertoarkompani som presenterar 
verk av samtida svenska, nordiska och internationella 
koreografer. Förutom att göra föreställningar på sin egen 
scen i Malmö och på turnéer runt om i världen arbetar de 
också med att öka delaktigheten och tillgängliggöra dansen 
som konstform via sin kunskapande verksamhet : dialog: 
I januari 2012 inledde vi ett gemensamt projekt med målet 
att göra korta dansfilmer tillsammans med Skånes 
Dansteaters dansare Peder Nilsson. Kulturcentrum Skånes 
sex dansare, tre filmare och fem lärare deltog vid olika 

tillfällen i sammanlagt fyra workshops med Skånes Dansteater. Utifrån dessa workshops och redan påbörjade teman 
från Kulturcentrum Skånes kulturarbetsplats arbetade vi vidare; dels med koreograferat rörelsematerial, dels med eget 
skapande, improvisation och ljud. 
Vi filmade tillsammans på fem olika platser i Malmö och Lund. Vi valde ett arbetssätt där vi ville hålla öppet för 
improvisation snarare än att ha en färdig idé. Vi kom med idéer, rörelser och människor till en plats med en nyfikenhet 
på vad som kan hända i ett sådant möte. Efter att vi filmat startades två nya processer- redigering och ljud. Utifrån de 
medverkande och det filmade materialet skapades fem olika ljudkompositioner speciellt för varje del. Fyra workshops, 
tio repetitionstillfällen, fyra filmdagar, åtskilliga redigeringsdagar samt två veckors ljud- och musikskapande senare 
hade vi ett färdigt resultat.                                  Text av: Åsa Wallin Piñhao, musiklärare. Foto från Five Rooms

Five Rooms - fem korta dansfilmer

"Att arbeta med 
Kulturcentrum 
Skåne har varit 

utvecklande och 
enormt 

inspirerande. Det 
har varit en öppensinnig resa i 
rörelse med ett mycket kreativt 
och engagerat team. Alla våra 
personligheter och allas dans 
har fått ta plats från början till 
slut, vi har lärt känna delar av 

varandra genom rörelse"  
/ Peder Nilsson

"Min 
känsla är 
lycklig. 
Jag har 
lärt mig 

att dansa 
loss, att 

inte 
kämpa 

emot, att man bara fortsätter 
dansa och inte tänker på något 

annat." / Tove Larsson

"Det var roligt och 
häftigt att få göra 
rörelser och att få 
göra rörelser som 
man inte gjort förr. 
Jag hade ingen 
aning om att jag 
kunde göra samma rörelser som en 
professionell dansare, fast på mitt 
eget sätt." / Maria Timofejeff

"Att göra denna dansfilm har varit en 
spännande resa på många sätt. Det 
har varit roligt och inspirerande att 

jobba tillsammans och se alla de 
uttryck som kommit till i rörelse, film 

och ljudkomposition."  
/ Rebecka Dahlqvist

Så har vi arbetat 
med tema: RUM

”Det var 
skitbra. Vi 
gjorde 
dansfilmen. 
Det var 
perfekt att 
filma. Jag 
filmade 
tåget, där 

nere vid stan, vid Bantorget. / 
Dennis Johansson



”Lund är vår stad” 
en bok om rummen i 

staden. 

I över ett år arbetade vi med boken om vår stad 
som fick titeln ”Lund är vår stad”.  Engagerat 
dök vi ner i det vi redan kände till om Lund och 
fann också massor av saker vi inte hade en aning 
om. Det sporrade vår nyfikenhet och lust till 
projektet. 
 Vi tänkte oss Lund som ett hus med många rum 
där vi fick lov att öppna alla dörrar. Vi funderade 
och letade fakta, skrev texter och illustrerade, 
fotograferade och undersökte allt om staden 
som gjorde oss nyfikna. Vi jobbade enskilt såväl 
som tillsammans och ofta inspirerades vi av 
varandras texter och bilder och jobbade vidare 
efter det. När boken var klar jobbade vi fram en 
utställning med fördjupningar av det vi skrivit 
om. Där fantiserade vi bland annat om hur Lund 
kommer se ut om 100 år. !
Foto av: Maria Timofejeff, 
kulturarbetstagare 
Text av: Jenny Friman, 
kulturkoordinator 
Dikt av:  Johan Albäck, Dennis Johansson  
och Rikard Jarl, kulturarbetstagare

Så har vi arbetat 
med tema: RUM

Cykelstad. 
Cykelstöldstad. Stulit den, stulit den. 
Bil, tjuvkoppling med skruvmejsel.  
Stulit den, stöld. 
Studentstad. Lära sig, lära sig. 
Nu smälter snön. Nu kommer våren. 
Blommorna i stadsparken vaknar. 
Lyssna där, lyssna där 
fåglar över Lundagård. 
Kaffe, condis och kakor 
på Mormors bageri. 
Men cykeln är borta, stulit den, stulit den.  
Cykelstöldstad där studenter är glada i bena 
och dricker systemets sprit. 
De är inte, är inte glada längre 
bara fulla, bara fulla 
Högevall, lyfta skrot 
Lunds konsthall, se på konst. 
Torget där gubben slog med ett järnrör 
snatteri sker också, jäklar de snor och stjäl 
två polisbilar kom  
men utan min cykel. 
Cykelstad, cykelstöldstad.



Vad är ett rum?

Det inre rummet
Mitt inre rum

Mitt drömrum
Rummets liv

Hålrum

Dit kan jag gå när jag vill

Vad är ett rum?

Vad är ett rum?

Rum med ljud

Två rum hade blivit ett rum



”Ett rum är ett rum är...” 
Att skapa en föreställning
Varje år skapar Kulturcentrum Skånes elever och lärare tillsammans en föreställning som spelas för skolor 
och allmänhet. Föreställningen växer fram under året och arbetet med det valda temat blir vårt ”skelett” 
och så småningom också vårt manus.  !
Föreställningsarbetet och mötet med publiken är för oss ett drivmedel och en motor i vårt skapande där vi 
söker nya och experimentella former för våra olika konstnärliga uttryck – musik, text, film, dans, konst och 
teater. Det är en spännande process att följa hur en tanke, känsla eller åsikt utvecklas och omformas i ett 
konstnärligt uttryck och kommuniceras till publiken. Innehållet i våra föreställningar blir personligt 
eftersom vi utgår från våra egna liv och historier och vi strävar efter att hitta det identifierbara och 
igenkännande. Vårt gemensamma tema ger oss en samlingspunkt och gemensamt mål där våra tankar och 
uttryck sammankopplas och fördjupas. 
För oss på Kulturcentrum Skåne är det starka mötet med publiken en strategi för att i samhället öka tempot 
i diskussioner om hur vi kan tillvarata dynamiken i ett mångfaldssamhälle. 
I år har vi dykt ner i vårt tema: RUM och ställt oss frågan ”Vad är ett rum?” Svaren har gett oss olika 
perspektiv på ordet och med ämnena musik, teater/drama, konst och dans landade vi i våra känslor och 
tankar kring minnen, hemligheter, inre och yttre rum och allt som finns däromkring…ja, allt det där som är 
livet helt enkelt. 

Så har vi arbetat 
med tema: RUM



Hur började dina tankar om vad du skulle skriva om 
i Temat Rum? 
Först i början när vi pratade om rum och började arbeta 
med temat i de olika ämnena så tänkte jag mycket kring 
det. Vad skulle jag skriva om? Jag hade inga idéer. Men 
sen tänkte jag att jag har ju en historia i livet som jag 
kan använda. Förr mådde jag inte så bra. Jag tänkte 
mycket på existentiella frågor. Jag tänkte att jag kunde 
koppla ihop de känslorna med rumstemat. ”Herregud 
det blir ju jättebra” tänkte jag, Det som är bra med tema 
är att det finns något bestämt att tänka kring. Det finns 
så mycket att hämta ur ett tema. Om man har till 
exempel cirkel som tema kan man se att det är livet som 
snurrar runt och har man spår som tema kan man se en 
väg som går framåt, vilket spår man följer i livet. Man 
kommer lättare på saker och får fler idéer och tankar 
om vad man ska skriva om. Det blir enklare på något 
sätt. Har man inget tema måste man gå utanför allting 
och det blir så stort.  !
Hur gjorde du när du började skriva? 
Jag tog ett papper. Det här måste jag skriva om. Det här 
är min historia. Jag tänkte tillbaka när jag var liten. Då 
ville jag bara tänka. Jag var besatt av att bara tänka och 
kunde inte komma ur det. När jag kom på detta så 
tänkte jag: Det här måste jag bara skriva om. Det var ju 
som att vara fången i ett rum. Jag kunde ju inte göra 
något roligt. Det här var något jag måste skriva om. Jag 
sökte efter någonting. Jag plockade ihop olika meningar 
och olika resonemang och satte ihop dem. Jag ville 
skriva min historia. Ville inte hemlighålla mig själv. Jag 
kunde nu ta chansen att berätta om mig själv genom 
dikten. När jag satt där och tänkte så tänkte jag att jag 
var förlåten. Det skulle jag skriva om. !
Hur gör du när du skriver dikten? 

Jag tänkte på den här dikten, dikt nr 1 föreställningen, i 
skolan också. Och så en dag efter skolan gick jag hem 
och började skriva. Det gick snabbt. Jag tänker mycket 
och funderar. Kan det här passa? Jag drar lite olika 
funderingar och resonemang för mig själv. Ibland är det 
mycket om mig själv och mina tankar men ibland är det 
mer utanför mig själv. Den första och tredje dikten i 
föreställningen är jag, dem handlar om mig. I den 
tredje dikten söker jag efter någonting. Jag har svårt att 
ta beslut och det är vad den handlar om.  !
Finns det ofta en underton i dikterna? 
Ja, det känner jag. Dikterna ska hjälpa mig så att 
tankarna i huvudet ska våga tänka på dessa saker. Till 
exempel på att jag inte kan ta beslut. Jag vill så gärna 
uppnå något i livet. Man söker efter någonting hela 
tiden men ibland tar det emot. !
Känner du att du kan uppnå det genom att skriva 
dikter? 
Nej, inte helt men det är ett sätt att berätta om det. Sen 
har vi ju alla olika bakgrundshistorier. Jag har en 
speciell historia som inte liknar någon annans. Min 
historia är ju till exempel att jag bara tänkte när jag var 
liten och att det skapade problem. Jag var helt fången i 
tankarna. Det blev ett beroende. Senare gick det 
dessutom över till att bli mer existentiella tankar. Då 
blir det inte roligt att tänka längre. !
Tror du att andra kan känna igen sig i dina dikter? 
Jo, det tror jag. I vissa av mina dikter. Jag skriver till 
exempel om onormal och oförlåten som går över till 
normal och förlåten. Det onormala blir normalt. Jag 
tror att det kan hjälpa andra. Att det blir en 
tankeställare. Fortsättning nästa sida.

Johan Wennberg gillar att skriva dikter. Han har gjort det under lång tid och har bland annat varit med och 
bidragit med sina alster till diktsamlingen ”Kärlek, sorg och längtan” innan han började på Kulturcentrum Skåne. 
Till Kulturcentrum Skånes föreställning ”Ett rum är ett rum är…” skrev Johan tre dikter på årets tema ”RUM”. 
Dikterna filmatiserades och Johan medverkade i hela processarbetet fram till färdig ”poesivideo”. Första 
momentet var att tillsammans med en lärare samtala om dikterna, analysera dessa, samt spåna fram idéer kring 
hur dessa skulle kunna förstärkas med rörliga bilder. Utifrån de tankar och idéer som kom fram gjorde Johan och 
ett team av några lärare och elever filmmanus, letade upp miljöer att filma i samt klippte ihop materialet till tre 
”poesivideos” som ingår i föreställningen ”ett rum är ett rum är…” Christel Nilsson Ringdahlhar intervjuat Johan 
om diktskrivande och om hur skapandet av film från hans poesi har gått till.

!
Johan Wennberg 
om att skapa poesi och utveckla den 



Tycker du det är viktigt att man förstår dina 
dikter helt? !Nej. En riktigt bra dikt kan man gärna fundera vad den 
handlar om. Förstår man den med en gång så blir den 
inte spännande. Mystiken är viktig tycker jag. Vad är 
det han funderar över? Jag tycker själv om att få 
funderingar av dikter och resonera om dem. Det är kul.  !Vad tänkte du när idén om att göra film av dina 
dikter kom upp? 
Jag blev jätteglad och tyckte det var roligt. Det var så 
kul att vara delaktig i det och att jag fick bestämma när 
vi filmade. Att så här vill jag ha det. Jag ville att den 
första dikten skulle kännas overklig på filmen. Vi var i 
skogen men vi skulle ta bort fågelkvitter, det skulle vara 
dimma. Känslan av ett spindelnät. Det skulle föreställa 
något overkligt. !Vad hände med dina dikter? Vad fick de för ny 
kraft? 
Dels så kan man ju se dikten. Man får skogen på ett 
overkligt sätt. Inuti i min hjärna är träden nervtrådar i 
hjärnan. Det sprakande ljudet vi använde är signaler i 
nervtrådarna i hjärnan.  
När man ser filmen får man känslor inom sig. 
Tillsammans med ljud och bild får dikterna en ny 
känsla.  

Jag tycker att dikten är lika bra utan film men filmen 
förstärker känslan och det gör att man kommer ihåg 
dikten bättre. Det sätter sig i huvudet. Något som är 
känslosamt kommer du ihåg bättre. Peter som läser 
dikten på filmen fördjupar det hela. Han har så bra 
röst. Det är läckert att se när jag går i skogen. Briljant 
gjort. Tur att det var dimma. Lärarna var skickliga på 
att klippa ihop filmen. Jag kände mig så delaktig. 
Jag valde ut vissa scener, kom på vissa saker själv 
under tiden vi filmade. !Vad tyckte du om resultatet? 
Det blev hur bra som helst. De som klippt ihop det har 
gjort det så fantastiskt. Kunde inte gjort det bättre. Jag 
njuter varje gång jag ser det. Det är så vackert. Nästa 
gång kanske jag vill vara mer på scenen. Kanske 
framföra dikterna direkt på scenen, kanske koppla ihop 
dikterna med mitt måleri. Koppla ihop dikter med 
annat uttryck är spännande! !

Intervju med: Johan Wennberg. elev 
Intervju av: Christel Nilsson Ringdahl, 

utbildningsledare och musiklärare 
Foto från poesivideo (Diktfilm Nr 1) 

Dikt av: Johan Wennberg

Johans diktfilm Nr 1 !!Det finns två rum, det finns två världar.  
En värld där verkligheten tar vid och en overklig värld som sugs in i vår atmosfär. !
En fisk simmade mellan benen på en vädur och bet sig fast i den  
och blev ett samband precis så som det var när jag kom ut därifrån.  
I mitt ena rum var jag normal, i det andra var jag oförlåten. !
Obalanserad energi hoppade från en planet som stod fel in i mitt tecken.  
En text visade vem jag blivit. Två rum hade blivit ett rum  
där det onormala och det förlåtna delade plats.  !
Jag var fången, jag var förlåten, jag var onormal, en ny era hade påbörjats i ett rum. 
Ett perspektiv seglade från ett hörn av rummet och gled mellan stolarna för att 
landa i mitten av rummet och bli ett med rummet.

Så har vi arbetat 
med tema: RUM”Jag ville skriva min historia. 

Ville inte hemlighålla mig 
själv. Jag kunde nu ta 

chansen att berätta om mig 
själv genom dikten”  

/Johan Wennberg



Så har vi arbetat 
med tema: RUMRum: AFRIKA

”Varje gång jag reser till nya länder och nya kulturer öppnas nya rum. 
När jag spelar djembe och marimba kommer jag till ett rum som tar mig in  

i nya dimensioner. 
Jag får nya tankar om livet och ser saker på annorlunda sätt. 

Annan kultur är ett annat sätt att se på livet” /Johan Wennberg

Temaveckor, Rum: 
Afrika 

I augusti 2013 jobbade en grupp 
vidare med Rum: Afrika. 

Vi sjöng och dansade, men gjorde 
också tygtryck med 

traditionella symboler från 
olika afrikanska länders 

kulturer. Vi skapade även 
egna, nya symboler. Med tygen 

berättade vi historier om oss 
själva. Några skapade en stor 

kontinentkarta efter en av 
deltagarnas målningar, 

tillsammans tecknade vi dit 
landsgränser och pratade om de 

olika länderna. När vi kom till 
något som vi tyckte var särskilt 
intressant i de olika ländernas 

historia eller kultur stannade vi 
upp och forskade vidare kring just 

det ämnet.



Guinea

Zimbabwe

Guinea - Conakry är ett av de västra afrikanska 
länderna där djembetrummorna har sitt ursprung.  
Landet brukar kallas ”Djembetrummorna och 
dansernas land”  
Den västafrikanska musiken har spridits över hela 
världen av många stora mästare från Guinea Conakry. 
I Guinea Conakry finns det baletter som dansar och 
spelar den traditionella Guineanska musiken. Många 
av dessa har turnerat eller turnerar runt om i världen. 

Vi brukar ha workshops på  
Kulturcentrum Skåne med två goda  
vänner från  
Guinea som numera bor i  
Malmö och Lund. Soryba Toure,  
en fantastisk djembespelare och  
Max Soumah som är dansare. !
För några år sedan åkte hela lärar- 
teamet på Kulturcentrum Skåne tillsammans  
med Max till hans hemby Boffa som ligger i västra 
Guinea. Vi bodde hemma hos hans familj och fick träffa 
musiker och dansare som lärde oss en massa rytmer, 
danser och sånger. Det vi lärt oss tog vi med oss hem till 
Sverige  
och lärde detta vidare till eleverna på Kulturcentrum 
Skåne.  

Rum: AFRIKA
Så har vi arbetat 
med tema: RUM

!!!!!
Hur gick det till när du började spela 
doundoun? 
Jag skulle prova på och se hur doundountrumman 
fungerar istället för djembetrumman. Man lär sig 
mycket mer av doundountrumman än av 
djembetrumman. Man lär sig att liksom känna efter 
rytmen och takten och pulsen i den. Vilket ljud där är i 
den! Det är starkare ljud, låter mera mörkt. Man 
känner av rytmen samtidigt inom sig själv. 
Hur gör du när du spelar? 
Jag spelar med träpinnar. Det är fyra signaler. De 
andra får lyssna först på mig innan de kommer in i 
rytmen. Det är ett ansvar jag får. Hela gänget håller 
samma takt. Ja, det är jävligt viktigt egentligen att 
man håller pulsen, man spelar tillsammans. Det är 
världsmelodi, det är afrikansk musik, det är 
rytmerna. Jag kanske lär mig bättre nu än tidigare.  
Man övar mycket. Jag övar på tisdagar, övar mig att 
försöka lära mig mer teknik. Jag kan mer nu än 
innan. ”Nu har jag lärt mig det. Nu gör vi nåt annat” 

… SÅ tänker inte jag! Jag har lärt mig i tio år. Jag vet 
att jag lärt mig en hel del i tio år. 
Tar det lång tid att lära sig spela? 
OM OM OM om det gör… Det är klart att det gör. Man 
ska tro på och lita på att man kan lära sig. Mer 
kunskaper och mer rättigheter. Det är det kuligaste jag 
vet att göra, jag blir aldrig trött på det. Jag vill kunna 
lika mycket som andra. Jag vill kämpa för livet att lära 
mig mycket av afrikansk musik. Varför skulle inte jag 
göra musik som andra..? Innan var det göra linlås och 
göra linlås och göra samma skit varenda dag. Det var 
ingenting för mig att jobba där ute. Men det är bra nu. 
Det är viktigt för mig att lära. Det är jävligt kul får jag 
faktiskt säga. !
Intervjuad: Biggan Hansson, 
kulturarbetstagare 

Intervjuad av Christel Nilsson 
Ringdahl, utbildningsledare och 

musiklärare

”Ja, det är jävligt viktigt egentligen att 
man håller pulsen, man spelar 
tillsammans.”

Biggan på Doundountrumma

I musiken har rytmen en framträdande roll. 
Musiken är ofta polyrytmisk det vill säga att 

man spelar flera rytmer samtidigt för att bilda 
en rytmisk helhet. Det finns olika slags 

trummor och klockor som tillsammans bildar 
en trumensemble. Det finns djembe och 
bastrummorna doundoun, sangban och 

kenkeni samt olika klockor. Trumrytmerna 
används oftast till olika danser. 

Man delar in rytmerna i olika rytmfamiljer.  
Exempel på sådana:   

Kakilambe, Sor Sornet 
Triba, Yole, Koukou, Soli, Raboday 

   Vi spelar också marimba på 
Kulturcentrum Skåne.  

Marimborna och den musik som vi 
oftast spelar på dessa kommer från 

Zimbabwe som ligger i sydöstra 
Afrika, långt från Guinea 

Conakry. Eleverna på 
Kulturcentrum Skåne får 

undervisning i marimbaspel och 
 vi har  

också en fast marimbaensemble som 
består av personal och arbetstagare.   !

Text av: Christel Nilsson Ringdahl,  
utbildningsledare och musiklärare



Afrikansk dans !
I Afrika använder man sig av dans för att bearbeta 
olika händelser i livet. Man dansar krigsdans för att 
man vill visa inkräktare att man försvarar byn man 
bor i. Man dansar vid begravningar för att avtacka 
den avlidne och man dansar också för att få en god 
skörd i byn. Vi elever har dansat en Sorsonédans 
som handlar om övergången från flicka till vuxenliv. 
Den tycker jag verkligen om! Man dansar snabbt 
och man använder sig av hela kroppen i afrikansk 
dans. Rörelserna är rytmiska och det finns olika 
typer av rörelser i dansen. Först går det långsamt 
och sen går det väldigt fort på slutet. Man 
ackompanjeras av djembetrummor. När jag dansar 
känner jag att det är mycket nytt och då tänker jag 
att jag inte ska skrämmas av det nya. Det tar lite tid 
att lära sig och man får försöka lugna ner det i 
kroppen. Jag blir glad för jag klarar det. Jag kopplar 
bort mig själv och är bara i musiken och dansen, 
släpper taget helt enkelt. Jag blir positiv i kroppen, 
jag får glädje i kroppen. Att dansa afrikansk dans är 
spännande för det är en ny kultur som man får ta 
del av.  !

Rum: AFRIKA



Ta Plats, 
en konstutställning om möten 
mellan människor och platser

Ta plats handlar om möten mellan människor och platser. 
Tredimensionella självporträtt i masonit och frigolit har fotograferats på utvalda 
platser, som respektive konstnär har en relation till: Mårtenstorget, Stadsparken, 
Lunds domkyrka, Dalby hage, gårdshus inne i Lund, Sydsvenska Dagbladets hus, 
Centralstationen och Folkets Park i Malmö. 
 
Vi har också arbetat vidare med platserna genom att göra målningar, skulpturer 
och teckningar.  

Så har vi arbetat 
med tema: RUM



I början av utbildningen brukar vi arbeta med frågan: Vem är jag? 
När man börjar i en ny skola träffar man många människor man aldrig träffat förut. Man är i ett hus 
som man inte vkänner så väl. Mycket är nytt.  !
I bildämnet har vi arbetat med: ”Självporträtt i rum”. Alla elever valde en plats i huset som de gillade. 
Någon satt i en rosa fåtölj som hon hittade i garaget. Någon lutade sig mot ett piano framför en 
tavelvägg. En av bildlärarna fotograferade tills eleven var nöjd med sitt fotografi. Fotografierna tittade 
eleverna på när de sedan målade på stora papper med akrylfärger. 
  

Självporträtt i rum. Man kan tänka att det handlar om: Vem är jag och var är jag?  
Vad är ett rum och hur kan man berätta om ett rum i bild? !

Texter av: Marianne Andersson och Johan Suneson, bildlärare 
Illustration överst av: Kulturcentrum Skånes elever 

Självporträtt av: Johan Wennberg, elev

Så har vi arbetat 
med tema: RUM

Klassbilden i bildsalen 
Vi började med att teckna upp en enkel rumskonstruktion på ett väggstort papper. Sedan talade vi oss 
fram till vilka färger som skulle målas i ”rummet” och målade upp dem. Därefter turades vi om att 
ställa sig framför en stark lampa medan en annan elev tecknade upp konturen med kol. Innanför 
konturerna målade vi med vitt och sen fick man måla sitt självporträtt på den vita siluetten. Klart!  

RUMMET i  
bildämnet,  

Självporträtt i rum



Färden till Viktorias Hus

”Vi jobbade med olika rum i huset. Vind och vardagsrum. När vi skrev om inre rum handlade det 
om personernas känslor.  Jan är förälskad i Anita.”  

Jesper Karlsson, kulturarbetstagare om arbetsprocessen med Viktorias Hus.

Viktorias Hus är en teaterföreställning skapad av Kulturcentrum Skånes teatergrupp 
Koloniteatern. Här beskriver Åsa Söderling Kajić processen från första improvisationsövning 
till färdig produkt. !
Det började med en improvisationsövning på 
temat RUM. Vi föreställde oss att vi vandrat 
genom skogen och kom fram till ett öde hus. Vi 
tog oss in och undersökte de olika rummen. Ingen 
fanns där. Vem kunde ha bott här? I fantasin 
fortsatte vi upp på vinden och där stod en gammal 
kista. Var och en av oss spelade att vi plockade 
upp en sak ur kistan och fick berätta vad det var. 
Alla nio karaktärerna tog vi med oss till vår 
skrivarverkstad. Var och en fick skriva en 
berättelse om sin figur. Senare gick vi över till att 
skriva monologer och dialoger. Ja, vad pratar 
rollfigurerna om när de möts? Vi blev så förtjusta 
i dessa karaktärer och det gamla huset att vi 
fortsatte och fortsatte att fördjupa oss i vilka de 
var. Alla deltagare i teatergruppen var med i de 
olika faserna. Vi var på loppis och letade kläder åt 
våra karaktärer, vi skissade på idéer till scenografi.  
Och alla de många texter som deltagarna skrev 
sammanfogades till ett manus. Det som till en början 
bara var tänkt som en enstaka dramaövning 
utvecklades under ett år till att bli en hel 
teaterföreställning. Sju föreställningar för fulla hus 
spelade vi och kort därpå påbörjade vi arbetet med att 
göra spelfilm av Viktorias hus. !
Text av: Åsa Söderling Kajić, teaterlärare

Så har vi arbetat 
med tema: RUM

”En gång var det ett troget hus, nu känner jag 
den vassa kniven som sätter sig i hjärtat. 

Natten är grym, ensam, törstig, envis. Min 
ursinnighet tar vid där jag går ensam i min 

medelmåttiga skam. Det är ett lömskt hus jag 
lever i. ”  

Eva Henriksson, kulturarbetstagare, som Fru 
Matilda,  

ur föreställningen.



!
www.kulturcentrumskane.com

Vill Du veta mer om vår verksamhet 
och våra olika projekt?  

Vill Du gå vår utbildning? 
Läs mer på vår hemsida:

eller kontakta oss på 046 -32 08 64 
kulturcentrum.skane@telia.com 

Kulturcentrum Skåne


