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Några ord till läsaren
Enligt Barnkonventionen, artikel 12, har alla barn rätt att 
uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. I Jönköpings län genomförs vart tredje år en enkät 
om hälsa och levnadsvanor bland ungdomarna i årskurs 9 
och år 2 på gymnasiet i samtliga kommuner. Resultatet 
sammanställs i en rapport. För att nå ut med rapporten 
till fler ungdomar startades pilotprojektet FUNK – 
Folkhälsoenkät Ung + Kultur. ShareMusic & Performing 
Arts var en av aktörerna som fick i uppdrag att 
genomföra ett pilotprojekt inom dessa ramar. 

Tanken var att utveckla workshopmetodik med lärare på 
Finnvedens gymnasium som de skulle kunna använda 
fortsättningsvis. Arbetet gick ut på att vi skulle generera 
och gestalta nytt konstnärligt material med utgångspunkt i 
resultaten från Folkhälsoenkät Ung. Ett koncept testades 
där elever och lärare skapade tillsammans och vi utgick från 
deltagarnas olika förutsättningar. För oss på ShareMusic var 
det extra viktigt att arbeta med en blandad grupp där det 
fanns elever med och utan funktionsnedsättning.

ShareMusic arbetar med konstnärliga processer där många 
är med och tillför. Här möts människor med olika förmågor, 
erfarenheter och bakgrund, för att tillsammans skapa och ut-
veckla sin potential. Processinriktat samskapande arbete 
möjliggör arbete med grupper där individerna har olika förut-
sättningar. Arbetssättet innebär en inkluderande miljö där 
arbetet utgår från den aktuella gruppens unika sammansätt-
ning och behov. En miljö att lära sig i och att lära sig av. 
Genom att blanda olika personer, uppstår nya uttryck i mötet 
mellan dessa. Arbetssättet består av att ta tillvara och genom-
föra de idéer som dyker upp i rummet under gemensamma 
undersökande samtal och repetitioner. Målet är att alla ska 
känna sig viktiga och delaktiga. Att få vara stolta över att 
uttrycka sig konstnärligt, oavsett tidigare erfarenheter.
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Att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett full-
värdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i 
samhället (Barnkonventionen artikel 23) är en grund-
läggande princip i vårt arbete. Det är en självklarhet 
för oss att ett inkluderande sätt gagnar alla och ett av 
våra verksamhetsområden är att sprida kunskap och 
erbjuda erfarenheter om inkluderande konstnärligt 
arbete inom hela utbildningsväsendet. Därför var det 
av vikt att både elever och personal från gymnasie-
särskolan och estetprogrammet deltog i arbetet. 

Eleverna har varit involverade i projektet från början. Det 
var eleverna som valde tema utifrån enkäten, bidrog med 
idéer och förslag under den konstnärliga processen och 
deltog utifrån sina individuella förutsättningar. 
ShareMusics workshopledare fanns där som vägledare och 
inspiratörer, med råd och verktyg. De skapade ramarna 
medan eleverna bidrog med innehållet. Arbetet utmynnade 
i föreställningen Alla verkar må bra? som visades för andra 
elever och lärare på skolan. 

I det här häftet presenterar vi hur projektet gick till. Det kan 
användas som inspiration och pedagogiskt stöd för de som 
vill prova på liknande arbete på egen hand. Arbetsprocessen 
har strukturerats och delats upp kronologiskt så att det ska 
vara lätt att följa. Materialet bygger på intervjuer med 
ShareMusics workshopledare Tomas Hulenvik Klingberg, 
tonsättare och musiker, och Micaela Lothigius, koreograf 
och rörelsepedagog, som tillsammans ledde det kreativa 
arbetet under FUNK-projektet. Intervjuerna genomfördes 
löpande under projektets gång i syfte att fånga pro-
cessen och ledarnas reflektioner. I slutet av detta häfte 
finns intervjuer med både elever och skolpersonal för att 
ge olika perspektiv på arbetet och hur det har påverkat 
dem. Det finns också tips om vilka musikinstrument som 
har använts i arbetet.
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SHAREMUSIC & PERFORMING ARTS

ShareMusic & Performing Arts, nationellt kunskapscenter 
för konstnärlig utveckling och inkludering, är en utveck-
lingsplattform och resurs som samverkar med konstnärliga 
institutioner och organisationer, kulturskapare och konst-
närer samt utbildare på alla nivåer. Det är en lokal, regional, 
nationell och internationell plattform som stöttar och utrustar 
för ett varaktigt inkluderande arbete inom hela kulturens eko-
system. Det är ett innovativt arbete som även utforskar de 
möjligheter som ny teknik och digitalisering kan erbjuda i form 
av vidgat deltagande och skapande i kulturlivet för personer 
med funktionsnedsättning. Visionen är att alla människor ska 
ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter 
ses som värdefulla.

FINANSIÄRER OCH SAMVERKANSPARTER  

Projektet genomfördes på uppdrag av och med stöd från 
sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län. 

Samarrangör var Kulturskolan i Värnamo som även ställde 
sina lokaler och instrument till förfogande för projektet. 
Deltagare i projektet var klasser från Finnvedens gymnasi-
um och Finnvedens gymnasiesärskola, där eleverna från 
gymnasiesärskolan hade med sina personliga assistenter 
och lärare som även deltog i den konstnärliga processen. 
En musiklärare som jobbar med bägge klasserna var an-
svarig projektkoordinator.  

Stort tack till finansiärer, samverkansparter och alla 
andra som gjorde det här projektet möjligt, och som 
har medverkat och bidragit till den här skriften. 
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Projektets upplägg

01
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Projektets upplägg

Detta pilotprojekt pågick i fem dagar och var fördelat på två 
perioder – förberedelser och genomförande. Första perioden 
bestod av en heldag då en representant från sektion Folkhälsa, 
Region Jönköpings län och ShareMusics team hade ett intro-
duktionsmöte med eleverna. Huvudsyftet var att presentera 
resultat av Folkhälsoenkät Ung, diskutera dem tillsammans 
med elever för att hitta relevanta ämnen och frågor. Därefter 
samlade workshopledarna alla förslag, sållade bort och tog 
fram slutliga teman. Efter några dagar återkom de till elever-
na för att tillsammans med dem arbeta kreativt med utvalda 
teman som utgångspunkt i fyra dagar. En samskapande pro-
cess som denna behöver dock inte alltid vara just fem dagar, 
det går att genomföra samma typ av arbete anpassat efter 
både kortare och längre tidsperioder utefter de förutsättningar 
som finns. Det går lika bra att lägga upp arbetet komprimerat 
på en dag som att t ex träffas en gång i veckan över en period 
på flera månader, som i en studiecirkel. Arbetssättet är oerhört 
flexibelt för att kunna användas i olika sammanhang utifrån 
varierande förutsättningar gällande både tid, lokaler och 
gruppens individer. 

I korthet såg upplägget ut enligt följande:

Förberedelser:
• Presentation av enkäten och framtagande av tema

Genomförande:
• Gruppen i fokus – att skapa förutsättningar för inkludering

• Arbetsprocessen – samskapande och repetitioner

• Föreställning och publiksamtal

På följande sidor presenteras varje del 
av processen och dess innehåll.
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Sharing 

När vi på ShareMusic gör längre workshoppar som i FUNK, eller konst-
närliga labb och liknande, avslutar vi ofta arbetet med en sharing. Det 
är ett tillfälle där vi delar med oss av vad vi gjort under arbetets gång till 
inbjudna gäster, ofta i någon form av framträdande. Det bör inte vara 
någon fullfjädrad konsert eller föreställning, utan målet är att dela med 
sig av kunskap och erfarenheter. För deltagarna är det även viktigt att 
få känna att deras arbete leder någonstans trots att vi börjar med helt 
tomma händer. Det blir ett gemensamt mål att se fram emot. Vad som 
ska presenteras under sharingen och hur den genomförs varierar helt 
från projekt till projekt. I vissa sammanhang kan det vara viktigt att ha 
inbjudna gäster som familj eller kollegor, men det kan vara lika värdefullt 
att bara visa för varandra inom gruppen eller till exempel spela igenom 
den musik man samskapat en sista gång tillsammans. Sharingen sker 
utefter gruppens och sammanhangets behov och förutsättningar.

Under FUNK valde ledarna att de skulle kalla det en föreställning för att 
ungdomarna skulle känna att de verkligen skapade något tillsammans. 
Att ungdomarna och deras skapande togs på allvar. Därför används före-
ställningen fortsättningsvis om just FUNK-projektets sharing. Vi vill dock 
poängtera vikten av att inte fokusera på någon typ av färdigt resultat eller 
produkt utan låta processen stå i centrum. Under en sharing delar man 
helt enkelt med sig av arbetet var man än befinner sig i processen. Om 
det rör sig om ett längre projekt kan det vara en god idé att ha flera 
sharings för att dela med sig av olika stadier av processen. 
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Förberedelser
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Presentation av enkäten 
och framtagande av tema 
I det här projektet arrangerades två träffar som förberedelser 
och introduktion – en för eleverna från Estetklass 17 och en 
för gymnasiesärskolan från Finnvedens gymnasium för att 
välja ut teman som de ville utforska och gestalta. Resultatet av 
senaste folkhälsoenkäten presenterades för eleverna, sedan 
höll ShareMusics workshopledare en diskussion där elever-
na fick skriva ner de tankar och ord som var viktiga för dem. 

Utifrån diskussionerna och elevernas anteckningar valde 
workshopledarna ut fyra slutliga teman: Stopp, Försvars-
mekanismer, Vikten av att få uttrycka sig och Menings-
fullhet. Det som menades med Stopp var till exempel 
stopp mot mobbning och sexuella trakasserier – någonting 
som eleverna upplevde som otäckt och uppseendeväckande 
vanligt. Förslagen presenterades för alla elever vid nästa till-
fälle, i början av det konstnärliga arbetet. Där enades alla om 
det övergripande temat Alla verkar må bra, som sedan även 
blev titeln på den föreställning som gruppen skapade till-
sammans. Förutom samtal ägnades det första mötet åt 
kreativt samskapande. Eleverna fick testa musikappar 
och göra en musikkomposition tillsammans på en bords-
yta med en liten mikrofon på som förstärkte ljuden när 
man trummade med fingrarna på bordet – ett stycke som 
fick namnet Det känslomässiga bordet.

Folkhälsoenkät Ung är en enkät om hälsa och levnadsvanor 
som görs vart tredje år i alla kommuner i Jönköpings län bland 
ungdomar i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. Enkäten berör 
tematiska områden som Livet och framtiden, Du och din familj, 
Skola och fritid, Hälsa och livsstil, Tobak, alkohol och narkotika. 
Resultaten används som ett kunskapsunderlag för kommunens 
och Region Jönköpings läns arbete med ungdomar.
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”Känner man sig trygg ger man 
hjärtligt av sig själv. 

Tomas 
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Genomförande

03
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ATT SKAPA TRYGGHET 

En viktig del i uppstarten av arbetet var att få eleverna i 
gruppen att bli trygga med varandra och få förtroende för 
de som ledde arbetet. Det var viktigt att visa processen 
framåt och uppmuntra till ett gemensamt skapande som 
så småningom skulle leda till en föreställning. 

Det här var första gången som eleverna från Estetklass 17 
och gymnasiesärskolan arbetade tillsammans. ShareMusics 
workshopledare fungerade som hjälp, vägvisare och in-
spiratörer och assistenters och lärares medverkan bidrog 
till trygghet och stöd för hela gruppen. 

I detta inledande skede av att skapa en grupp, betonar 
workshopledarna Tomas Hulenvik Klingberg och Micaela 
Lothigius följande:

FÖRTROENDE OCH TRYGGHET. 
Det är viktigt att deltagarna i gruppen känner sig trygga 
med varandra och att det skapas förtroende för ledarna. 
Att gruppen känner att ledarna kan ge dem någonting. 

GEMENSAM VISION.
Redan från start skapas visionen om att skapa någonting 
tillsammans, i detta fall var det en föreställning. Det är 
betydelsefullt att alla förstår att det finns en förhoppning 
om gemensamt skapande, men utan krav på prestation.

SE ELEVERNA. 
Ett viktigt fokus för ledarna är att se och lära känna eleverna.

UPPVÄRMNING.
Introducera gruppen för daglig uppvärmning. Det skapar 
närvaro och trygghet – “här är jag, här är min kropp, jag kom-
mer hit,  jag landar.” Fokus på andning och att se varandra.

Gruppen i fokus – att skapa 
förutsättningar för inkludering 
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”Ett nyckelord är trygghet – för alla.

Micaela 
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VÅGA MÖTA VARANDRA

För gruppens fortsatta samspel är det bra med övningar 
som ger en ökad kropps- och rumsmedvetenhet. Att röra 
sig i rummet och interagera med varandra är viktigt för 
att stärka rumsuppfattningen och gruppkänslan. Micaela 
förklarar att det är ett sätt att lära känna varandra, att 
komma lite närmare och få uppleva att det inte är så far-
ligt att möta en blick från en annan person, att det är okej 
att hälsa på någon med en gest eller rörelse. Hon poäng-
terar att när man genomför en övning där gruppen börjar 
ta kontakt och vidröra varandra, är det viktigt att det görs 
genomtänkt eftersom någon kroppsdel kan vara intim. 
Alla har olika integritet och det måste respekteras för att 
möjliggöra trygghet och tillit.

Armbågarna är ganska bra, det känns inte för nära. Och det bru-
kar ofta leda till att det blir rätt roligt och folk kanske skrattar. 

Micaela

SKAPA JÄMLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Tomas betonar att han till en början vill att alla ska känna sig 
nyfikna, glada och vilja vara med. Därför väntar han till ett se-
nare skede med att plocka fram deltagarnas färdigheter och 
medhavda kunskap – det skapar mer jämlika förutsättningar för 
det inledande arbetet och en gemensam startpunkt.

Det hjälper inte att stressa. Om man pratar för fort får man 
ofta ta instruktioner två gånger. Det är bättre att tala 
långsammare, men en gång. Det skapar också ett lugn och 
en trygghet i ett rum om du pratar på ett lugnare sätt. 

Tomas
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”Jag gör övningen ”Namn och rörelse” väldigt ofta för att den är så 
värdefull. Vi formar en cirkel där alla ser varandra och alla får ta 
plats. Varje person får säga sitt namn och göra en rörelse och alla 
andra repeterar namnet och gör rörelsen, som ett eko. Övningen 
förmedlar ”vi har sett dig – vi säger ditt namn och vi gör din rörelse.” 
Denna övning ger bekräftelse och betyder kanske extra mycket för 
dem som har svårt att uttrycka sig. Vi hittar alltid något att spegla 
hos varje individ vilket förmedlar att alla är lika viktiga och del av 
en gemenskap. 

Micaela
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GEMENSAM MÅLBILD

När man arbetar utan ett förbestämt ramverk som t ex 
manus eller noter, är det ofta en utmaning för ledarna att 
bygga förtroende hos de medverkande för att de faktiskt 
kommer att skapa något tillsammans. Det finns en osäker-
het eftersom målet är något abstrakt. I FUNK-projektet 
fanns ju inte föreställningen från början, utan den skulle ut-
formas längs vägen. Om man jämför med en vanlig konst-
närlig process där man arbetar med långa repetitionsperio-
der så är det ett mycket intensivare arbetssätt när processen 
står i fokus och får ta utrymme. Det är viktigt att motverka 
prestationskrav genom att prata om gemensamma syften 
och att måla upp en gemensam målbild.

Det har hänt mig vid tidigare tillfällen att någon elev ville 
komma fram till mig och stå med mig, men läraren sa nej. 
Det tyckte jag var synd för jag ser inga problem med att 
någon elev vill komma till mig och hänga lite. Det visar på 
hur viktigt det är att vi har lärare och assistenter som 
känner sig trygga i situationen och med oss teamledare. 
Att deltagare rör sig, ibland kanske lämnar rummet eller 
sätter sig ned för att de har de behoven, är ok för oss.

Micaela 

När vi ställs i ett sammanhang med musikalisk eller annan 
konstnärlig verksamhet har många nära till orden ”jag 
kan inte.” Man har mycket närmare till det än att säga 
”jag vill” eller ”jag vill försöka.” Därför börjar jag ofta 
med att musicera ihop. Då sjunker prestationskraven och 
ersätts ofta av nyfikenhet, glädje och lust att vara med 
och prova. Vad man besitter för musikalisk kunskap se-
dan innan är så här tidigt inte så viktigt. Det skapar en 
generösare stämning i rummet. 

Tomas
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TIPS TILL DIG SOM ÄR LEDARE

• Försök att ligga steget före och se vart ni är på väg
 och hur ni skapar tillit hos de olika deltagarna. Alla är 
 individer med olika behov, integritet och förutsätningar.

• Det är viktigt att ta tag i saker när det inte går som
 väntat, hela tiden anpassa så att gruppen behåller  
 sin energi. Det är en balansakt. Om man är två ledare 
 kan det vara bra att ta paus ibland för korta pratstunder 
 och bestämma tillsammans hur man går vidare.

• Ha gärna för mycket material (framförallt i form av 
 olika övningar) med dig in i arbetet för säkerhetsskull. 
 Då finns det alternativ att plocka fram om en situation
 uppstår.

• Man måste tillåta vissa små avsteg från planen och  
 låta det ta lite tid om en deltagare tar mer plats och kanske
 kommer fram och vill ha uppmärksamhet av en ledare. 
 Kanske är det precis vad den deltagaren behöver. Ge den   
 deltagaren en stund, se vad hen behöver, fortsätt sedan   
 lugnt och ostressat med hela gruppen. Du vinner på att ge 
 var och en tid och lite blickar, att vara tydlig med att du från
 stund till stund ser varje person, men även att du måste
 återgå till de andra. 
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SAMSPEL OCH FÖRDJUPNING

Arbetet utgick från inkluderande arbetsmetoder som 
ShareMusic använder sig av i många olika sammanhang. 
Utifrån de fyra teman som valts fick eleverna utforska och 
gestalta dem i ord, rörelser och ljud. Det blev ett konst-
närligt arbetsmaterial och från det gjordes sedan ett urval 
som blev underlag till en komposition. Material i form av 
musik och rörelser bearbetades vidare för att kunna an-
vändas i den blivande föreställningen. 

Som arbetsredskap fick musikeleverna använda sina 
musikinstrument, och övriga elever erbjöds att använda 
mjukvara på surfplattor, samt instrument som theremin, 
trummor och olika rytminstrument. 

UPPMUNTRANDE WORK-IN-PROGRESS

Förutom liveinslag blev även inspelat material en del i 
föreställningen. Till exempel valde Tomas att skapa en 
komposition för högtalare. Stycket bestod av röster och 
fraser som eleverna själva improviserade fram. 
Inspelningen gjordes tidigt i projektet, Tomas klippte ihop 
det och redigerade så eleverna fick höra sitt stycke redan 
dagen efter att de spelat in. Då fick de en känsla av hur 
deras samskapande låter. 

Att låta hela gruppen ta del av ”work-in-progress” material 
på ett sådant vis kan vara väldigt uppmuntrande. Eleverna 
i Värnamo blev stolta när de fick höra stycket och började få 
en känsla för att veckans samarbete skulle leda fram till målet 
– en föreställning. Smakprovet skapade på så vis tillit till att 

Arbetsprocessen - 
samskapande och repetitioner
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arbetsmetoderna kan generera resultat i form av såväl musik 
och dans som i talad text och rörelse. Att etablera en trygg-
het ur denna aspekt är viktigt, att alla inblandade förstår 
att gruppen kommer att nå fram till sitt mål även om man 
börjar med tomma händer. Det var också viktigt att elever-
na kände sig delaktiga i processen genom att de fick bidra 
med egna idéer, uttryck, erfarenheter och kunskap i ett 
tidigt skede. 

OLIKA FÖRVÄNTNINGAR OCH BEHOV

Eleverna hade olika förväntningar innan arbetet började. 
Några var väldigt nyfikna och positivt inställda medan 
andra var mer försiktiga och vaksamma. Efterhand blev 
inställningen i gruppen alltmer öppen och de vågade mer 
och mer – både att uttrycka sig och att kommunicera med de 
andra eleverna som de inte kände sedan innan. I projektets 
utvärdering var det senare många som uttryckte att det var 
givande, inspirerande och värdefullt att arbeta tillsammans. 

Det är viktigt att lyssna på de som talar, men som workshop-
ledare är det otroligt viktigt att se och försöka höra även de 
som inte yttrar sig tydligt om vad de önskar göra. Genom att 
folk får prova på och utforska så märker man efter ett tag 
vem som är intresserad av vad. 

Tomas

Under den här delen av processen ägnade ledarna en dag åt 
att fokusera på de två klassernas olika behov. Estetklassen ut-
manades med dans istället för musik medan den andra gruppen 
fick ägna sig helhjärtat åt att utforska musikinstrumenten på 
egen hand. Micaela och Tomas poängterar att det är viktigt 
att inte låta sig begränsas av specifika intresseområden utan 
låta deltagarna få en chans att upptäcka nya uttryck och vad 
dessa kan innebära. 



29

”

Ett annat fokus var materialinsamling. Tillsammans med 
ledarna arbetade gruppen med att både fördjupa och gå 
vidare, utveckla och tillföra mer – fler saker. Eleverna gjorde 
till exempel en ny dans. Redan efter ett par dagar hade 
gruppen skapat en hel del material till sin föreställning!

FÄRDIGSTÄLLANDE – ATT KNYTA IHOP SÄCKEN

Under projektets slutfas var ledarnas huvudfokus att 
skapa rätt stämning i gruppen inför framträdandet 
med publik. Det var även mycket arbete med föreställ-
ningens logistik, det vill säga hur den skulle inledas 
och sedan genomgång av scenerna steg för steg. De 
olika rörelse- och musikstycken som gruppen skapat 
tillsammans, sattes nu ihop till en föreställning. 
Ett föreställningsupplägg gjordes som gruppen gick 
igenom och repeterade några gånger, för att alla skulle 
känna sig trygga. Föreställningsupplägget funkar som 
ett slags manus, det innehåller nyckelord som namn 
på scener och enkla instruktioner om vad som ska 
hända i den scenen. Ett stöddokument där alla kan se 
vad som kommer härnäst.

Under FUNK skapades även nytt material i detta steg, 
processen var fortfarande i fokus. Nu handlade det om 
att komplettera det material som redan hade skapats.

Till exempel ville vi avsluta föreställningen med en sång. 
Vi hade skapat musiken, men texten behövde vi komma 
på. Vi valde ut en fras att använda, ”Vad behöver vi?”. 
Innan dess hade vi gjort en annan sång till ett tidigare skede 
i föreställningen. När vi skrev den sången diskuterade vi 
vilka rader vi skulle använda till texten. Vi valde ut två 
rader: ”sätta gränser” och ”respektera ett nej”. Jag fråga-
de eleverna om vi skulle ta dessa rader eller hitta något 
annat ifall de tyckte att det var för rättfram. Då svarade 
en av eleverna att hen tyckte det var bra just för att det 
var så tydligt.

Tomas
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VAR PÅ ALERTEN SOM LEDARE

En svårighet att arbeta i en längre workshopform över 
flera dagar, är att det inte alltid går att styra hur många 
deltagare som kommer från dag till dag. När man arbetar 
i en samskapande process finns det dock en flexibilitet 
och öppenhet som är till fördel. Micaela berättar att man 
allt som oftast kan genomföra det som var tänkt ändå, 
bara på ett annat sätt. Om det är alltför många frånvarande 
kan det emellertid behövas en lösning för hela sharingen, 
eller i det här fallet - föreställningen. Tomas betonar här att 
detta även beror väldigt mycket på hur ledaren ser på 
gruppen.

Ett misstag är om du snävar in dig på att se en specifik 
deltagares fantastiska talanger och plötsligt nästa dag 
så är den personen frånvarande. Man måste hålla sig alert 
så man inte står där plötsligt med tre fallna idéer för att 
en person är borta. Därför tycker jag det är viktigt att vi 
istället tänker att ”ja, den ser ut att gilla det, bra, då vet 
jag det”. Då kan man släppa det för att undersöka vad vi 
har för andra intressen och begåvningar i rummet – vad 
finns det som vi inte såg nyss? 

Tomas

TÅLAMOD

Ledarnas förberedelser mellan dagarna i slutskedet var att gå 
igenom hela föreställningen och övergångarna. Även under 
själva framförandet skulle eleverna växla mellan att dansa och 
spela musik. Därför var det viktigt för Micaela och Tomas att 
arbeta igenom logistiken ordentligt så de var förberedda när de 
mötte gruppen för fortsatta repetitioner. De ville även hinna 
med en stund av ren sångglädje med gruppen, något man 
inte haft utrymme för dittills. En av eleverna hade på sig en 
tröja med motiv från Lejonkungen, så det blev självklart att 
sjunga sånger från den.
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Repetitioner kan vara väldigt tålamodskrävande, något 
som Tomas och Micaela var väl medvetna om. Men trots 
en hel del väntan, som det lätt blir under repetitioner, 
fungerade allt väldigt bra. Micaela lyfter fram att både 
eleverna och lärarna pratade om att tålamodet hos 
samtliga inblandade var fantastiskt under dagen. Det var 
ett resultat av det inledande arbetet med gruppen i fokus. 
Den inkluderande miljön och förtroendet som byggts upp 
mellan individerna i gruppen samt för ledarna, skapade en 
trygghet för deltagarna. De hade fått se att olika behov 
blev bekräftade och att det var helt okej att frånvara eller 
komma och gå utefter egen ork och koncentrationsnivå. 
Tilliten och samskapandet genererade också nyfikenhet, 
en vilja att vara med och se vad som skulle hända, att få 
vara med och bidra till det gemensamma målet. 

VI GÖR DET HÄR PÅ ALLVAR

Nu började det bli dags att föreställningen skulle visas för 
publik. Tomas betonar att i det skedet är det väldigt viktigt 
att förmedla en känsla att ”vi gör det här på allvar.” Under 
FUNK var det viktigt att kalla sharingen för en föreställning 
och inte bara ett uppspel. Man gjorde en affisch, pratade 
om insläpp för publiken, tider och planerade en intro-
duktion till föreställningen. Saker som omger en före-
ställning som ger känslan av en produktion. Ungdomar-
na behövde få känna att de själva, deras idéer, tankar och 
skapande togs på fullaste allvar. 

Det är viktigt att fixa någon sorts annorlunda ljussättning 
så att rummet inte längre är det vanliga klassrummet, 
gymnastiksalen eller i detta fall danssalen där vi gjorde 
vår föreställning. Små förändringar i ett rum gör stor skill-
nad för upplevelsen. Det höjer statusen och känslan för 
såväl deltagare som publik – det blir mer på riktigt.

Tomas



33



34

”Jag tror att eleverna från de olika klasserna upp-
skattar varandra, kanske ännu mer i det här skedet. 
Det kändes mer lugnt och avslappnat, man har lärt 
känna varandra, landat tillsammans. Och det är fin 
kontakt mellan eleverna. 

Micaela 
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”Jag tyckte om budskapet och tankarna 
bakom det. Så som det var med statyn när 
vi ändrade varandra. Att man inte får vara 
sig själv och att samhället formar en.

Deltagare
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KONCENTRATION, GLÄDJE OCH VÄRME

Förberedelserna inför föreställningen bestod i att fortsätta 
arbetet med att hålla ihop gruppen. Det var lika viktigt på 
föreställningsdagen att starta med en uppvärmning för att 
känna trygghet och gruppsamhörighet och slappna av. 
Micaela berättar att en av eleverna spontant tog över som 
workshopledare i uppvärmningen så det blev mycket skratt 
och lek. Efter det körde gruppen igenom föreställningen 
flera gånger och finslipade på några scenövergångar. 

Ledarnas huvudsyfte inför uppspelet var att få eleverna att 
känna att föreställningen skulle bli bra och att de kunde 
vara stolta över den.

Under föreställningens dag blir det alltid mycket spänning 
i rummet. Det som är det mest utmanande för en ledare är 
att hålla sig lugn och ha en övergripande bild av vad som 
händer, men samtidigt vara medveten om små detaljer. 
Det ger deltagarna ett förtroende att du ser dem och bryr 
dig om dem, men att du också har ett större perspektiv. 

Ett tips är att under repetitionsperioden försöka hitta någon 
i gruppen som du som workshopledare kan lita på och ge 
mer ansvar. På så sätt förbättras arbetsklimatet i gruppen, 
eleverna känner att de är viktiga och workshopledarnas roll 
som drivande blir mindre. Så kan några i gruppen till ex-
empel börja med musik eller rörelse på en viss tid på 
egen hand utan någon startsignal från ledare.

Inför föreställningen i FUNK-projektet samlades gruppen i 
den nu välbekanta cirkeln och ledarna gav ett uppmuntran-
de tal så gruppen skulle känna lycka och stolthet över vad 
ALLA hade bidragit med och skapat tillsammans. 

Föreställning och 
publiksamtal
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”Jag vill alltid betona det faktum att vi ska 
uppträda av hela vårt hjärta. Om något går 
snett spelar det ingen roll. Gör det bara 
med en övertygelse och självförtroende, då 
kommer allt att fungera bra. 

Tomas



39



40

”Härlig energi!
Deltagare
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”Det är kul att prova olika instrument 
och spela i en ensemble.

Deltagare
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”Jag var förväntansfull inför framträdadet.
Det var roligt att arbeta när vi visste att vi              
skulle visa upp det för andra.

Deltagare
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Vilka förväntningar och utmaningar hade ni i sam-
band med föreställningen?

T: Det var väldigt roligt att det kom så mycket folk till vår 
föreställning – både lärare och elever.

M: Och överlag var det väldigt lugnt i gruppen. Alla var 
med och orkade – och det är ändå en process att köra 
igenom två gånger: först ett genrep och sedan att visa 
det inför publik. Det är fantastiskt att eleverna har klarat 
av det!

En riktigt fin del i föreställningen var en film, kan ni 
berätta hur ni tänkte kring den?

M: Först och främst är det en konstnärlig tanke som står 
bakom. Sedan fokuserade vi på att filma de elever som vi 
inte visste om de skulle kunna vara med under själva före-
ställningen. Så att de med säkerhet skulle vara en del av 
föreställningen, även om de inte var på plats.

T: Filmen kompletterade väldigt mycket en liveupplevelse 
eftersom publiken kanske inte ser alla ansikten så tydligt. 
Samtidigt fungerar filmen som dokumentation av projektet. 

BAKOM KULISSERNA – HUR GICK DET TILL?

Efter att föreställningen hade spelats och fått 
mycket fina reaktioner från publiken, fick vi en 
pratstund med Tomas och Micaela där de summe-
rade föreställningsdagen. 



47

PUBLIKSAMTAL

Föreställningen avrundades med ett publiksamtal kring 
frågor som ”Vad handlade föreställningen om för dig?” och 
”Vad behöver vi för att må bra?” Samtalet kom att handla om 
att alla människor är olika; om hur viktigt det är att mötas 
och lära känna varandra; om vikten av att respektera var-
andra samt om mobbning. Därefter fick Tomas och Micaela 
tillsammans med en lärare från gymnasiesärskolan och två 
estetelever berätta om bakgrunden till föreställningen. 
Bland annat gav de en fördjupning om hur uttrycken i 
temat Försvarsmekanismerna kommit till. Tanken bakom 
temat var att människor tenderar att anpassa sig efter var-
andra och därför inte riktigt är sig själva. Temat gestaltades 
av esteteleverna i dans där de korrigerade varandra och 
ändrade klasskamraternas poser. Musiken, som framfördes 
av övriga elever, hade skapats för att ackompanjera dansen 
och i det här fallet framfördes den som “hugg av ljud”, ljud 
som abrupt avslutades samtidigt som rörelserna. 

Insikter som uttrycktes av esteteleverna var bland annat 
att musik och konst kan skapas på många olika sätt och 
att det inte finns några givna ramar för det. Varje dag 
presenterades nya sätt att uttrycka sig, vilket gjorde 
det hela extra spännande. För eleverna var det sär-
skilt viktigt att i slutet av projektet få visa för andra vad 
de åstadkommit. 

Efter föreställningen fick artisterna många positiva 
kommentarer från publiken. Lärare som satt i publiken 
frågade om fortsättningen av projektet och uttryckte 
intresse för att delta om chansen skulle uppstå. 
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LEDARNAS SUMMERING

Vi fortsatte samtalet med Tomas och Micaela för 
att knyta ihop säcken och reflektera över projektet 
i sin helhet. Vi pratade om utmaningar, delaktig-
het och det magiska med samskapande.

Vad var det bästa med projektet?

M: Det har varit fantastiskt att få se hur eleverna från de 
bägge klasserna har interagerat med varandra. Det har 
gått riktigt bra.

Ni har fått mycket beröm från deltagarna för att ha 
skapat en atmosfär där alla känner sig delaktiga. 
Hur åstadkommer man det?

M: Jag tänker att det är viktigt med öppenhet och 
mycket acceptans.

T: Vi strävar efter att skapa en tillåtande, bra och 
lugn atmosfär.

M: Det är nog lite hur vi är som personer faktiskt. Men även 
hela ShareMusic-konceptet, hur vi jobbar. Till exempel, vi 
startar aldrig med dansteknik eller spelteknik. Vi ger ramar 
och deltagarna får själva fylla i dem. Sedan kan vi ge vår 
input så att det blir en samskapande process. Jag säger 
inte att det ska bli si eller så många takter eller att eleverna 
ska vända sig till höger eller vänster. Det är inte den typen 
av undervisning. Det gör att det blir väldigt kreativt. Som 
en av eleverna sa, hen kände sig som en medskapare i pro-
cessen och uppskattade att skapandet kan vara på så 
många olika sätt.



49

T: Den största, roligaste och intressantaste utmaningen 
är att få de deltagande att känna sig närvarande och del-
aktiga i skapandeprocessen. Att utföra musik som att 
spela andras låtar eller att lyda under någons ledning är 
ett sätt att jobba. Men i detta fall försöker vi involvera de 
deltagande till det yttersta redan i det mest grundläggan-
de skedet.

Texten ska tas fram i samråd med gruppen. Instrumenta-
riet ska också baseras på deltagarnas drömmar, vilja och 
färdigheter. Melodier kan också skrivas tillsammans, vilket 
vi gjorde här. Vi valde kollektivt hur melodin skulle gå. 
Diskuterade oss fram till var den började, vart den var på 
väg och hur den skulle röra sig däremellan.

Det är magiskt när man på kort tid arbetat sig fram till en 
melodi och text som alla sjunger, men ingen kan hävda att 
“det var jag som skrev den,” utan det var VI. Då kan alla 
känna sig lika stolta, såväl i skapandet som i framförandet 
och i efterhand.
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Musikinstrument 

De instrument som användes under FUNK var de som ShareMusics 
team hade med sig och instrument som fanns på plats i skolan. 
Skolan hade tillgång till piano, elpiano, cello (en av musikeleverna 
var cellist), elgitarr, akustisk gitarr, trummor och elbas samt olika 
rytminstrument. ShareMusic hade med sig en theremin, kontakt-
mikrofoner som monterades på objekt, möbler eller andra instru-
ment samt appar för surfplatta. En kontaktmikrofon kan även med 
fördel kopplas till exempelvis en effektpedal för att skapa eko och 
liknande. Apparna som användes var Bloom, Bebot, Thumb Jam, 
Air och Thrope. 
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Röster om projektet

04
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Hur har din upplevelse av projektet varit?
Det är första gången jag deltar i ett sådant här projekt, det 
har varit jättebra. Jag tycker att vi valde väldigt relevanta 
ämnen till föreställningen. 

Vad har varit annorlunda i jämförelse med dina 
vardagar på estetgymnasiet? 

Just i detta arbete kände jag att det har varit mest fokus 
på att få fram en känsla eller ett budskap, vilket jag tyckte 
var väldigt bra. Det är inte så stora krav på att det måste 
vara en musikhit – även om jag tycker att vår sång lät 
väldigt bra! Men att få fram någonting genom hjärtat, 
det var det som var det viktiga. 

Vad har du lärt dig?

Jag har fått en bättre bild av hur man ser på andra 
människor. Det är så lätt att vara fördomsfull när det gäller 
väldigt många saker. Men det är roligt när man får sina 
fördomar helt och hållet bortsvepta – ”Oj, det är så här! 
Det är inte alls som jag tänkte.” Det behöver inte vara som 
någon annan säger heller, man kan bygga sin egen upp-
fattning. Man brukar se säreleverna på raster eller i 
skolkorridoren, men inte så mycket mer. Att få jobba med 
dem har varit jättekul.

   MAN FÅR SINA FÖRDOMAR HELT 

   
OCH HÅLLET BORTSVEPTA
Elev, ES17, Estetiska programmet
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   MAN FÅR SINA FÖRDOMAR HELT 

   
OCH HÅLLET BORTSVEPTA



57

Vad tar du med dig för lärdomar från projektet?

Ordet som kommer att stanna kvar hos mig från projektet 
är gemenskap. För eleverna med funktionsnedsättning 
var det så viktigt att få träffa esteteleverna, även om det 
var lite svårt ibland och de blev trötta. Det jag tar med mig 
från projektet är att alla verkligen kan uttrycka sig konst-
närligt, och att musik och konst blir gemenskapen, vilket är 
helt fantastiskt! Det är jättenyttigt för alla att alla kommer 
till sin rätt.

Vad har varit mest intressant och nytt för eleverna, 
hur upplevde de workshopparna?

Den här gemenskapen, den har blivit så viktig för dem. Att se 
de här mötena med esteteleverna har varit helt fantastiskt! 
På våra elever märkte man att de var trötta, och det är inte 
konstigt. Men jag har sett att de var förväntansfulla och tål-
modiga också. Jag har även sett att de har kommit hit med 
glädje varje dag. Vi har inte haft problem med någon utan 
eleverna blev verkligen glada när de hörde om ShareMusic. 
Jag tycker att det har varit nyttigt för esteteleverna också. 
Jag har förstått på dem att de inte visste vad de skulle för-
vänta sig av oss – sedan ser man de här härliga mötena.

Vilka utmaningar fanns i det här projektet för dig 
och dina kollegor?

Utmaningen från början var att passa tiderna. Vi är väldigt 
rutinfasta på särgymnasiet. Man måste göra som man alltid 
gör. Bara att flytta rasten var en process, men allting går ju! 

   MUSIK OCH KONST BLIR EN GEMENSKAP
Sofie Roman, lärare på gymnasiesärskolan
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Det är väldigt nyttigt för våra elever, de behöver lära sig. 
Ibland kan det bli känsligt med att byta lokaler, övergången 
kan vara lite svår även om det inte är långt hit. Det är mycket 
bildstöd och energi som krävs. Och sedan har utmaningen 
varit att man själv har tänkt som lärare att ”oj, nu måste vi 
hålla ihop gruppen”, att vi måste prestera. Men det visade ju 
Micaela och Tomas från början att det var ingen prestige utan 
det var verkligen eleverna själva som skapade något fint.

Är det några nya praktiska moment eller knep som 
du kan ta med dig i ditt arbete framöver? 

Jag tänker mycket på det här med musikinstrument, att 
eleverna fått prova på den här härliga thereminen och 
annat. Eleverna är så musikaliska! Sedan att Micaela 
började varje dag med övningar för att väcka kroppen 
under samlingen. Det var en bra grej och man kände av 
det. Man kände så väl hur eleverna mådde just då: ”jag 
orkar inte sträcka på mig så mycket” och “jag har fått 
flow och börjat dansa.” Hela samarbetet har varit fan-
tastiskt. Micaela och Tomas har verkligen fångat upp 
dem! Det är mycket man tar med sig i hjärtat nu. 

Om du skulle jämföra det här projektet med dina 
vardagar på estetgymnasiet?

Det har varit mycket nytt, väldigt många nya instrument 
och så var det nya människor och ett nytt sätt att arbeta 
på. Ett nytt sätt att spela musik på, att göra föreställning-
ar och att dansa. Det var väldigt mycket improvisation 
samtidigt som man ändå hade vissa teman, så det blev en 
bra kombination av både och.

   INGEN MÅR BRA AV TRAKASSERIER
Elev, ES17, Estetiska programmet
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Det jag uppskattade var att vi elever fick bestämma själva 
hur vi skulle spela på instrumenten. Workshopledarna 
hade bara några generella riktlinjer och så fick man göra 
på sitt eget sätt och sedan visa upp det för varandra. Efter 
det så kombinerades musiken med rörelser.

Hur kändes det inför och under föreställningen?

Jag var förväntansfull inför framträdandet. Det var extra 
kul att arbeta när vi visste att vi skulle visa upp det för andra. 
Och även om allt inte gick riktigt som jag tänkte under 
föreställningen så körde jag ändå på och det blev bra.

Vad har det gett dig att vara med och konstnärligt 
gestalta enkätens olika frågor?

Jag tycker att de ämnen som vi valde ut var viktiga. De 
berörde någonting som påverkar oss alla. Ingen mår till 
exempel bra av trakasserier. Under våra workshoppar 
insåg jag också att det finns väldigt många olika sätt 
man kan uttrycka sig på och alla kan uttrycka sig på sitt 
eget sätt – så alla kan ju bli konstnärer.

Hur var det att samarbeta med andra klassen?

Jag visste inte vad som skulle hända och det blev ett 
väldigt annorlunda resultat genom att samarbeta med 
de andra jämfört med om man hade gjort det själv. Även 
om man inte alltid förstod vad säreleverna menade gick 
det att lista ut det. Det var nytt och väldigt spännande 
att få jobba med andra personer.
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Är det några praktiska moment eller knep, något 
som du tar med dig i ditt arbete nu framöver?

Vi har jobbat med att spela och dirigera tidigare, men 
det har varit häftigt att se särskoleeleverna vara så 
fascinerade av musikteknologi. Jag tänkte att jag 
skulle försöka skaffa en iPad, de andra instrumenten 
och kontaktmikrofonen också – den är rätt rolig!

Vilka fördelar med inkluderande arbete har 
du märkt?

Det finns ju bara fördelar! Som till exempel att se särskole-
eleverna vara så tagna av mötet med esteteleverna. Och 
det var så häftigt att höra esteterna uttrycka under en 
utvärdering att de tyckte det var så fantastiskt att få 
jobba tillsammans med den andra klassen. Jag tycker 
att det är en mänsklig rättighet att arbeta konstnärligt 
tillsammans. Vi är alla människor, det är så viktigt att vi 
möts. Det är något som många borde få uppleva. 

Och vad var utmaningarna med en blandad grupp?

Att få med människor i det här arbetet var en utmaning. 
Folk är ju lite rädda för det. Det är en okunskap egentligen 
som uttrycker sig i rädsla. Att överbrygga rädslan. Vi 
började med att ta med esteteleverna till en musik-
lektion på gymnasiesärskolan. Och det behövdes att 

   DET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT
   ARBETA KONSTNÄRLIGT TILLSAMMANS

Stina Blom, musiklärare på särskolan 
och grundskolan
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de skulle vara open-minded för att det inte skulle bli 
obekvämt för särskoleeleverna. Så det är en balans-
gång hela tiden med att våga förena folk.

Hur ser du på framtiden för det här projektet?

Några elever som såg föreställningen frågade mig om det 
här projektet kommer att fortsätta nästa år. Säg om vi gör 
det här projektet nästa år igen och nästa årskull elever får 
chansen – det hade varit en lättare ingång för de har varit 
och sett den här föreställningen. Det borde verkligen 
vara önskvärt om det fick fortsätta. Och jag tycker att det 
är klart vi ställer upp om projektet får arrangeras igen. Kul 
att se publikens reaktion dessutom, att det faktiskt berör-
de och att vi kom igång med samtalet.

   DET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT
   ARBETA KONSTNÄRLIGT TILLSAMMANS
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Avslutning
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Lycka till i ditt arbete!

I det här häftet har vi samlat ihop tankar och insikter kring 
projektet FUNK. Vi ville fånga upp och dela med oss av 
hur en inkluderande och samskapande process kan se ut 
utifrån våra erfarenheter. De olika rubrikerna kan användas 
som riktmärken i ditt kreativa arbete för att skapa en miljö 
där personer med och utan funktionsnedsättning kan trivas, 
känna sig trygga och samskapa.

En kärna i projektet har varit att göra elevernas röster 
hörda, att få fram deras perspektiv i frågor som berör 
dem, konstnärligt bearbeta det och få visa upp det i form 
av en föreställning. 

Vi har sett hur viktigt det är att återkomma till grund-
övningar, exempelvis uppvärmning, för att underhålla 
gruppens sammanhållning, tillit och trygghet. Att åter-
komma till en övning ger också deltagaren en chans att 
”lära sig” övningen och våga ta ut svängarna – som när 
en av eleverna i Värnamo spontant tog över ledarrollen! 
Det kan dessutom vara en utmärkt källa till inspiration 
för den fortsatta konstnärliga processen.

Mycket av inkluderande konstnärligt arbete handlar om 
ett förhållningssätt snarare än specifika övningar. Det 
ställer krav på dig som ledare att ha ett öppet sinne, 
nyfikenhet och att se varje individ samtidigt som du 
arbetar med gruppen som helhet. I stället för att komma 
med färdiga idéer eller egna verk, låter du deltagarnas idéer 
växa fram och tillsammans odlar ni idéerna till något fint. När 
du har lyckats att skapa en tillåtande och lugn atmosfär utan 
konkurrens och prestationskrav, blir det bra.
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I en kreativ, lugn och trygg miljö motverkas dessutom för-
domar, stereotyper och rädsla för olikheter. Deltagarna 
får kunskap om sig själva och andra på ett avspänt och 
roligt sätt. Det gemensamma skapandet är i centrum, inte 
olikheter eller specifikt kunnande.

Avslutningsvis vill vi betona att man med väldigt små 
medel kan skapa förutsättningar så att allas behov blir 
respekterade. Tänk inte på vad du saknar för instrument 
eller programvara, individerna i gruppen är egentligen den 
enda tillgång du behöver. Din utmaning och hedersamma 
uppgift som ledare är att ta tillvara och synliggöra dem 
– det är nyckeln. 

Lycka till!



Hur kan vi göra barns och ungas röster hörda och fånga in deras 
perspektiv i frågor som berör dem? Hur kan vi levandegöra det 
som står bakom rapporter och statistik och skapa engagemang 
och förståelse för samhällsviktiga ämnen bland unga? 

ShareMusic & Performing Arts erbjuder ett arbetssätt där en 
inkluderande och samskapande process står i fokus. Alla, 
oavsett förmågor och tidigare erfarenheter, kan bidra och 
känna sig stolta över sitt individuella sätt att uttrycka sig.
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