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Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2011 och våren
2012 till
Studiefrämjandet i
Stockholms län
Unga Klaras Vänner

Circonova

KUN 2010/738

2 900 000 kr

Uppfostran ur ett
hälsopedagogiskt
perspektiv

KUN 2010/742

2 900 000 kr

att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal med Studiefrämjandet i
Stockholms län avseende Circonova för perioden den 1 juli 2011 t o m den 30
juni 2012,
att uppdra åt förvaltningschefen att teckna avtal med Unga Klaras Vänner avseende projektet Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv för perioden
den 1 juli 2011 t o m den 30 juni 2012,
att avslå ansökningar från
Den idéella föreningen DansPunktNU!
firma Dagmar (Dascha) Esselius
Teater De Vill
Ideell förening Berus Resurscenter för kvinnor
AMMOT – Artister och Musiker mot tinnitus
Fria Teatern
Tage Granit
Tomas Granehag (TG Kultur)
Zirkus Loko-Motiv

KUN 2010/ 689
KUN 2010/739
KUN 2010/740
KUN 2010/741
KUN 2010/743
KUN 2010/744
KUN 2010/747
KUN 2010/750
KUN 2011/64
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Bakgrund

Kulturnämnden har för 2011 budgeterat 5 800 000 kr för Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet. I och med fördelningen av 2010 års stöd infördes en
ordning där stödet avser nästkommande höst och vår, d v s motsvarande läsår
eftersom skolan är den största avnämaren för de verksamheter som får stöd
för hälsopedagogisk kulturverksamhet.
2.1

Villkor för fördelning av Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet

Kulturnämnden fastställde regler för Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet i mars 2008 (bilaga 1). Enligt reglerna skall stödet ges till verksamhet
som stärker barn och ungas och därmed länsinvånarnas hälsa. Den som får
stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet skall med kultur som verktyg erbjuda barn och unga i hela Stockholms län hälsopedagogiska program samt
arbeta med metodutveckling där kulturen och pedagogiken är medel för att
stärka hälsan.
All hälsopedagogisk kulturverksamhet skall
•
•
•
•
•
•
•

hålla hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet,
bygga på ett hälsofrämjande perspektiv,
ha ett barnperspektiv där temat presenteras så att alla barn, oavsett kön och bakgrund ges förutsättningar till igenkännande,
vara befriade från färdiga lösningar, pekpinnar och för snäv tematik,
i förekommande fall innebära ett stöd för skolpersonalen att tillsammans med eleverna arbeta hälsofrämjande på skolan,
inbegripa hälso- och kulturpedagogiska metoder,
bygga på delaktighet, lekfullhet, processtänkande och långsiktighet.

Vidare skall den hälsopedagogiska kulturverksamheten ha en förankring i
adekvat forskning och utveckling avseende de ungas situation i samhället.
Varje produktion inriktas på viss åldersgrupp inom åldrarna 7- 18 år och produktioner som erhåller Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet skall vara
avgiftsfria för publiken.
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Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet under åren
2008 till 2010/2011

Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet infördes 2008 då totalt 5 000 000
kr fördelades till Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm, Zirkus Loko- Motiv och till AMMOT – Artister och Musiker mot Tinnitus. Under 2009 fördelades stöd till förutom ovanstående organisationer även till Teater De Vill och
Fria Teatern. För hösten 2010 och våren 2011 har totalt 5 800 000 kr fördelats
Zirkus Loko-Motiv, AMMOT samt Teater De Vill, varav 4 280 000 kr till Studiefrämjandet i Stockholms län.

3

Utredning om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet

3.1

Uppdraget

Kulturnämnden beslöt 2010 att uppdra till förvaltningen att se över reglerna
för Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet och återkomma till kulturnämnden med eventuella förslag till regeländringar. Förvaltningen anlitade en
extern utredare för att genomföra uppdraget. Förvaltningen gav utredaren ett
antal frågeställningar att besvara som framgår i utredningen (bilaga 4).
3.2

Utredningens förslag

Utredningen har bl a intervjuat de grupper som har beviljats Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet under 2010/2011. Förslagen till förändringar baseras dels på idéer från de som intervjuats i utredningen, dels på utredarens
egna förslag. Här nedan presenteras utredningens förslag.
3.2.1

Breddad finansiering

Utredningen föreslår att landstinget tydliggör reglerna, så att de sökande förstår att det är tillåtet att finansiera hälsopedagogisk verksamhet även med annat stöd än hälsopedagogisk kulturstöd.
Många stiftelser och fonder har som ändamål att stödja barns och ungdomars
hälsa och utbildning. Dessa fonder skulle kunna vara medfinansiärer till hälsopedagogiska projekt. Det är ett omfattande arbete att kartlägga fonderna och
kulturutövare har ofta knappa resurser. Utredningen föreslår därför att landstinget medverkar till att en sammanställning av sådana fonder upprättas och
görs tillgänglig.
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Striktare beräkning av genomsnittskostnader

Som framgår av utredningen, är det svårt att hitta en enhetlig modell hos
grupperna för hur genomsnittskostnader beräknas. Utredningen föreslår att
landstinget tydliggör sina instruktioner kring vad som ska inkluderas i produktionskostnader samt på vilket sätt man beräknar hur många elever och vuxna
som tar del av verksamheten.
Utredningen föreslår också att inte bara antalet föreställningar ska ingå i beräkningarna, utan att även lektioner, workshops och liknande inkluderas, samt
att dessa ska viktas lika tungt som föreställningar.
3.2.3

Tydligare information om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet

Utredningen föreslår att landstinget byter namn på stödet från Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet till det enklare namnet Kultur & Hälsa.
Utredningen föreslår också att landstinget, i god tid före varje ansökningstillfälle, aktivt kommunicerar möjligheten att ansöka om stödet till samtliga fria
kulturgrupper inom Stockholms län. Detta kan ske via mejl.
Utredningen föreslår också att landstinget ger i uppdrag åt en extern part att
komma med förslag på hur landstinget kan kommunicera hur de offentliga
medel som går till hälsopedagogiska kulturstödet används, samt de positiva
effekterna av detta, så att den allmänna bilden av landstingets hälopedagogiska kultursatsningar stärks.
3.2.4

Utökat samordningsuppdrag till Circonova

Utredningen föreslår att Circonova får i uppdrag att, inom befintligt anslag,
samordna nätverksträffar med landstinget och övriga grupper inom hälsopedagogiskt stöd en gång per år. Syftet med dessa nätverksträffar är att dela erfarenheter och att diskutera hur de olika grupperna kan dra nytta av varandra,
till exempel i fråga om delade forskningsresurser.
Utredningen föreslår också att Circonova får i uppdrag att, inom befintligt anslag och med landstingets bistånd, undersöka vilka liknande verksamheter
med forskningsanknytning som finns i landets övriga landsting, att samla in
kunskap om hur dessa fungerar, samt sammanställa resultaten på ett sådant
sätt att det också kommer de övriga grupperna inom hälsopedagogiska kulturstödet till del.
Utredningen föreslår vidare att Circonova, inom befintligt anslag, får ett utökat uppdrag som innebär att samordna forskarträffar dit alla grupper med
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hälsopedagogiskt kulturstöd bjuds in en gång per år. Forskningsträffarna bör
ha inriktning på ”framtidsspaning” och ge idéer till aktuella teman för den hälsopedagogiska verksamheten.
Utredningen föreslår slutligen att Circonova ges i uppdrag att, med utökat anslag, vartannat år samordna forskningskongresser dit övriga grupper inom
hälsopedagogiskt kulturstöd, lärare, skolledare, föräldrar och media bjuds in.

4

Förvaltningens synpunkter

4.1

Kommentarer till utredningens förslag

Förvaltningen kommenterar här utredningens olika förslag till förändringar av
stödet. Förvaltningen föreslår inga direkta regeländringar med anledning av
rapporten.
4.1.1

Breddad finansiering

När det gäller förslaget att landstinget skall göra en sammanställning av olika
fonder som organisationerna kan söka stöd ur för att få fler finansiärer konstaterar förvaltningen att det krävs en omfattande arbetsinsats för att kunna göra
en heltäckande sammanställning av fonder och andra källor för extern finansiering av kultur eller verksamhet knuten till kultur och hälsa. Det är inte möjligt för kulturförvaltningen att ta på sig ett sådant arbete. Det måste vara upp
till organisationer själva att försöka finna andra finansiärer.
4.1.2

Striktare beräkning av genomsnittskostnader

Utredningen föreslår att landstinget tydliggör sina instruktioner kring vad som
ska inkluderas i produktionskostnader samt på vilket sätt man beräknar hur
många elever och vuxna som tar del av verksamheten. Utredningen föreslår
också att inte bara antalet föreställningar ska ingå i beräkningarna, utan att
även lektioner, workshops och liknande inkluderas, samt att dessa ska viktas
lika tungt som föreställningar.
Förvaltningen gör en bedömning av ansökan som helhet och sammanväger de
olika delarna i projektet där både föreställningen och pedagogisk verksamhet
som t ex workshops ingår. Däremot är det svårt att beräkna vad lärarna i sin
tur gör för aktiviteter med sina elever och vad som kan räknas som en del i det
hälsopedagogiska kulturstödet och vad som ingår i lärarnas ordinarie arbete
inom t ex ämnet livskunskap.
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Tydligare information om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet

Förvaltningen tror inte att det har någon betydelse om det sker ett namnbyte
på stödet från Stöd till hälsopedagogiskt kulturverksamhet till det enklare
namnet Kultur & Hälsa som i dag allt mer används som ett samlat uttryck för
kopplingen mellan kultur och hälsa. Men naturligtvis ska förvaltningen och
kulturnämnden alltid vara öppna för att hitta benämningar som kommunicerar de olika stödens inriktning så tydligt som möjligt.
När det gäller frågan om annonsering av stödet så informerar förvaltningen
om stödet på kulturförvaltningens hemsida och i förvaltningens nyhetsbrev
som går ut till över 1 000 prenumeranter på samma sätt som förvaltningen
informerar om övriga stöd. Förvaltningen även sänt ut information till länets
kultursekreterare och till scenkonstgrupper. Vanligtvis annonseras inga stöd i
dag- eller fackpress.
Utredningen föreslår också att landstinget ger i uppdrag åt en extern part att
komma med förslag på hur landstinget kan kommunicera hur de offentliga
medel som går till stödet till hälsopedagogisk kulturverksamhet används, samt
de positiva effekterna av detta, så att den allmänna bilden av landstingets hälopedagogiska kultursatsningar stärks. Förvaltningen försöker att uppfylla det
bl a genom de nyhetsbrev som kontinuerligt sänds ut och förvaltningen antar
också att kulturnämndens ledamöter kommunicera stödet. Därutöver har kulturförvaltningen inga resurser för att kunna utöka informationen om just stödet till hälsopedagogisk kulturverksamhet.
4.1.4

Utökat samordningsuppdrag till Circonova

Utredningen ger ett antal förslag som dels föreslås inom befintligt anslag, dels
utökat anslag som rör Circonova.
De förslag som utredningen presenterar angående utökade uppdrag för Circonova anser förvaltningen inte kan genomföras. Dels ryms utökade uppdrag
inte i befintlig budgetram, dels innebär föreliggande förslag att Circonova får
ett lägre stöd 2011 än 2010, dels är det inte självklart att ett vidgat uppdrag
enligt utredarens förslag skall gå till just Circonova.
Sedan stödet infördes har merparten av anslaget gått till Studiefrämjandet för
driften av Circonova. Mot bakgrund av detta utgick utredningen från att Circonova även framdeles skulle bli den aktör som beviljas det största stödet och
därför bygger förslagen på att det är Circonova som skall få utökade uppdrag.
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Självklart är det viktig att förmedla och diskutera erfarenheter, men att anordna forskningskongresser och nätverksträffar innebär att tid och ekonomiska
resurser tas från det ordinarie arbetet med skoleleverna. Med nuvarande anslag för stödet till hälsopedagogisk kulturverksamhet anser förvaltningen att
det inte är möjligt att genomföra sådana aktiviteter som utredaren föreslår.
4.1.5

Avgift på den hälsopedagogiska kulturverksamheten

Utredningen föreslår inte att den nu avgiftsfria hälsopedagogiska kulturverksamheten skall avgiftsbeläggas. Förvaltningen har dock tidigare framfört att
nämnden bör överväga att införa en avgift för beställarna av projekt inom ramen för Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet.
Kulturnämndens utbud av teater inom scenkonststödet, musik genom Länsmusiken och dans genom Danskonsulenten subventioneras till ca 50 % av
kostnaden medan beställande skola/kommun själv svarar för återstående 50
%. En avgift på den hälsopedagogiska kulturverksamheten skulle ur beställarens synvinkel skapa neutralitet mellan de olika utbuden och genom tillhandahållna intäkter även innebära en ökad volym på utbudet av hälsopedagogisk
kulturverksamhet vilket i sin tur för med sig att flera skolor därmed kan ta del
av verksamheten.
Förvaltningen anser emellertid att det inte bör införas avgifter redan 2011/
2012 eftersom den förutsättningen inte fanns när grupperna upprättade sina
ansökningar. Om avgifter ska införas måste det arbetas fram tydliga riktlinjer
för hur avgifterna ska beräknas. Förvaltningen vill ändå belysa frågan för kulturnämnden inför framtiden.
4.2

Förslag till Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet för
hösten 2011 och våren 2012

I föreliggande ärende har kulturförvaltningen prövat elva ansökningar. Förvaltningen föreslår att nämnden fördelar stöd till två organisationer och avstyrker stöd till nio ansökningar.
I reglerna framgår att den hälsopedagogiska kulturverksamheten skall ha en
förankring i adekvat forskning och utveckling avseende de ungas situation i
samhället. Tidigare år har detta krav i praktiken ställts på enbart Circonova.
Övriga grupper som beviljats stöd har fått ett så begränsat stöd att kulturnämnden inte krävt att grupperna skall ha en sådan anknytning till forskningen som reglerna egentligen stipulerar.
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I år finns det dock två sökande organisationer som enligt förvaltningens mening har möjlighet att uppfylla reglerna till fullo – Studiefrämjandet i Stockholms län genom Circonova samt Unga Klaras Vänner. Förvaltningens förslag
innebär att Studiefrämjandet i Stockholms län föreslås få ett betydligt lägre
stöd än jämfört med tidigare år. Anledningen att förvaltningen föreslår lägre
stöd än tidigare år till Circonova är att ytterligare aktörer måste få möjlighet
att genomföra jämförbar verksamhet på lika villkor. Förvaltningen har övervägt fördelar och nackdelar med att ge stöd till fler grupper men har tagit fasta
på de regler som finns för stödet och den utredning som har genomförts och
har kommit fram till att föreslå kulturnämnden att bevilja stöd till enbart två
sökande organisationer.
Förvaltningen vill poängtera att merparten av de grupper som har sökt stödet
har en stor erfarenhet och kunskap att arbeta med barn och unga och har tydligt beskrivit hur de kommer att arbeta med de hälsopedagogiska aspekterna i
sina respektive upplägg.
Förvaltningen anser att Unga Klaras Vänner och Studiefrämjandet tydligt beskriver på vilket sätt de kommer att genomföra sin verksamhet. Organisationernas ambition överensstämmer med de riktlinjer som nämnden antagit för
hälsopedagogisk kulturverksamhet.
4.3

Förvaltningen tillstyrker

Förvaltningen föreslår att nämnden fördelar stöd till två organisationer.
4.3.1

Studiefrämjandet i Stockholms län

KUN 2010/738

Studiefrämjandet Stockholms län har inkommit med en ansökan om Stöd till
Hälsopedagogisk kulturverksamhet med 5 139 176 kr för driften av Circonova.
Den totala kostnaden för verksamheten beräknas till 5 189 176 kr.
Efter samtal med förvaltningen har Studiefrämjandet kompletterat sin ansökan med ytterligare ett kostnadsalternativ om 4 280 000 kr, d v s samma belopp som de har beviljats för verksamheten under 2010/2011. Förvaltningen
presenterar här förslaget som har en budget på 4 280 000 kr.
Övergripande uppdrag för Studiefrämjandet när det gäller Circonovas verksamhet är:
•

Circonova skall spegla barn och ungas egen vardag och särskilt belysa
de ungas situation ur ett hälsopedagogiskt perspektiv. Verksamheten
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skall fokusera på kulturens roll i strävanden att stärka barn och ungas
psykiska hälsa.
Circonova skall bedrivas i nära samverkan med länets skolor.
Genomförandet sker genom att fristående artister/scenkonstgrupper
från Stockholms län.

Under 2010 och under våren 2011 har Circonova genomfört föreställningen ”I
väntan på Love”. Under 2009 har Circonova samarbetat 52 skolor i totalt 145
kommuner i länet. Föreställningarna har spelats 159 gånger för 5 656 elever,
637 föräldrar och 786 pedagoger, totalt 7 079 personer. Förutom föreställningar har Circonova genomfört fortbildningar, föräldra- och lärarworkshops,
informationsmöten med 1 838 deltagare.
Under våren 2010 har Circonova genomfört 69 föreställningar med workshops
mm i totalt nio kommuner. Totalt har 2 627 personer tagit del av Circonovas
verksamhet, varav 458 personer över 26 år.
”I väntan på Love”, vänder sig till elever i årskurserna 4- 7. Detta program
fortsätter under hösten 2011. Föreställningen har skapats med utgångspunkt
från barnens egna historier. Den undersöker frågor om identitet, gemenskap,
utanförskap, tillit, kärlek och vad händer om man går utanför normen? Föreställningen framförs av tre nycirkusartister. Det pedagogiska programmet
innehåller föreställningar, 3 fortbildningstillfällen för skolpersonal samt föräldraföreställning med en workshop för föräldrar och skolpersonal.
Om I väntan på Love spelas under hösten 2011 kan Circonova nå ca 2 400
barn och ca 600 vuxna. Det innebär ca 40 elevföreställningar och ca 25 föreställningar för personal och föräldrar och minst 39 workshops för skolpersonal
och föräldrar.
Ett nytt hälsopedagogiskt program ”Tänk om”, en föreställning om makt, roller och norm för åk 7-8 har premiär den 28 mars 2011. Det är en klassrumsföreställning med en pedagog och en artist, som innehåller både en konstnärlig
del och en pedagogisk workshop med eleverna samt fortbildning för lärarna.
Det pedagogiska programmet innehåller två fortbildningstillfällen, föreställning & workshop. I samarbete med referensklasser har Circonova fått uppslag
till föreställningen. Föreställningen kommer att vara interaktiv och eleverna i
de klasser som Circonova besöker är medskapare . Circonova skall få dem att
känna sig delaktiga, viktiga och att känslan att empowerment väcks!
Under hösten 2011 genomförs föreställningen Tänk om under en åtta veckors
period . Under den perioden beräknas att nå ca 700 elever samt ca 50 lärare
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med föreställning och workshops. Artist och pedagog är endast kontrakterade
på halvtid. Totalt antal föreställningar beräknas till 30.
Under hösten 2011 vill Studiefrämjandet även ta fram en ny föreställning riktad till de yngre åldrarna med premiär januari 2012. För att minska både personal- och produktionskostnader är tanken att två artister ingår i föreställning
och att föreställningen kommer att spelas i skolans egna lokaler, t ex klassrum.
Anledningen till en ny produktion är enligt Studiefrämjandet en efterfrågan
från många lärare. Genom att arbeta förebyggande med yngre barn gällande
deras hälsa anser Circonova att de har större möjlighet att fånga upp barn på
ett tidigt stadium.
I den nya produktionen, som beräknas ha premiär i januari 2012, är ambitionen att spela för ca 2 700 barn och deras lärare samt hålla i workshops för
både skolpersonal och elever. Circonova beräknar antalet elevföreställningar
ca 55 samt att genomföra ca 45 workshops.
Enligt studiefrämjandets egna uppgifter i den ursprungliga ansökan om drygt
5 100 000 kr i stöd uppgår kostanden per deltagande barn till drygt 1 000 kr. I
den reviderade ansökan som omfattar samma stöd som 2010 anges kostnaden
per barn till ca 740 kr.
Circonova arbetar kontinuerligt med metodutveckling. Circonovas pedagogiska träffar innehåller metoder och övningar som stärker samspel och trygghet i
gruppen. Circonova utgår från föreställningarnas teman och ger skolpersonalen möjlighet att själva reflektera och pröva olika metoder för att arbeta med
föreställningarnas innehåll. På så sätt arbetar Circonoca för att nå barnen.
Circonova framhåller att genom att de utbildar skolans personal i hälsopedagogiska metoder och förhållningssätt blir spridnings mycket större än om Circonovas pedagoger endast skulle möta eleverna.
Som ett led i metodutvecklingen samt att mäta resultat från de insatser kommer dramapedagogerna pröva metoder och övningar i olika klasser på en del
av de skolor som Circonova samarbetet med.
Under 2011/2012 kommer olika typer av fristående fortbildningar att fortsätta
att erbjudas till skolor. Dessa fortbildningar är avgiftsbelagda.
Circonova har en referensgrupp med personer från BRIS, Lärarhögskolan,
Barnkulturcentrum vid Stockholms Universitet, psykologer som arbetar med
barn och hälsa samt en person från Riksteatern. Genom referensgruppen får
Circonova stöd och idéer i arbetet utifrån referensgruppens olika forskningsområden.
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Förvaltningen har vid ett antal tillfällen under 2010 och 2011 träffat Studiefrämjandet för att diskutera Circonovas verksamhet. Dessa träffar kommer
även fortsätta under 2011 och 2012.
Självklart innebär förlaget om sänkt stöd en förändrad verksamhet jämfört
med ansökan. Studiefrämjandet har under ett antal år fått en generös tilldelning av stödet. Förvaltningen har under ett flertal år påpekat att Studiefrämjandet måste finna andra lösningar när det gäller t ex gäller anställningsvillkoren för artisterna. Kostnaden per barn som ju utgör målgrupp för stödet, har
tidigare legat över 1 000 kr och gjorde det alltjämnt i den ursprungliga ansökan Studiefrämjandet kom in med inför 2011. Förvaltningen tycker att det är
bra att kostnaderna per barn sänkts i det reviderade förslag som inkommit.
I det avtal som skrivs mellan Studiefrämjandet och kulturnämnden kommer
det tydligt framgå vilka åtagande som gäller för driften av Circonova.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Studiefrämjandet i
Stockholms län 2 900 000 kr i Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet för
hösten 2011 och våren 2012 för driften av Circonova, vilket innebär 1 380 000
kr lägre stöd jämfört med hösten 2010 och våren 2011. Som nämnts tidigare är
främsta anledningen till det sänkta stödet att ytterligare aktörer måste få möjlighet att genomföra jämförbar verksamhet på lika villkor.
Kulturförvaltningen föreslår vidare att kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal mellan Studiefrämjandet i Stockholms län och
kulturnämnden rörande driften av Circonova för perioden 1 juli 2011 t o m 30
juni 2012. Det föreslagna stödet understiger det som Studiefrämjandet sökt,
även om den reviderade ansökan beaktas. Förvaltningen behöver därför komma överens med Studiefrämjande om vilken verksamhet som kommer att
genomföras inom ramen för kulturnämndens fastställda stöd.
4.3.2

Unga Klaras Vänner

KUN 2010/742

Unga Klaras Vänner ansöker om 4 500 000 kr i Stöd till Hälsopedagogisk
kulturverksamhet för projektet Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv.
Efter samtal med förvaltningen har Unga Klara kompletterat ansökan med
ytterligare ett kostnadsalternativ om 3 500 000 kr. Den totala kostnaden för i
första alternativet beräknas till 6 160 000 kr och i andra alternativet till
4 913 500 kr. Utöver det sökta stödet från kulturnämnden har Unga Klara bl a
stöd från Allmänna arvsfonden för projektet. Förvaltningen presenterar här
förslaget som har en budget på 3 500 000 kr.

14 (22)
KUN 2011-03-09, p 10
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-02-25

Diarienummer:
KUN 2011/38

Under tre år (2010-2013) fokuserar Unga Klara på frågan om uppfostran.
Samtliga föreställningar, seminarier, workshops som sker i regi av Unga Klara
kommer att belysa detta ur ett barnperspektiv – alltid i nära samarbete med
publiken.
I anknytning till projektet Uppfostran ansöker Unga Klara om stöd för tre teaterföreställningar som skall belysa specifika frågeställningar som barn och
unga kommer i kontakt med under sin uppväxt. Till varje föreställning hör
samtal och olika övningar tillsammans med teaterpedagoger, för att ge barnen
möjlighet att utveckla och träna sig i att hantera livets frågor.
En Hälsopedagogisk referensgrupp i samarbete med Institutionen för folkhälsovetenskap (Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete) vid Karolinska Institutet, Barnens Rätt I Samhället (BRIS) samt ungdomsmottagning på nätet
(UMO), kopplas till projektet och uppföljnings- och utvärderingsarbetet.
Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv kommer bland annat att kunna
kompletteras med pedagogiska resurser från uppfostransprojektet. Vilket innebär att de teaterpedagogerna i uppfostransprojektet även kommer att arbeta
i det hälsopedagogiska projektet.
I Unga Klaras första ansökan om 4 500 000 kr innefattade tre föreställningar
med teman; Den jag egentligen är (om identitet och genus), Låt maten tysta
mun (om ätstörningar och andra beroenden) samt 6e sinnet (om sex och internet).
I den reviderade ansökan byts föreställnigen 6e sinnet ut mot föreställningen
Tillsammans är vi David, som är en fördjupning av temat identitet och genus.
Istället planerar Unga Klara att sätta upp föreställningen 6e sinnet hösten
2012 på Unga Klaras scen.
I den reviderade ansökan ingår tre föreställningar; Den jag egentligen är, Låt
maten tysta mun samt Tillsammans är vi David.
Föreställningen Den jag egentligen är, av Erik Uddenberg, vänder sig till mellanstadiet och handlar om hur vi under uppväxten identifierar oss med olika
figurer vi möter i böcker, filmer, serier och annan barnkultur. Texten bygger
på skådespelarnas egna minnen av karaktärer de själva känt sig besläktade
med, och hämtat styrka från, som barn.
I föreställningen ingår två skådespelare och kan spelas i ett klassrum. Tre team
kommer att jobba parallellt med samma föreställning under hösten 2011. Tillsammans med pedagoger besöker skådespelarna skolor i länet. I det pedago-
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giska arbetet anser Unga Klara det är viktigt att stimulera barnen till att plocka
fram sina egna berättelser och identifikationsgestalter.
Föreställningen Låt maten tysta mun av Niki Gunke Stangertz, vänder sig till
högstadiet. I föreställnigen deltar en skådespelare och en musiker. Föreställningen är en självbiografisk monolog om ätstörningar och medberoende. I
pjäsen får publiken följa flickan på hennes resa tillsammans med sin dysfunktionella familj. En resa som ger henne vetskapen om att det inte går att stänga
av sina känslor. Det går heller inte att hjälpa andra om man inte hjälper sig
själv först samt insikten om att ensam inte alltid är så stark. Dramatikern har
under sin uppväxt kommit i kontakt med olika missbruksproblem och som
medberoende har hon påverkats av detta. Unga Klara kommer att samarbeta
med BRIS, som finns med som en ytterligare resurs i anknytning till detta
tema för eleverna.
Det kommer också finnas en pedagog som följer med föreställningen. Föreställningen spelas i ett klassrum. Unga Klara påpekar att när det gäller det
pedagogiska arbetet med högstadiet är det viktigt att de kan vara med och påverka situationen genom till exempel övningar som ”Hot seat” där eleverna
intervjuar rollfiguren efter förställningen. Eller, enligt Augusto Boals metod,
en brasiliansk regissör och teaterpedagog som uppfann forumteater, diskutera
olika vändpunkter i föreställningen.
Föreställningen, Tillsammans är vi David, av Erik Uddenberg vänder sig till
gymnasiet. Föreställningen kommer att spelas i klassrum ute i länet istället för
att spelas på Unga Klaras scen.
Den 27 april 1966 fördes två åttamånaders tvillingpojkar i Winnipeg, USA, till
läkaren för att omskäras. Bruce är den äldste av dem, och därför blir det han
som opereras först. Men läkaren är osäker och skär snett. Lillebror Brian blir
aldrig opererad. Men för Bruce blir konsekvenserna omfattande. Skadorna på
hans kön är så stora att familjen blir övertalad att låta det lilla barnet växa upp
som flicka. Knappt två år gammal förvandlas Bruce till Brenda.
För psykiatrikern John Money, som är den som övertalar familjen, är det ett
perfekt experiment: två enäggstvillingar som växer upp i samma familj, den
ena som pojke, den andra som flicka. Kommer hans teori om könet som en
social konstruktion att kunna bevisas?
Utifrån den verkliga bakgrund berättas historien om Brenda som växer upp
utan att känna sig hemma i det kön hon blivit tilldelad. Om hur hon vid 14 års
ålder för första gången får höra sin historia och genast bestämmer sig för att
bli pojke igen. Men hon kan inte bli Bruce. Bruce är borta. Hon måste bli någon som är både Bruce och Brenda. Hon blir David. Gifter sig så småningom
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och blir styvpappa till två små barn. På scenen ser publiken både Bruce och
Brenda. De som tillsammans blir David.
Tillsammans är vi David, är enlig Unga Klara, ett perfekt diskussionsunderlag
för gymnasiet och de högre klasserna i högstadiet om vad kön är, vilka förväntningar vi har på kön och hur olika ett och samma kön kan gestalta sig.
Föreställningen kommer att spelas under perioden 1 januari-31 maj 2012 och
Unga Klara beräknar att nå minst 2 100 elever (medverkan i referensgrupp
och andra aktiviteter är ej medräknade).
Totalt innebär det att projektet Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv
når 7 075 deltagare/besökare i Stockholms län i åldern 10-18 år. Kostnaden
beräknas till knappt 500 kr per barn/ungdom.
Kulturförvaltningen har träffat Unga Klara för att diskutera ansökan och olika
förutsättningar för att genomföra projektet.
Kulturförvaltningen anser att projektet är väl genomtänkt och intressant inte
minst med tanke på den långa erfarenhet som Unga Klara har att arbeta med
barn och ungdomar. Unga Klara har också genom samarbetet med bl a Karolinska Institutet kunnat påvisa forskningsanknytning i verksamheten.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Unga Klaras Vänner
2 900 000 kr i Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet för perioden hösten 2011 och våren 2012 för projektet Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv.
Kulturförvaltningen föreslår vidare att uppdra åt förvaltningschefen att teckna
avtal mellan Unga Klaras Vänner och kulturnämnden rörande projektet Uppfostran ur ett hälsopedagogiskt perspektiv för perioden 1 juli 2011 t o m 30 juni
2012. Det föreslagna stödet understiger det som Unga Klaras Vänner sökt,
även om den reviderade ansökan beaktas. Förvaltningen behöver därför komma överens med Unga Klaras Vänner om vilken verksamhet som kommer att
genomföras inom ramen för kulturnämndens fastställda stöd.
4.4

Avtal med Studiefrämjandet och Unga Klaras Vänner

I avtalen skall bl a ingå vad den hälsopedagogiska verksamheten under hösten
2011 och våren 2012 innehåller, antal föreställningar och workshops mm.
Geografisk spridning av verksamheten, information om projektens forskningsanknytning och styrdokument. I avtalet skall det också framgå att organisationerna inte har rätt att ta betalt för skolföreställningar som omfattas av kultur-
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nämndens stöd. Likaså bör det framgå att landstingets stöd inte kan användas
inom ramen för Skapande skola som ju kommunerna får statsbidrag för.
4.5

Förvaltningen avstyrker

Förvaltningen avstyrker stöd avseende ansökningar från nio organisationer.
4.5.1

Den idéella kulturföreningen DansPunktNU! KUN 2010/689

Den idéella kulturföreningen DansPunktNU! ansöker om 465 000 kr i Stöd till
Hälsopedagogisk kulturverksamhet för projektet Dax för Dans. Den totala
kostnaden för projektet beräknas till 535 000 kr.
Föreningen beräknar att nå 1 100 barn i ålder 7-12 år i Stockholms län. Varje
barn kommer att delta i dansverkstäder vid sex tillfällen, se en föreställning
och delta i en utvärdering. I projektet ingår också informationsmöte och utvärdering med personalen. Under verkstäderna får eleverna ta del av både
strukturerat dansmaterial och improvisation.
I projektet skall det att ingå en ny föreställning, ”En annan”, en interaktiv föreställning med humor och igenkännande med musik och dans.
Kulturförvaltningen tycker att projektet är intressant men förvaltningen anser
inte att det inte finns ekonomiskt utrymme att ge stöd till den idéella kulturföreningen DansPunktNU!
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att avslå ansökan från Den idéella
kulturföreningen DansPunktNU! för Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet för hösten 2011 och våren 2012 för projektet Dax för Dans .
4.5.2

firma Dagmar(Dascha) Esselius

KUN 2010/739

firma Dagmar (Dascha) Esselius ansöker om 128 000 kr i Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet för projektet Konstnärlig metodik som träning för
socialt samspel. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 210 000 kr.
Projektet skall pröva om processinriktade videoupptagningar i kombination
med barnets eget bildskapande kan vara till hjälp för de barn som har svårt att
se utanför sig själva, att uppfatta sammanhang, att känna empati och att
kommunicera. Projektet skall äga rum på Lunaskolan i Stockholm och omfattar totalt 12 barn med Aspergers syndrom och lätt autism.
Kulturförvaltningen anser att ansökan är för begränsad i sin omfattning eftersom endast 12 barn på en skola omfattas av projektet. Kulturförvaltningen
föreslår kulturnämnden att avslå ansökan från firma Dagmar (Dascha) Esseli-
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us om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet för hösten 2011 och våren
2012 för projektet Konstnärlig metodik som träning för socialt samspel .
4.5.3

Teater De Vill

KUN 2010/740

Teater De Vill har inkommit med en ansökan om Stöd till Hälsopedagogisk
kulturverksamhet med 900 000 kr för projektet Se med alla sinnen. Gruppen
ansöker om hela kostnaden för projektet från landstinget.
Teater De Vill beviljades Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet 2009 och
2010/2011 för projektet Kulturakuten.
Projektet, Se med alla sinnen, bygger på att undersöka och reflektera kring
våra sinnen. En kvinna kommer in på scenen tillsammans med en musiker.
Hon sätter sig framför en bok som hon slår upp för att läsa. Alla i publiken kan
se att kvinnan är blind. Under drygt en timme arbetar duon tillsammans med
publiken. Övningar får publiken att lära känna sina sinnen och föder samtidigt
tankar på hur det skulle kunna vara att tvingas leva utan ett av dem. I projektet
kommer alla sinnen att undersökas tillsammans med eleverna. Under
2011/2012 beräknar Teater De Vill nå 6 000 barn och ungdomar.
Kulturförvaltningen tycker att projektet är intressant men förvaltningen anser
inte att det inte finns ekonomiskt utrymme att ge stöd till Teater De Vill.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att avslå ansökan från Teater de
Vill om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2011 och våren
2012 för projektet Se med alla sinnen.
4.5.4

Ideel förening Berus Resurscenter för kvinnor KUN 2010/ 741

Ideel förening Berus Resurscenter för kvinnor ansöker om 60 000 kr i Stöd till
Hälsopedagogisk kulturverksamhet för projektet Sagoslott - mötesplats för
lärande, lek och kultur. Den totala kostnaden för projektet beräknas till
98 000 kr. Föreningen söker stöd för att under maj – juni 2011 genomföra åtta
sagoföreställningar där barn och föräldrar själva kan delta.
Syftet med projektet är att samla kompetens, resurser, idéer och kreativa ledare på en plats. Målet är att erbjuda föräldrar nya möjligheter för inspiration
och kunskap till medvetet arbete för barnens utveckling samt väcka föräldrarnas intresse till kulturarv och dialog kring gemensamma värdegrunder.
Kulturförvaltningen anser att projektet inte är tillräckligt omfattande och enbart genomfös under maj och juni 2011. Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att avslå ansökan från Ideell förening Berus Resurscenter för kvin-
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nor om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2011 och våren
2012 för projektet Sagoslott - mötesplats för lärande, lek och kultur.
4.5.5

AMMOT – Artister och Musiker mot Tinnitus KUN 2010/743

AMMOT – Artister och Musiker mot Tinnitus har inkommit med en ansökan
om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet med 1 075 000 kr för projektet
Ljudhjältarna 2– Jakten på den försvunna tystnaden. Den totala kostnaden
för projektet är 1 290 000 kr.
AMMOT beviljades Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet 2008 för att
producera Ljudhjältarna har sedan 2009 fått stöd för genomföra projektet
runt om i länet. Ljudhjältarna börjar med musikteaterföreställningen Ljudhjältarna, som leder till insikten att tre Ljudhjältar inte räcker till vår bullriga
planet. Eleverna anmäler sitt intresse och de tillfrågas att de kan göra ljudhjälteakademins inträdesprov, sedan vidtar olika övningar som barnen skall göra.
I Ljudhjältarna 2 – Jakten på den försvunna tystnaden vidareutveckla temat
kring hörseln och samla den kunskap och erfarenhet gruppen fått genom åren.
Tillsammans med koreografen Birgitta Egerbladh, forskare och andra experter
inom audiologi kommer projektet att växa fram. Projektet vänder sig till barn i
åldern 10-12 år. Föreställningen handlar om de fyra vännerna Kapten Tone,
Prins Poff, Ljudo och Ljudit som landar på planeten Tellus i jakten på den försvunna tystnaden. Gruppen kommer att i samarbete med forskare utforma en
workshop för barnen där olika delar av ljudkunskap och kunskap om örat
kommer att ingå på olika sätt.
Kulturförvaltningen tycker att projektet är intressant men förvaltningen anser
inte att det inte finns ekonomiskt utrymme att ge stöd till AMMOT.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att avslå ansökan från AMMOT Artister och Musiker mot Tinnitus om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2011 och våren 2012 för projektet Ljudhjältarna 2 - Jakten på
den försvunna tystnaden.
4.5.6

Fria Teatern

KUN 2010/744

Fria Teatern har inkommit med en ansökan om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet med 1 075 000 kr för projektet Alla människor har lika värde –
men svåras är det med dom värdelösa. Gruppen ansöker om hela kostnaden
för projektet från landstinget.
Projektet utgår från föreställningen ”Svårast är det med dom värde lösa” Föreställningen centrerad runt Hedvig som har en CP-skada, och hennes livssitua-
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tion. I samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd kommer teatern att genomför workshops. Syftet med projektet är att bl a synliggöra fördomar. Fria Teatern kommer också att med hjälp av Förbundet Unga Rörelsehindrade delta i projektet. Fria Teatern beräknar att nå 4 570 ungdomar i åldern 13-18 år.
Kulturförvaltningen tycker att projektet är intressant men förvaltningen anser
inte att det inte finns ekonomiskt utrymme att ge stöd till Fria Teatern.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att avslå ansökan från Fria teatern om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2011 och våren
2012 för projektet Alla människor har lika värde – men svåras är det med dom
värdelösa .
4.5.7

Tage Granit

KUN 2010/747

Tage Granit har inkommit med en ansökan om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet med 480 000 kr för projektet Lyckopillret. Gruppen ansöker
om hela kostnaden för projektet från landstinget.
Föreställningen tar upp frågor om hur ungdomar mår. Om varför ungdomar
mår så dåligt i ett av världens rikaste länder. Tage Granit har fortsätter sitt
arbete med att utforska ungdomsåren. Vem är jag, vem vill jag bli och vem är
jag i förhållande till andra människor är utgångspunkten i föreställningen.
I föreställningen möter publiken Elin, en femtonårig flicka som drabbats av ett
sammanbrott då kraven blivit för stora. Med hjälp av Tage Granit interaktiva
teatermetod får publiken sedan vara med och hjälpa inte bara Elin utan även
hennes pojkvän och mamma att försöka hindra sammanbrottet. Syftet med
föreställningen är att våga be om hjälp och som vän erbjuda hjälp.
Till föreställningen följer en rörelsebaserad workshop och en lärarhandledning. Gruppen beräknar att nå 1 800 ungdomar mellan 13-18 år.
Kulturförvaltningen tycker att projektet är intressant men förvaltningen anser
inte att det inte finns ekonomiskt utrymme att ge stöd till Tage Granit.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att avslå ansökan från Tage Granit om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2011 och våren
2012 för projektet Lyckopillret.
4.5.8

Tomas Granehag (TG Kultur)

KUN 2010/750

Tomas Granehag (TG Kultur) har inkommit med en ansökan om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet med 300 000 kr för projektet TIVOLI- ett
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seminarium om alkoholism och medberoende. Gruppen har egna intäkter på
135 000 kr.
I projektet ingår en föreläsning om sjukdomen alkoholism samt en teaterföreställning. I projektet medverkar professionella terapeuter. Beställaren kan
välja bland tre olika pjäser; Albin och Varulven (åk 1-3), Malva (åk 4-6), Hälsa
allihopa (åk 8-gymnasiet).
Kulturförvaltningen tycker att projektet är intressant men förvaltningen anser
inte att det inte finns ekonomiskt utrymme att ge stöd till Tomas Granehag
(TG Kultur).
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att avslå ansökan från Tomas
Granehag (TG Kultur) om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten
2011 och våren 2012 för projektet TIVOLI- ett seminarium om alkoholism och
medberoende.
4.5.9

Zirkus Loko-Motiv

KUN 2011/64

Zirkus Loko-Motiv har inkommit med en försenad ansökan om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet med 2 056 000 kr för äventyrsvandringarna
Stormens Öga, Rescue M, Känslornas språk – ett gemensamt språk . Den totala kostnaden är 2 256 000 kr.
Zirkus Loko- Motiv har under 2006 och 2007 varit en av grupperna som har
haft uppdrag inom Circonova då verksamheten bedrevs i kulturförvaltningens
regi. Inom ramen för Circonova arbetades äventyrsvandringen Rescue M fram.
Under 2008 och 2009 har gruppen haft stöd för äventyrsvandringarna Rescue
M och Stormens Öga. Under hösten 2010 och våren 2011 har gruppen även
stöd för projektet Känslornas språk .
I varje äventyrsvandring, som är ca tre timmar, kan ca 15 -20 barn delta. Verksamheten genomförs i lokaler på Tegelviksgatan på Södermalm. Totalt beräknar gruppen att nå 3 510 barn och unga mellan 7- 18 år.
Gruppen använder i sitt arbete en metod som de kallar Lokomotiv-metoden.
Den innebär att med konstens som verktyg komma direkt in i fantasins värld
och djupt i sig själv.
Zirkus Loko-Motivs ansökan omfattar äventyrsvandringarna Rescue M och
Stormens Öga samt Känslornas språk, en specialanpassad äventyrsvandring
för barn som håller på att lära sig det svensk språket och går i s k språkförberedande klasser. Äventyrsvandringarna syftar till att tillsammans med barn
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och ungdomar skapa en interaktiv teater och konstuplevelse på temat känslor i
form av en äventyrsvandring. Till alla föreställningar kopplas ett pedagogiskt
förarbete genom inspirations och informationsträffar för lärarna.
Zirkus Loko-Motiv har erfarenhet av hälsopedagogiskt arbete och har också
lång erfarenhet att arbeta med barn och ungdomar.
Kulturförvaltningen tycker att projektet är intressant men förvaltningen anser
inte att det inte finns ekonomiskt utrymme att ge stöd till Zirkus Loko-Motiv.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att avslå ansökan från Zirkus
Loko-Motiv om Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet höstent 2011 och
våren 2012 för äventyrsvandringarna Stormens Öga, Rescue M, Känslornas
språk – ett gemensamt språk.

Hans Ullström
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2

Uppdraget

Utredningen har gjorts utifrån sju frågeställningar som Stockholms läns landting (SLL) gett i uppgift åt utredningen att besvara:
1. Genomförs verksamheten i enlighet med vad som sägs i reglerna
(nedan) samt i det avtal som reglerar Circonovas verksamhet?
2. Jämförelse av verksamhet som fått hälsopedagogiskt kulturstöd med
verksamhet som fått annat kulturstöd, främst scenkonststöd.
•

Vad får beställarna ut av det hälsopedagogiska stödet jämfört
med verksamhet som fått annat kulturstöd, främst scenkonststöd?

•

Hur tydligt/unikt är det hälsopedagogiska innehållet i verksamhet med hälsopedagogiskt stöd jämfört med innehållet i verksamhet som fått annat kulturstöd, främst scenkonststöd?

•

Hur arbetar skolorna inför och efter ett program som fått hälsopedagogiskt kulturstöd?

•

Finns det skillnader mellan hur skolorna arbetar inför och efter
ett program som fått hälsopedagogiskt kulturstöd jämfört med ett
program ur scenkonstutbudet?

•

Jämför kostnader mellan dels de grupper som fått hälsopedagogiskt kulturstöd, dels de grupper som fått hälsopedagogiskt kulturstöd och de grupper som fått scenkonststöd.

3. Program med hälsopedagogiskt stöd är avgiftsfria för skolan. – Hur
på verkar det skolornas benägenhet att beställa jämfört med program ur scenkonstutbudet?
4. Hur skulle en avgift på program med hälsopedagogiskt stöd påverka
skolornas benägenhet att beställa?
5. Hur fungerar kopplingen till FoU?
6. Kan kopplingen till FoU ske på annat sätt, så att alla mottagare av
hälsopedagogiskt stöd kan få del av kunskaperna?
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7. Förslag till förändringar i reglerna för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet.
Utredningsarbetet har utgått från SLL:s regler för hälsopedagogisk kulturverksamhet. Enligt reglerna ska all hälsopedagogisk verksamhet:
•
•
•

•
•
•
•

hålla hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet,
bygga på ett hälsofrämjande perspektiv,
ha ett barnperspektiv där temat presenteras så att alla barn,
oavsett kön och bakgrund, ges förutsättningar till igenkännande,
vara befriad från färdiga lösningar, pekpinnar och för snäv
tematik,
i förekommande fall innebära ett stöd för skolpersonalen att
tillsammans med eleverna arbeta hälsofrämjande på skolan,
inbegripa hälso- och kulturpedagogiska metoder,
bygga på delaktighet, lekfullhet, processtänkande och långsiktighet.

Vidare skall den hälsopedagogiska kulturverksamheten ha en förankring i
adekvat forskning och utveckling avseende de ungas situation i samhället.
Varje produktion skall inriktas på en viss åldersgrupp inom åldrarna 7- 18
år.
Produktioner som erhåller Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet skall
vara avgiftsfria för publiken.
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3

Utredningens struktur

Utredningen har valt att dela upp redovisningen av de resultat som framkommit i tio delar:
A. Circonova
B. AMMOT, Zirkus Loko-Motiv och Teater De Vill
C. Kommunernas syn på hälsopedagogisk verksamhet
D. Jämförelse med verksamheter inom landstingets scenkonststöd
E. Jämförelse med scenkonstverksamhet utan stöd från SLL
F. Skolornas arbete i samband med hälsopedagogisk verksamhet
G. Kommunernas syn på hälsopedagogisk verksamhet
H. Kopplingen till forskning och utveckling
I. Positiva röster om HPK
J. Förslag till förändringar i reglerna för det hälsopedagogiska stödet
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4

Metod

Utredningen har genomförts under perioden 13 till 30 september 2010 av Elisabet Widlund, konsult i bolaget Förnuft & Känsla, och tidigare scenkonstproducent och affärsutvecklare. Journalisten Louise Jacobson har bidragit med
researcharbete. Skribenten Gitten Skiöld har bistått med redaktionell bearbetning.
Ledare för de grupper som innehar hälsopedagogiskt kulturstöd (HPK) har
intervjuats via telefon i cirka en timme om respektive verksamhet. Några av
grupperna har intervjuats vid flera tillfällen.
36 kultursamordnare i olika Stockholmskommuner har fått en mejlenkät med
tio frågor om hur den hälsopedagogiska verksamheten har mottagits i deras
kommuner. Enkäten var av öppen karaktär och besvarades av elva personer.
Enkätsvaren finns som bilaga till utredningen.
Som uppföljning på mejlenkäten har tre telefonintervjuer genomförts med
kultursekreterare i Järfälla, Södertälje och Norrtälje kommuner. Dessa intervjuer bestod av frågor om jämförelser mellan hälsopedagogiska föreställningar/teaterlektioner och andra föreställningar som kommunen beställt och som
enbart finansieras av SLL:s scenkonststöd. Intervjuerna har omfattat cirka 15
minuter vardera.
Två intervjuer har genomförts med producenter/konstnärliga ledare hos Fria
Teatern och Oktoberteatern, vilkas verksamhet finansieras av SLL:s Scenkonststöd och delvis har en pedagogisk inriktning. Intervjuerna har omfattat
cirka 20 minuter vardera. Intervju med Mittiprickteatern blev inställd.
En referensintervju har också gjorts med scenkonstproducenten Magnus
Nordberg vid produktionskontoret Loco Motion. Loco Motion omfattas inte av
något av landstingets stöd, men producerar ibland pedagogiska föreställningar. Denna intervju varade en timme.
Alla intervjuer finns med som bilagor till utredningen.
Elisabet Widlund har tagit del av Kulturakuten på Tungelstaskolan ledd av
Teater De Vill, en föräldra- och lärarworkshop och föreställningen I väntan på
Love av Circonova på Gillbo skola i Sollentuna, samt deltagit i Zirkus LokoMotivs ”äventyrsvandring” i Stockholm. AMMOT, som också innehar hälsopedagogiskt kulturstöd, har premiär först i slutet av oktober 2010, varför denna
föreställning förmedlats på DVD. Elisabet Widlund har också talat med artis-
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ter, teaterpedagoger, elever och lärare på plats i samband med föreställningarna.
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5

Avgränsningar och källor

Alla underlag till utredningen, exempelvis statistik och budgetar, har förmedlats direkt till utredningen från de grupper som innehar hälsopedagogiskt kulturstöd. Resultat- och balansräkningar och årsredovisningar har inte omfattats
av utredningen.
Faktauppgifter är inhämtade via intervjuer, teater- och skolbesök och DVDfilm, samt från landstingets två tjänsteutlåtanden Stöd till hälsopedagogisk
kulturverksamhet hösten 2010 och våren 2011 (2010-02-02) och Stöd till
scenkonst – fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom
scenkonstområdet för barn och ungdom (2010-02-03). Utredningen har också tagit del av de undersökta teatergruppernas webbplatser.
Circonova och Zirkus Loko-Motiv har inkommit med forskningsrapporter, och
dessa har gåtts igenom översiktligt.
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6

Circonova

6.1

Verksamhet

Circonova drivs av Studiefrämjandet Norra Storstockholm. SLL stöder Circonova med 4 280 000 kr år 2010-2011. Circonova har ett hälsopedagogiskt program, som vänder sig till år 4-7 och består av föreställningen I väntan på
Love, samt föräldra- och lärarworkshops.
Enligt landstingets tjänsteutlåtande Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2010 och våren 2011 (2010-02-02), planerar Circonova att genoföra 170 föreställningar för cirka 5 000 elever och 1 150 vuxna under den aktuella perioden.
Syftet, enligt verksamhetsansvarig Marie Spörndly, är ”att stärka deras (barnens och de vuxnas) kraft, empowerment, att påverka sitt liv och hitta sin styrka, ett nätverk att söka stöd i och att lyfta deras verklighet”.
6.2

Finansiering

Circonovas verksamhet finansieras enbart med stöd från SLL.
6.3

Delaktighet, lekfullhet, processtänkande och långsiktighet

Circonova arbetar med delaktighet genom att involvera referensklasser tidigt i
arbetet. Dessa elever bidrar med texter och bilder, som Circonova baserar sina
föreställningar på. Genom en referensgrupp bestående av lärare, forskare och
andra experter skapas ytterligare delaktighet. Marie Spörndly berättar att lekfullhet, processtänkande och långsiktighet genomsyrar hela Circonovas arbete,
vilket framkommer väl vid studiebesök och samtal.
6.4

Kostnad per produktion, föreställning och elev

Enligt landstingets tjänsteutlåtande Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2010 och våren 2011 (2010-02-02), kostar Circonovas föreställningar I väntan på Love och en ny, ännu inte namngiven produktion 856 kr
per elev. Om vuxna deltagare inkluderas, blir kostnaden 648 kr per person.
Marie Spörndly framhåller dock att också lärar- och föräldraföreställningar,
workshops, samt uppföljande elevarbete lett av skolans egna lärare bör räknas
med. Circonova har inkommit med ett eget förslag till beräkningsgrund (se
bilaga).
Utredningen har inte kunnat granska riktigheten i Circonovas siffror i detalj,
men anser att det är relevant att inkludera föreställningar, workshops och annan pedagogisk verksamhet i underlaget för beräkningen av genomsnittskost-
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naden per deltagare, eftersom alla dessa poster utgör en väsentlig del i det
processinriktade och långsiktiga arbetet.
6.5

Förslag till förändring

Circonova föreslår att:
1. HPK ska finnas kvar i sin nuvarande form.
2. Det pedagogiska arbetet ska betonas i ansökningsreglerna.
3. SLL ska ta initiativ till samtal om hälsopedagogik.
4. SLL i högre grad ska ”visa upp att de är stolta över att de finansierar
den här verksamheten”.
5. Samtliga grupper som får del av stödet ska mötas regelbudet för att
delge varandra erfarenheter.
6.6

Fullgörelse av avtalet

Enligt SLL:s uppdrag ska utredningen bedöma huruvida Circonova uppfyller
sitt avtal med landstinget. Efter att ha tagit del av verksamheten genom intervjuer, samtal, föreställningar och workshop, är det samlade intrycket att Circonova bedriver sitt arbete på ett seriöst och högkvalitativt sätt. Elever, lärare
och föräldrar har spontant uttryckt att de är mer än nöjda.
Min uppfattning är att avtalet med SLL fullgörs och att Circonovas verksamhet
är mycket värdefull för målgruppen.

11 (51)

7

AMMOT, Zirkus Loko-Motiv och Teater De Vill

7.1

Verksamhet

SLL finansierar även hälsopedagogiska projekt som genomförs av AMMOT
(Artister och Musiker mot Tinnitus), Zirkus Loko-Motiv och Teater De Vill.
SLL stöder AMMOT med 600 000 kr för år 2010-2011. AMMOT spelar en
heldagsföreställning som heter Ljudhjältarna för elever mellan 7 och 12 år.
Enligt landstingets tjänsteutlåtande Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2010 och våren 2011 (2010-02-02), planerar AMMOT att genomföra 40 speldagar för cirka 3 600 elever under den aktuella perioden.
Syftet, enligt regissören Hanna Melanton-Appelfeldt, är att ”väcka intresset
hos barnen och pedagogerna att jobba med vår hörsel och vår ljudmiljö”.
SLL stöder Zirkus Loko-Motiv med 700 000 kr för år 2010-2011. Zirkus
Loko-Motiv arbetar med en metod som de kallar Lokomotiv-metoden i form
av ”äventyrsvandringar” för elever mellan 7 och 12 år.
Enligt landstingets tjänsteutlåtande Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2010 och våren 2011 (2010-02-02), planerar Zirkus Loko-Motiv att
genoföra 200 ”äventyrsvandringar” för cirka 3 000 elever under den aktuella
perioden.
Syftet, enligt regissören och skådespelaren Ylva Törnlund, är att ”med konsten
som verktyg komma direkt in i fantasins värld och djupt in i sig själv” och att
göra ”känslorna konkreta genom gestaltning och barnen får uppleva dem och
samla på dem, utan moraliska pekpinnar. /…/ Det är förebyggande hälsa att
kunna prata om sina och andras känslor.”.
SLL stöder Teater De Vill med 220 000 kr för år 2010-2011. Teater De Vill
genomför uppsökande teaterlektioner, som kallas Kulturakuten, på skolor och
i fritidsverksamhet för elever mellan 7 och 18 år.
Enligt landstingets tjänsteutlåtande Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2010 och våren 2011 (2010-02-02), planerar Teater De Vill att under 2010 genomföra 360 lektioner för cirka 10 800 elever. Det framgår inte
vad som planeras för 2011, men enligt dramatikern och regissören Robert Jelinek håller Teater De Vill 3 teaterlektioner per dag, 20 dagar per månad under
3-4 månader per år.
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Teater De Vills metod syftar, enligt Robert Jelinek, till att eleverna ska kunna
”göra ett fritt val, även om det finns sociala skillnader. De får inblick i vårt arbetsfält. /…/ Vi arbetar individstärkande och gruppbetonat och gruppstärkande.”.
7.2

Finansiering

AMMOT finansieras, förutom av SLL, genom ett 3-årigt stöd från AFAförsäkring och genom samarbeten med Länsmusiken i andra delar av landet.
AMMOT har även produktionsstöd från SLL för en föreställning som vänder
sig till 2-4-åringar.
Zirkus Loko-Motiv finansieras av Kulturrådet och av Stockholms stads kulturförvaltning för andra delar av sin verksamhet. ”Äventyrsvandringarna” finansieras enbart via HPK från SLL.
Teater De Vills verksamhet finansieras ibland av andra typer av stöd, men
Kulturakuten finansieras enbart med HPK från SLL.
7.3

Delaktighet, lekfullhet, processtänkande och långsiktighet

De tre undersökta grupperna AMMOT, Zirkus Loko-Motiv och Teater De Vill
uppger att all deras verksamhet är uppbyggd på delaktighet, lekfullhet, processtänkande och långsiktighet, vilket också tydligt framgår vid studiebesök.
AMMOT berättar att ”vi på ett lekfullt sätt vill få barnen att tänka på sitt öra
och ljud, till exempel att bygga ett öronpussel på tid i tystnad och spela ett
ljudmemory eller samla på små ljud till ett samplat musikstycke. Vi kombinerar lek med samarbetsövning, rörelseövning och samtal och även sång, text
och rörelse. Kunskapen om till exempel hörlurar och om vad höga ljud kan
skapa för problem kommer in på ett lekfullt vis.”.
Zirkus Loko-Motiv poängterar att de skulle kunna arbeta ännu mer långsiktigt om de hade möjlighet att ”söka upp klasserna efteråt. För att kunna göra
det skulle vi behöva träffa dem i mindre grupper. Det behöver vi mer pengar
till.”.
7.4

Kostnad per produktion, föreställning och elev

Utredningens sammantagna intryck är att det saknas ett enhetligt sätt att räkna fram genomsnittskostnader för de grupper som omfattas av HPK.
Nedanstående redovisning är ett försök till jämförelse av kostnaderna. Uppgifterna är hämtade från intervjuer och mejl med grupperna.
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AMMOT
Zirkus Loko Motiv
Teater De Vill

Kostnad per
produktion,
kr
600 000
700 000

Kostnad per föreställning/lektion, kr

Kostnad per elev,
kr

17 143-20 000
9 000

250
500

200 000

3 333

33-44

I beräkningen måste tas med att AMMOT också finansieras av AFAförsäkringar, och att Zirkus Loko-Motiv har en bred verksamhet, där ”äventyrsvandringarna” endast är en del. Även Teater De Vill har annan verksamhet
än Kulturakuten. Det är sannolikt att ingen av de tre gruppernas produktioner
skulle kunna hålla samma höga kvalitet, utan den basverksamhet respektive
det ytterligare stöd, som de har i dag.
Ylva Törnlund på Zirkus Loko-Motiv säger till exempel: ” Om vi får ett uppdrag, så använder vi alla krafter och allt material vi har. Så en produktion kostar egentligen mer än de bidrag vi får. Vi är duktiga på att söka sponsring, och
där får vi en del saker gratis.”
Ylva Törnlund anger uppskattningsvis att den egna investeringen i form av
obetald tid och eget material uppgår till 150 000 kr per produktion.
Det är mycket svårt att dra en generell slutsats om gruppernas verksamhet och
kostnadseffektivitet enbart utifrån nyckeltal, och det är därför min starka rekommendation att SLL fortsätter att göra även kvalitativa bedömningar.
7.5

Förslag till förändring

AMMOT, Zirkus Loko-Motiv och Teater De Vill föreslår att:
1.
2.
3.
4.
5.

Forskning om hälsopedagogiskt arbete ska knytas till varje produktion.
Anslag för detta ska öronmärkas.
Uppföljande arbete med elever och lärare ska knytas till varje produktion. Anslag för detta ska öronmärkas.
Samtliga grupper som omfattas av HPK ska mötas för att delge varandra erfarenheter.
Samarbetet med SLL ska bli tätare med fler samtal om inriktning och
planer.
Vissa resurser kan samordnas mellan grupperna.

Teater De Vill, som har en ensam skådespelare som genomför Kulturakuten
för cirka 1 500 elever i månaden, säger också att: "Uppsökande arbete är otroligt slitsamt. Man träffar olika personer hela tiden. Vi skulle behöva två eller
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tre personer som kan genomföra det, så att de kan ge varandra stöd och prata
om det som händer; särskilt om det är en skola som mår illa.”
AMMOT har en vision om ett samlat ”Sinnenas Hus”. För vidare beskrivning
av detta, se bilagd intervju.
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8

Jämförelse med verksamheter inom Stöd till
scenkonst

Två intervjuer har genomförts med teatrar som innehar SLL:s Stöd till scenkonst, Fria Teatern och Oktoberteatern. Syftet var att utvärdera skillnaderna
mellan detta stöd och HPK, liksom om det skulle kunna finnas möjlighet att
inlemma HPK i SLL:s Stöd till scenkonst.
Både Fria Teatern och Oktoberteatern spelar pedagogiska föreställningar och
har uppsökande arbete i skolor eller lärarföreställningar, workshops och samtal med elever.
Fria Teatern har haft HPK tidigare och planerar att söka det för en av sina nuvarande föreställningar. Oktoberteatern kände inte till stödet.
Fria Teatern finansieras med 735 000 kr och Oktoberteatern med 700 000 kr
av SLL. Båda teatrarna har också annan verksamhet än de pedagogiska föreställningarna, varför de även stöds av respektive kommun och Kulturrådet.
Vidare har de intäkter från biljetter och gästspel.
Fria Teatern spelade år 2009 cirka 170 föreställningar för barn och unga. Motsvarande siffra för Oktoberteatern är 100-200 föreställningar.
Ingen av teatrarna har lämnat sådana ekonomiska uppgifter att det går att
göra en kostnadsjämförelse med de grupper som innehar HPK. Detta beror på
att verksamheterna i sig inte är jämförbara i fråga om finansiering och innehåll.
Birgitta Sundberg, konstnärlig ledare vid Fria Teatern, som tidigare haft HPK
och vars verksamhet är mest lik grupperna inom HPK, säger att: ”När vi fick
det hälsopedagogiska stödet kunde vi frossa i att lägga upp arbetet runt omkring föreställningen, till exempel samarbetet med RFSU och RFSL. De var två
personer med varje gång som kunde bearbeta föreställningen med de unga
efteråt. Detta handlade om sexualkunskap i hbt-frågor.
Man tänker även med Svårast är det med de värdelösa: Tänk om vi kunde
fördjupa oss i detta med att vara drabbad av en sjukdom och hur ska de kunna
använda de rättigheter som finns? Den fördjupningen som handlar om hur det
är att vara avvikande, den förståelsen behöver öka i samhället.
Med hälsopedagogiska stödet fanns det en möjlighet att bygga ett lyxigare jobb
runt föreställningarna. Det har vi inte råd med nu, vi behöver fokusera på att
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få det hela att gå ihop nu. Men de pengarna finns inte riktigt i samhället för
oss.”
Min åsikt är att HPK har en unik karaktär och att den karaktären bör bevaras.
Forskningsanknytningen och den pedagogiska inriktningen gör stödet särpräglat jämfört med SLL:s Stöd till scenkonst, och denna särprägel behövs för
att grupperna ska kunna lägga tid och resurser på det arbete som ju i förlängningen ska verka hälsofrämjande.
Även om teatrar och grupper som inte omfattas av HPK ibland kan ha en hälsopedagogisk-liknande verksamhet med workshops och lärarhandledningar av
hög kvalitet, är det inte sannolikt att de mäktar med ett sådant arbete under
lång tid utan HPK. Birgitta Sundberg säger: ” Vi har inte tillräckligt bra ekonomi för att ha så bra framförhållning när det gäller ekonomin.”
Denna beskrivning känner jag igen från de flesta kulturutövare som jag kommit i kontakt med. HPK är ett undantag, som låter dem som omfattas av stödet
arbeta mer långsiktigt med sin pedagogik, vilket naturligtvis är kostnadseffektivt för landstinget.
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9

Jämförelse med scenkonstverksamhet utan
stöd från SLL

Utredningen har också intervjuat Magnus Nordberg, producent vid produktionskontoret Loco Motion, för att ytterligare jämföra verksamhet som bedrivs
med HPK med verksamhet som bedrivs utan HPK/Scenkonststöd från SLL.
Magnus Nordberg berättar att Loco Motion producerat en pedagogisk föreställning, Kung Kristina, som spelats i skolor, men inte haft HPK. Han säger:
”En produktion i storleksordningen Kung Kristina, kostar cirka 700 000 –
800 000 kr att producera. Det innefattar tre dansare, koreograf eller regissör,
kostymör, ljussättare och scenograf, repstudio och scenteknik.
Sedan kostar själva föreställningarna cirka 15 000-20 000 kr att spela per
gång inklusive löner, arvoden, teknik och transporter.
Dansföreställningar kräver ofta scenografi och ljus för att det ska bli en helhetsupplevelse, och det kostar naturligtvis mer pengar än om man spelar en
föreställning i en gympasal.”
Magnus Nordbergs uppgifter bekräftar den kostnadsbild, som gäller både för
de grupper som omfattas av HPK och de grupper som finansieras med SLL:s
Stöd till scenkonst.
Genom mina tidigare yrkesroller som scenkonstproducent respektive affärsutvecklare för kulturorganisationer, har jag erfarit att produktioner av motsvarande omfattning som de här aktuella kostar cirka 700 000 kr. Vidare är det
min erfarenhet att de inblandade, trots - och på grund av - knappa resurser,
lägger ner mycket engagemang och ofta ideella krafter, för att förverkliga sin
pedagogiska och/eller konstnärliga vision. Under utredningen har det inte
framkommit någonting som tyder på att det skulle förhålla sig på annat sätt
med de verksamheter som omfattas av HPK.
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10

Skolornas arbete i samband med hälopedagogisk verksamhet

Utredningen har fått i uppdrag att undersöka hur skolor arbetar inför och efter
ett hälsopedagogiskt program, samt om det finns skillnader mellan hur skolorna arbetar inför och efter ett program som fått hälsopedagogiskt kulturstöd
jämfört med ett program ur scenkonstutbudet.
Följande bygger på intervjuer med de grupper som omfattas av HPK och med
grupper som innehar SLL:s scenkonststöd, samt på iakttagelser vid studiebesök och intervjuer med kommunernas kultursekreterare.
Circonova, som har det mest omfattande stödet, berättar att skolorna i genomsnitt arbetar på egen hand fyra timmar inför och efter ett av deras besök. Hela
Circonovas koncept bygger på en helhet med föreställning och pedagogisk
verksamhet.
AMMOT:s regissör Hanna Melanton-Appelqvist: ”Lärarna är med under hela
dagen, men vi har ingen speciell aktivitet för dem. Vi har inte råd i nuläget,
men ser behov av att vidareutbilda dessa. Lärarna sitter ofta bredvid och tittar
på. Tidigare har vi hållit i utbildningsdagar för förskolelärare, men det har
pengarna eller övriga resurser inte räckt till den här omgången.”
Zirkus Loko Motivs regissör och skådespelare Ylva Törnblom: ”De pengarna
(för arbete med lärarna och föräldrarna) har vi tyvärr inte. /…/ Vi skulle också
vilja ha råd att prata med barnen om vad de upplever efteråt, kanske komma
tillbaka till skolorna.”
Teater De Vills dramatiker och regissör Robert Jelinek: ”Vissa av oss arbetar
med lärarna. /…/ Lärarna sitter med på lektionen.”
Fria Teaterns konstnärliga ledare Birgitta Sundberg: ”Vi jobbar så (med lärarna och föräldrarna) i den mån vi har råd och tid.”
Oktoberteaterns producent Annika Friman: ”Nej, men vi träffar ofta barnen
och ungdomarna innan, det kallas förberedande klassrumsbesök. Det är en
skådespelare eller jag som producent som gör det.”
Lars Ahlin, kultursekreterare i Södertälje kommun: ”Resultatet beror mycket
på hur läraren jobbar med det innan och efteråt. Ibland använder de diskussionsmaterialet som man ofta får, och det ger barnen mer.”
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Det är tydligt att skolornas arbete inför och efter ett hälsopedagogiskt program
i hög grad styrs av de resurser som grupperna tilldelas, och att det är väsentligt
att dessa resurser ska vara specifikt avsedda för pedagogisk verksamhet.
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11

Kommunernas syn på hälsopedagogisk verksamhet

En enkät om hälsopedagogiska föreställningar skickades ut till 36 kultursekreterare i landstingets kommuner. Elva svar har inkommit, varav fyra från kultursekreterare som skriver att det inte beställts några hälsopedagogiska föreställningar centralt (Salem, Lidingö, Botkyrka, Nacka). Detsamma gäller för
flera av dem som valt att inte besvara enkäten. En annan orsak till den låga
svarsfrekvensen är att kultursekreterarna inte haft tid att svara. En rektor har
svarat på enkäten (Djurö skola).
En sammanställning visar att man läsåret 09/10 har beställt 1-3 föreställningar per kommun, varav vissa har spelats flera gånger och för flera hundra elever. Teater De Vill var överlag mest anlitad.
Ett viktigt skäl till att skolorna beställer hälsopedagogiska föreställningar är att
de är gratis. Man anser också att föreställningarna är ”viktiga” och ”hälsofrämjande”. Två kommuner poängterade att teater inte alls finns i den vanliga undervisningen. De hälsopedagogiska temana i föreställningarna har nått fram;
en svarsperson skriver: ”för oss behöver det inte innehålla ett specifikt hälsopedagogiskt tema. Att belysa kärlek från olika synvinklar är att vidga perspektiven på livet, vilket är hälsofrämjande, lärorikt och inspirerande.”.
Responsen från elever, lärare och föräldrar är enligt kultursekreterarna mycket positiv. Speciellt uppskattade man samtal, övningar och skådespelarnas
pedagogiska skicklighet. I ett fall har lärarna betonat att de fått hjälp att diskutera hur eleverna mår. En föreläsning för personal och föräldrar i anslutning
till AMMOTs föreställning efterlyses av en kultursekreterare; annars saknar
man ingenting i föreställningarna eller det pedagogiska arbetet.
På frågan om skolan skulle betala för någon föreställning svarade tre ”ja”
(Norrtälje, Sundbyberg, Botkyrka), och en ”kanske” (Täby). 40-50 kronor anses vara en rimlig kostnad per elev och föreställning. Övriga är tveksamma
med anledning av skolornas ansträngda budgetar.

11.1

Kommentarer angående jämförelse med scenkonstverksamhet utan stöd från SLL

Tre telefonintervjuer genomfördes med kultursekreterare i Järfälla, Södertälje
och Norrtälje. Syftet var att följa upp den mer kvantitativa enkäten med kvalitativa frågor, och få ytterligare synpunkter på hur mottagarna upplever skill-
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naden mellan de föreställningar/lektioner som omfattas av HPK respektive de
som har SLL:s Stöd till scenkonst.
Lars Ahlin, Södertälje kommun: ”Det är en jätteklar skillnad, en föreställning
tillåter inte en dialog på samma sätt som ett pedagogiskt arbete. En föreställning är också lyhörd för vad som händer i publiken, men det blir ingen dialog.”
Tuula Rusanen, Järfälla kommun: ” Båda delarna behövs! Både att få upplevelser av kultur och att själv få skapa. De borde få gå hand i hand. Det är olika
sidor av samma sak; de stimulerar varandra.”
Eva Rosén Lundqvist, Norrtälje kommun: ”Det här (hälsopedagogiska) är mer
att man är i klassen och gör det, så det är ett helt annat arbete. Vi har haft Kulturakuten hos oss, och skillnaden är att för oss i glesbygd är det väldigt, väldigt
populärt när det kommer ut en skådespelare eller en pedagog, för de får uppleva något som de annars aldrig gör!
Det är någonting som verkligen sätter sina spår hos eleverna, och lärarna kan
få en skjuts i att kanske göra något sådant här själva. Det är inte svårt alls att få
ut det på skolorna; vi skulle kunna ha många fler. Det har varit väldigt, väldigt
positivt.”
I både intervjuer och enkäter framgår tydligt att:
1. Mottagarna upplever en klar skillnad mellan hälsopedagogisk verksamhet och scenkonstverksamhet.
2. De är uteslutande positiva till att de får ta del av hälsopedagogiska föreställningar/teaterlektioner.
Detta bekräftas också av elever, lärare och föräldrar vid de studiebesök som
genomförts i samband med utredningen.
När det gäller förmågan att betala för hälsopedagogiska föreställningar/teaterlektioner, anger vilket redan nämnts alla utom en kommun att den
möjligheten saknas. Detta bekräftas också av både Zirkus Loko-Motiv och Teater De Vill.
Ylva Törnlund, Zirkus Loko-Motiv: ”Under en period hade vi inget stöd, och då
kunde inte föreställningarna subventioneras. Vi tog 50 kronor per barn, och då
visade det sig med en gång att det är en klassfråga. Subventioneringen gör att
vi når så många som möjligt.”
Robert Jelinek, Teater De Vill säger: ”Om det skulle kosta pengar skulle vissa
skolor ta det inom Skapande skola, men de flesta skulle inte köpa in det. De
har inte tid eller pengar att leta upp oss.”
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12

Kopplingen till forskning och utveckling

Utredningen har fått i uppdrag att undersöka hur kopplingen mellan de hälsopedagogiska verksamheterna och forskning och utveckling fungerar. Det är
endast Circonova som har ett sådant omfattande stöd, att det även räcker till
forskningsanknytning. Visserligen knyter även AMMOT forskare till sin verksamhet, men AMMOT har betydande stöd också från andra finansiärer.
Teater De Vill och Zirkus Loko Motiv anger båda att de inom sina befintliga
stöd inte har råd att koppla forskning till verksamheten.
Circonova tar del av aktuell forskning om ungas situation i samhället genom
en referensgrupp, som består av forskare och experter. Circonovas verksamhet
har också utvärderats av forskare vid ett flertal tillfällen. AMMOT samarbetar
med Örebro universitet där en forskningsstudie om barns hörsel bedrivs.
Det har i intervjuerna framkommit förslag om att Circonovas forskningsresurser skulle kunna komma de övriga grupperna inom HPK till del.
Ylva Törnlund, Zirkus Loko Motiv, säger: ”Vi skulle kunna samarbeta mer med
de andra grupperna om exempelvis forskning, en forskare skulle kunna utvärdera allas våra verksamheter. Det skulle vara bra för forskningen också att titta
på olika sätt att arbeta med förebyggande hälsa.”
En sådan gemensam forskningsinsats skulle kunna samordnas av Circonova
inom befintligt stöd.
Det sammantagna intrycket är att forskningen i Circonovas fall lägger tyngdpunkten vid Circonovas egen verksamhet. Det är alltså först och främst Circonovas metoder och resultat som utvärderas av forskare. Detta arbete är viktigt
för en så pass omfattande verksamhet, eftersom det kan leda till kontinuerlig
reflektion och förbättring.
Större vikt skulle dock kunna läggas vid att forskningen ska påverka inriktningen på Circonovas verksamhet på ett tidigt stadium. Utredningen föreslår
att Circonova får i uppdrag att inom sitt befintliga stöd även anordna forskarträffar, till vilka övriga grupper inom HPK inbjuds. Forskarträffarna kan göras
i form av tematiska ”framtidsspaningar” med olika teman utifrån folkhälsoaspekten och förslagsvis arrangeras varje år.
Om forskarspaningarna slår väl ut, skulle de kunna genomföras som kongresser med bland andra lärare, skolledare, föräldrar och media inbjudna. Detta
under förutsättning av att särskilda medel anslås.

Vidare skulle Circonova kunna samverka med andra landsting, för ömsesidigt
utbyte i forskningsanknutna frågor, med hjälp av landstingens kontaktnät. Ock-
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så denna verksamhet torde kunna rymmas inom befintligt anslag och komma
de övriga HPK-grupperna till del.
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13

Positiva röster om HPK

Under utredningens gång har många positiva kommentarer om hälsopedagogiska program och om det hälsopedagogiska kulturstödet kommit. En del av
dem är redan redovisade och utredningen har samlat ytterligare några nedan.
Magnus Nordberg, Loco Motion: ”Jag tycker att det är en fantastisk sak att så
många barn kan se teater genom det hälsopedagogiska stödet.”
Ylva Törnlund, Zirkus Loko Motiv: ”Det är otroligt fantastiskt att få ha det här
stödet, det är inget vi tar för givet.”
Hanna Melanton-Appelfeldt, AMMOT: ”Hälsopedagogiska är ett fantastiskt
stöd! Det är en jättelyx! Det är så mycket lättare att ta sig ut till skolorna. De
andra stöden är mycket mindre, man måste då ha många bäckar små, och det
är dessutom svårare att sälja in till skolorna. Detta hade aldrig gått med de
andra stöden. /…/ Vi tycker att det är helt fantastiskt att vi kan göra det vi gör,
att vi kan ha en heldag. Vi skulle kunna spela dubbelt så mycket. Som det är nu
får vi tacka nej.”
Robert Jelinek på Teater De Vill: ”Stödet är en underbar idé och den som kom
på det borde få ett pris!”
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14

Förslag till förändringar

Utredningen har undersökt sju frågeställningar på uppdrag av landstinget; de
sex första har besvarats löpande på föregående sidor. Den sista frågeställningen gällde förslag på förändringar i reglerna för det hälsopedagogiska stödet.
Följande förslag är dels baserade på idéer från de som intervjuats i utredningen, dels egna förslag.
14.1

Breddad finansiering

Utredningen föreslår att landstinget tydliggör reglerna, så att de sökande förstår att det är tillåtet att finansiera hälsopedagogisk verksamhet även med annat stöd än HPK.
Många stiftelser och fonder har som ändamål att stödja barns och ungdomars
hälsa och utbildning. Dessa fonder skulle kunna vara medfinansiärer till hälsopedagogiska projekt. Det är ett omfattande arbete att kartlägga fonderna och
kulturutövare har ofta knappa resurser. Utredningen föreslår därför att landstinget medverkar till att en sammanställning av sådana fonder upprättas och
görs tillgänglig.
14.2

Striktare beräkning av genomsnittskostnader

Som framgår av utredningen, är det svårt att hitta en enhetlig modell hos
grupperna för hur genomsnittskostnader beräknas. Utredningen föreslår att
landstinget tydliggör sina instruktioner kring vad som ska inkluderas i produktionskostnader samt på vilket sätt man beräknar hur många elever och vuxna
som tar del av verksamheten.
Utredningen föreslår också att inte bara antalet föreställningar ska ingå i beräkningarna, utan att även lektioner, workshops och liknande inkluderas, samt
att dessa ska viktas lika tungt som föreställningar.
14.3

Tydligare information om HPK

Utredningen föreslår att landstinget byter namn på stödet från Hälsopedagogiskt kulturstöd till det enklare namnet Kultur & Hälsa.
Utredningen föreslår också att landstinget, i god tid före varje ansökningstillfälle, aktivt kommunicerar möjligheten att ansöka om HPK till samtliga fria
kulturgrupper inom Stockholms län. Detta kan ske via mejl.
Utredningen föreslår också att landstinget ger i uppdrag åt en extern part att
komma med förslag på hur landstinget kan kommunicera hur de offentliga
medel som går till HPK används, samt de positiva effekterna av detta, så att
den allmänna bilden av landstingets hälopedagogiska kultursatsningar stärks.
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14.4

Utökat samordningsuppdrag till Circonova

Utredningen föreslår att Circonova får i uppdrag att, inom befintligt anslag,
samordna nätverksträffar med landstinget och övriga grupper inom HPK en
gång per år. Syftet med dessa nätverksträffar är att dela erfarenheter och att
diskutera hur de olika grupperna kan dra nytta av varandra, till exempel i fråga om delade forskningsresurser.
Utredningen föreslår också att Circonova får i uppdrag att, inom befintligt anslag och med landstingets bistånd, undersöka vilka liknande verksamheter
med forskningsanknytning som finns i landets övriga landsting, att samla in
kunskap om hur dessa fungerar, samt sammanställa resultaten på ett sådant
sätt att det också kommer de övriga grupperna inom HPK till del.
Utredningen föreslår vidare att Circonova, inom befintligt anslag, får ett utökat uppdrag som innebär att samordna forskarträffar dit alla grupper med
HPK stöd bjuds in en gång per år. Forskningsträffarna bör ha inriktning på
”framtidsspaning” och ge idéer till aktuella teman för den hälsopedagogiska
verksamheten.
Utredningen föreslår slutligen att Circonova ges i uppdrag att, med utökat anslag, vartannat år samordna forskningskongresser dit övriga grupper inom
HPK, lärare, skolledare, föräldrar och media bjuds in.
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15

Bilagor
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Intervju med Circonova, 27 och 28 september 2010
Intervjuad: Marie Spörndly, verksamhetsansvarig
1. Vad heter de hälsopedagogiska föreställningar ni spelar i år?
Vi jobbar med ett projekt som heter I väntan på Love som riktar sig till År 4-7.
Konceptet består av att artisterna är ute en vecka per skola. På måndagen bygger de scenen och spelar för personalen. Pedagogerna kommer ut en vecka
innan föreställningen börjar och pratar om hur kultur, hälsa och pedagogik
kan samarbeta – hur man når ökad hälsa genom och vidga hälsobegreppet till
även den psykosociala biten, som vi jobbar med.
Vi förbereder lärarna med övningar som de kan göra med eleverna innan vi
kommer dit. Det förbereder klassen eller gruppen inför föreställningen. Vi pratar också om kulturens kraft, hur det är att gå på teater med sin klass eller
grupp.
När föreställningsveckan börjar, jobbar våra pedagoger med lärarna. Lärarna
ser sedan föreställningen och pedagogerna jobbar i två timmar efteråt med
lärarna. - Vad får de för tankar och känslor?
På samma sätt kan lärarna vara öppna med sin grupp och ta tillvara det som
finns hos eleverna. Vi jobbar konkret med metoder som man kan koppla till
föreställningen. Även med ett skulpturpass där de arbetar konkret med sin
kropp, vilket man kanske kommer bort från i skolans värld.
Tanken är att stärka deras kraft, empowerment, att påverka sitt liv och hitta
sin styrka, ett nätverk att söka stöd i och att lyfta deras verklighet. Det är först
när de vuxna har prövat som de vågar pröva det tillsammans med sina elever.
De vuxna ska våga jobba med dessa metoder med barnen.
På tisdagen har vi föräldraföreställning och pratar med koppling till föräldrarollen. Många känner att de saknar möjlighet att prata om sitt föräldraskap
med andra föräldrar. Det öppnar också upp för samtal och tankar hemma. Det
är viktigt att jobba med de vuxna runt omkring barnen, och att föräldrarna
också ingår.
Eleverna följer upp föreställningen tillsammans med sina lärare. Det finns
också möjlighet att prata med artisterna efteråt. Artisterna vistas på skolan i
en veckas tid, och då finns det också möjlighet att prata med dem.
Vi har en uppföljningsträff med lärarna, för att vi ska få feedback på våra metoder. Vi har även enkäter som vi skickar till eleverna och lärarna.
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Vid varje pedagogiskt program finns även en extern utvärdering, en har till
exempel gjorts av Karolinska institutet av föreställningen I väntan på Love.
Men det är väldigt svårt att mäta den långsiktiga effekten av vårt arbete. Man
har ju inte heller gjort mätningar innan.
Vi får väldigt fin feedback när det gäller både föreställningen och den pedagogiska delen. 77 procent av barnen tyckte att föreställningen var bra eller mycket bra. 98 procent av lärarna säger att de har stor nytta av våra metoder.
Många vill att vi kommer tillbaka. En del säger att de fortfarande gör övningarna, då har de hjälp av ett gediget skriftligt material, som de kan använda
framöver.
2. Hur många föreställningar spelar ni?
Detta år har vi avtalat om 28 spelveckor under höst och vår. I våras hade vi 47
elevföreställningar, 11 föräldraföreställningar och 11 personalföreställningar.
Det kan bli enstaka tillfällen då vi enbart gör elevföreställningar, om det exempelvis är för få anmälda, eller på grund av sjukdom hos artisterna.
Tidigare har det varit så att lärarna har sett föreställningen på en annan skola
vid en annan tidpunkt, men det är ändrat nu. Vi förändras och utvecklas hela
tiden, delvis med utgångspunkt från utvärderingarna.
3. Täcks de av andra bidrag än hälsopedagogiskt stöd från
landstinget?
Nej.
4. Arbetar ni med lärarna också? Föräldrarna?
Se ovan.
5. Om ja på fråga 4, hur då?
Se ovan.
6. Hur får ni in det hälsopedagogiska perspektivet?
Skolan ska vara en stödjande miljö för dem som vistas där, den ska stärka deras känsla av självständighet. Genom att bredda möjligheterna i skolans värld,
öppnar man för möjligheter att uttrycka sig på olika sätt. Det finns flera rätta
svar, det är din egen upplevelse som är det rätta. Det är ett processinriktat arbete. Det är också en möjlighet för lärarna att våga arbeta efter andra metoder.
Leken och lusten är en stor möjlighet att öppna upp. Det gör att de lättare
kommer vidare i sina samtal sen.
Olika är bra!
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Man måsta också vara öppen för det som händer utanför skolans värld, som
sms och internet. Tekniken gör att det är svårt för föräldrarna att hålla koll.
Det är viktigt att vi vågar lyfta även det som händer utanför skolan. Det är viktigt att ta in detta för att utveckla föreställningen, gärna tillsammans med eleverna. Det är deras liv det handlar om.
7. Hur arbetar ni med delaktighet, lekfullhet, processtänkande
och långsiktighet?
Delaktighet
I skapandeprocessen med föreställningen. Den bygger på barns egna texter
och möten med klasser. Dessa referensklasser har även sett föreställningen
innan och fått ge sin respons och ställa frågor.
Lekfullhet
Leken är ett vikigt ord för oss. Leken ska vara synlig i föreställningen. När vi
träffar personalen på skolorna så jobbar vi också mycket med lek. Det är ett
bra sätt att komma nära varandra. När vi själva arbetar fram våra metoder, så
har vi också lekfullhet som ledstjärna.
Processtänkande och långsiktighet
Vi tänker att vår verksamhet ska genomsyra skolan en lång period. Att hälsoarbetet ska vara stärkande även framöver. Att få lärarna att ta vara på elevernas egna möjligheter. Att eleverna får bli sedda och hörda av de vuxna på skolan. I och med det sätts en process igång som kan främja hälsosamma beslut.
I vårt upplägg ingår en uppföljning med representanter från skolorna, och det
utbytet är långsiktigt.
8. Hur arbetar ni för att föreställningarna ska ha förankring i
forskning om ungas situation i samhället?
Vi har en referensgrupp med personer från Bris och Lärarhögskolan i Stockholm, Barnkulturcentrum vid Stockholms universitet, psykologer som jobbar
med barn och ungas hälsa, samt en person från Riksteatern.
Genom referensgruppen får vi stöd och idéer i vårt arbete utifrån referensgruppens medlemmars olika forskningsområden. Vi läser även mycket och är
med i olika nätverk där vi kan ta del av forskning.
9. Har ni annan typ av bidrag för andra delar av er verksamhet?
Nej.
10. Om det är scenkonststöd – vilken skillnad upplever ni emellan dessa stödformer?
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Vi har haft ett Skapande skola-samarbete med en skola, Årstaskolan, hösten
2009. De ville jobba med gruppstärkande övningar med hjälp av dramapedagoger.
11. Om det är scenkonststöd - hur arbetar ni med skolorna?
12. Vad kostar en hälsopedagogisk produktion?
(Marie Spördly på Circonova har inkommit med kostnadsuppgifter via mejl
efter intervjun. Dessa finns med som bilaga.)
13. Vad blir kostnader per barn?
Se ovan.
14. Per föreställning?
Se ovan.
15. Om du själv skulle föreslå en förändring i bidragsgivningen
för den hälsopedagogiska verksamheten – vad skulle det
vara?
Om stödet skulle försvinna, så skulle vi söka ett vanligt scenkonststöd som en
fri grupp. Det skulle innebära att det hälsopedagogiska inslaget försvann. Vår
verksamhet består av två delar, både pedagogik och föreställningar. Risken är
att förståelsen för det hälsopedagogiska arbetet skulle försvinna. Det är en
samhällsekonomisk investering att arbeta med barns och ungdomars hälsa,
deras föräldrar och personalen runt omkring.
Artisterna är anställda hos oss på heltid med trygga anställningsvillkor, vilket
naturligtvis är en vinst för samhället.
Om det ska vara ett stöd för hälsopedagogisk kulturverksamhet, så ska det stå
på tre ben – forskning, kultur och pedagogik.
Den bästa förändringen för oss skulle vara att man tryckte än mer på att pedagogiken är viktig.
16. Har du andra synpunkter angående det hälsopedagogiska
stödet?
Det skulle vara väldigt intressant att ta del av de andras erfarenheter. Vi har 13
års verksamhet som vi gärna delar med oss av.
Det vore intressant om landstinget själva kunde ta initiativ till samtal om hälsopedagogik. Stockholms läns landsting skulle kunna visa upp att de är stolta
över att de finansierar den här verksamheten.
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Circonovas beräkning av genomsnittskostnaden för verksamheten
per deltagande person
Enligt mejl från Marie Spörndly 29 september 2010
Under 2010/2011 planerar vi att spela ”I väntan på Love” för ca 5 000 elever
och med den nya produktionen för ca 800 elever.
Antalet vuxna vi beräknar möta under föreställningen och de pedagogiska träffarna är ca 1600.
Om man endast räknar med föreställningen hamnar vi på resultatet
578 kr/person.
Stöd till Hälsopedagogisk kulturverksamhet: 4 280 000kr
Antal deltagare: 7 400
Kostnad per deltagare: 4 280 000kr/7 400deltagare = 578 kr/deltagare
Om vi däremot även räknar med det pedagogiska arbetet som kommer deltagarna i gagn på olika sätt hamnar vi på helt andra siffror.
Genom våra enkäter och pedagogiska träffar med skolpersonalen kan vi göra
ett överslag att varje elev arbetar med vårt hälsopedagogiska program vid
minst fyra tillfällen.
Det ger en sammanlagd kostnad på 115 kr/elev.
Kostnad per elev: 578 kr
Antal tillfällen (föreställning och arbete t.ex. i klassen): 5
Sammanlagd kostnad: 578 kr/5= 115 kr/elev
Pedagogerna på Circonova håller sammanlagt 8 timmars workshop med de
vuxna. Det ger en sammanlagd kostnad på 64 kr/vuxen.
Kostnad per vuxen: 578 kr
Antal timmar (föreställning och pedagogisk tid): 9
Sammanlagd kostnad: 578 kr/9 = 64 kr/fortbildningstillfälle
Om vi räknar ut en medelkostnad för barn och vuxna blir resultatet
89,50 kr/person.
Kostnad/elev: 115 kr
Kostnad/vuxen: 64 kr
Medelkostnad: (115+64)/2 = 89,50 kr
Varje skola i vårt program ”I väntan på Love” får 2 vuxenföreställningar,
ca 5 elevföreställningar, 1 föräldraworkshop, 7 timmar praktiskt arbete med
Circonovas pedagoger, samt ett gediget skrivet pedagogiskt material.
Ingen av uträkningarna ovan tar dock hänsyn till det långsiktiga arbetet, det
som många av lärarna uppger: att de har stor användning av Circonovas hälsopedagogiska metoder under lång tid och integrerar metoderna i deras vanliga undervisning. Hur mäter man det i pengar?
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Utredningens kommentarer
Enligt landstingets tjänsteutlåtande Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet hösten 2010 och våren 2011 (2010-02-02), planerar Circonova att genomföra 170 föreställningar för ca 5 000 elever och 1 150 vuxna under den aktuella
perioden, d v s totalt 6 150 personer. Ovanstående kalkyl från Circonova baseras på 7 400 personer.
I Circonovas kalkyl ingår 4 lärarledda lektionstillfällen per elev. Dessa lektioner utgörs av för- och/eller efterarbete i samband med föreställningarna, men
genomförs inte av Circonova, utan av skolans egen personal.
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Intervju med AMMOT – Artister och Musiker Mot Tinnitus, 28 och
29 september
Intervjuad: Hanna Melanton Appelfeldt, regissör
1. Vad heter de hälsopedagogiska föreställningar ni spelar i år?
Ljudhjältarna. Vi spelar den föreställningen i år igen, för det är en påkostad
produktion som har lång livslängd, den är aktuell och det finns en stor efterfrågan. Men vi skulle vilja göra en ny produktion för äldre barn, eftersom det
finns ett stort behov i skolorna. De frågar efter det. Vi träffar 2 400 barn per
omgång föreställningar/workshop (30 st), men skulle kunna göra mycket mer.
Vi tycker att det är helt fantastiskt att vi kan göra det vi gör, att vi kan ha en
heldag med barnen på skolorna. Vi skulle kunna spela dubbelt så mycket. Som
det är nu får vi tacka nej. Det är möjligt att vi skulle kunna göra samma föreställning år efter år. Redan nu är hela säsongen uppbokad.
Ljudhjältarna är till för att väcka intresset hos barnen och pedagogerna att
jobba med vår hörsel och vår ljudmiljö.
Vi kommer ut till skolorna och bygger upp vårt ”rymdöra” i gymnastiksalen.
Scenografin är ett pilotprojekt, ett scenbygge av ljuddämpande material som
fallit mycket väl ut. Vi bygger vårt ”rymdöra” i gymnastiksalen. Det brukar
vara 80-90 barn per föreställning. De får se Ljudhjältarna, som handlar om
ljud och örat. Barnen får vara med och lösa problem som uppstår genom att
bland annat samla in tystnad. Barnen vill gärna vara med och bli ljudhjältar
själva och då får de göra inträdesprovet till Ljudhjälteakademin, så att de kan
få ett ljudhjältekörkort. Det gör de genom att gå igenom olika stationer, få prova själva och lära sig mer om ljud, hur örat fungerar, och vad man behöver
göra/ kunna för att skydda sin hörsel.
En av idéerna är att visa på att det går att spela musik utan att ha för högt ljud,
d v s genom att vi själva håller en mycket låg nivå på musiken från scenen. Att
själva lyssnandet är nyckeln.
Efter det är det samling och vi pratar om vad vi gjort under dagen. Sedan
sjunger vi ljudhjältarnas låt ”Sänk” tillsammans. Skolan får ett material, som
man kan jobba vidare med, och varje barn ett paket med ljudhjältekort och
öronproppar och sist, men inte minst, en ljudhjältetatuering som bevis på att
man nu är en riktig Ljudhjälte.
Vi har ett forskarteam med oss som gör hörseltester på År 3. Detta projekt avslutades i år, men vi söker fortsatt finansiering för att få in fler barn.
2. Hur många föreställningar spelar ni?
30 eller 35 dagar per säsong.

35 (51)

3. Täcks de av andra bidrag än hälsopedagogiskt stöd från
landstinget?
Vi är ute på turnéer i andra delar av landet. Vi hade inte klarat att göra denna
produktion utan andra bidrag. Vi har ett stöd från AFA-försäkring på tre år. Vi
samarbetar också med Länsmusiken på andra orter.
4. Arbetar ni med lärarna också? Föräldrarna?
Lärarna är med under hela dagen, men vi har ingen speciell aktivitet för dem.
Vi har inte råd i nuläget, men ser behov av att vidareutbilda dessa. Lärarna
sitter ofta bredvid och tittar på.
Tidigare har vi hållit i utbildningsdagar för förskolelärare, men det har pengarna eller övriga resurser inte räckt till den här omgången.
Föräldrarna kontaktas i samband med hörselundersökningen och ger sitt godkännande.
5. Om ja på fråga 4, hur då?
6. Hur får ni in det hälsopedagogiska perspektivet?
Vi jobbar för att utbilda och förbättra kunskap kring örat, hörseln och vår
ljudmiljö. Det behöver börja tidigt med alla barn och de personalgrupper som
är mest utsatta, till exempel förskolepedagoger och personal i skolan - pedagoger i olika ämnen, samt annan personal som matpersonal etc
7. Hur arbetar ni med delaktighet, lekfullhet, processtänkande
och långsiktighet?
Delaktighet
Det är hela vårt projekt byggt på. Dels rent konstnärligt och musikaliskt, och
dels så går hela dagen ut på att både barn och vuxna ska delta.
Lekfullhet
Det är hela projektet – att vi på ett lekfullt sätt vill få barnen att tänka på sitt
öra och ljud, exempel att bygga ett öronpussel på tid i tystnad och spela ett
ljudmemory eller samla på små ljud till ett samplat musikstycke. Vi kombinerar lek med samarbetsövning, rörelseövning och samtal och även sång, text
och rörelse. Kunskapen om till exempel hörlurar och om vad höga ljud kan
skapa för problem, kommer in på ett lekfullt vis.
Processtänkande
Vi hoppas på att sätta igång ett medvetande hos barnen genom de metoder
som vi har arbetat fram, till exempel Tystnadskannan, där barnen får samla på
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tystnad. Vi vill höja statusen på tystnad och örat genom metoder och material
som pedagogerna på förskola och skola kan fortsätta arbeta med.
Forskarteamet som följer upp barnen är också en del av processtänkandet och
långsiktigheten.
Långsiktighet
Vi vill skapa en internetportal för barnen, där de kan fortsätta. Men redan nu
så får de en skiva, en bok och en lärarhandledning.
8. Hur arbetar ni för att föreställningarna ska ha förankring i
forskning om ungas situation i samhället?
Om forskning på nioåringar i Sverige hur mp3 påverkar hörseln genom Örebro
Universitetssjukhus. De undersöker 250 barn.
9. Har ni annan typ av bidrag för andra delar av er verksamhet?
Nej. Men vi har en föreställning nu för 2-4-åringar som vi fått projektstöd från
landstinget för.
10. Om det är scenkonststöd – vilken skillnad upplever ni mellan
dessa stödformer?
Det är mils skillnad på stöden! Hälsopedagogiska är ett fantastiskt stöd! Det är
en jättelyx! Det är så mycket lättare att ta sig ut till skolorna. De andra stöden
är mycket mindre, man måste då ha många bäckar små, och det är dessutom
svårare att sälja in till skolorna. Detta hade aldrig gått med de andra stöden.
Obs! Våra hälsoprojekt har hälsan i första rummet. Det är vår ”mission” att
hindra att barn och vuxna får tinnitus och andra hörselskador av ren okunskap. Vi använder musik, konst och lek som redskap för att nå ut med vårt
budskap. Vi har höga krav på professionalism i alla led. Andra stöd har konsten i första rummet. Ibland kan ett för starkt budskap bli något negativt för
dessa stöd. Man vill att konst skall få finnas för konst skull, vilket är viktigt
förstås också. Vill bara klargöra den stora skillnaden, som vi ser det, mellan
dessa olika stöd.

11. Om det är scenkonststöd - hur arbetar ni med skolorna?

12. Vad kostar en hälsopedagogisk produktion?
Se nedan.
13. Vad blir kostnaden per barn?
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Det är ett minimum på 80 barn per föreställning. Målet har varit 2 400 barn
per säsong. Man får också lägga till tio vuxna per föreställning.
14. Per föreställning?
600 000 kronor räcker till 30-35 föreställningar.
15. Om du själv skulle föreslå en förändring i bidragsgivningen
för den hälsopedagogiska verksamheten – vad skulle det
vara?
I vårt fall skulle det ha varit bra om vi hade kunnat få möjlighet att ha ett forskarteam ett år till, och lärarträffar.
Det är en stor fördel att föreställningen kan spelas under flera år, men det blir
krångligt att behålla personalen, om vi inte får kontinuerligt stöd. Det är viktigt för verksamheten att ha lång framförhållning.
Marknadsföringen skulle kunna göras mycket mer synlig med mer resurser!
Men det är ett väldigt lyxigt stöd i den meningen att det är demokratiskt – inte
bara för den som har råd. Barnen får en helhetsupplevelse med fem nya vuxna
förebilder. Vi kan ge dem material och hörselskydd, vi kan lägga och planera
föreställningar i god tid. Det är ”lättsålt” och ett glädjefyllt arbete att sälja in
projektet till skolorna, med mera.
16. Har du andra synpunkter angående det hälsopedagogiska
stödet?
Vi skulle gärna träffa de andra grupperna och diskutera gemensamma frågeställningar och utbyta erfarenheter, som till exempel hur man gör med lärarnas medverkan.
Vi kunde inte söka lika mycket pengar andra omgången. Första gången fick vi
en miljon för produktion och turné. Vi är fem personer som turnerar. Ljudit
(som även är regissör för produktionen) samt Brus, är båda turnéledare, tekniker, byggare, chaufför och har varsin karaktär/station, samt medverkar som
musiker på scenen. Kapten Tone, Prins Poff och Ljudo är alla tre musiker/skådespelare och håller även i workshops, är chaufför, verksamhetsledare,
gör layout, bygger, konstruerar med mera.
Genom att vi kombinerar våra olika arbeten fungerar det ändå att göra en så
”stor produktion” för en så liten organisation som AMMOT och därav kostnaden.
Idéer för att utveckla stödet
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En sådan här organisation som AMMOT kanske borde eller kunde vara inom
landstinget eller på något sätt kunde tillhöra, eftersom vi sysslar med hälsofrågor?
Det är många som är intresserade ute på skolorna och i kommunerna. Vi har
samarbetat med hörselpedagoger inom Uppsala läns landsting. Vi skulle kunna samarbeta med Sinnenas hus, om det fanns på fler ställen.
Hanna har även en idé om att man (landstinget?) borde starta ett Sinnenas
hus i Stockholm, ett mer utvecklat än det hon förstått finns på några andra
ställen, där då de som har hälsopedagogiskt stöd kanske kan höra hemma. De
skulle kunna dela en scen, ha olika rum och avdelningar för sådant som har
med vår kropp och själ att göra. Det ska finnas örats rum, ögats rum, näsans
rum, känselns rum, själens rum, platser för att ta upp frågor om kropp och själ
som sex, beroende, sorg o s v. I fantasifull och poetisk och vacker arkitektur för
alla sinnen, fyllt med olika teman, personer, projekt som jobbar för kultur och
hälsa och som också kan ta emot klasser, familjer osv. - D v s både vara ett
hemmaviste för dem som gör produktioner, som de kan välja att visa sina projekt på, ha som bas för sin turnerande verksamhet, och vara som en permanent plats för barn och vuxna att komma till. Även om äventyren och temana
kan variera lite, så ska det finnas en fast ”utställning” dit skolor/förskolor/särskolor etc kan komma, när de jobbar med vissa teman. En
bonus är sedan om det går att även ha öppet på helger och att det kanske ska
finnas café eller restaurang.
En annan idé är att vi också skulle kunna ha kontor i landstingets lokaler.
Det är väldigt skarpt skuret för vår del, även om vi är väldigt glada för att vi
kan göra det vi gör.
Bil, administration, marknadsföring, lokal och hemsida är saker som vi kanske
skulle kunna dela med andra grupper inom det hälsopedagogiska stödet. Om
det fanns någon typ av samverkan.
---Vi drar i gång igen i slutet av oktober.
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Intervju med Zirkus Loko-Motiv, 28 september 2010
Intervjuad: Ylva Törnlund, regissör och skådespelare
1. Vad heter de hälsopedagogiska föreställningar ni spelar i år?
Den heter Äfventyret, det är en resa i känslornas värld. De fem grundkänslorna. Det är en interaktiv upplevelse för barnen. De är hos oss i nästan tre timmar. Cirkusens ledstjärna är att använda konsten för att komma förbi de skydd
man har. Det är konstinstallationer istället för kulisser.
Allt är ”rätt”; barnen ska inte behöva bevisa någonting. Barnen ska uppleva
och känna. Lärarna har kontaktat oss efter tre år och berättar att barnen fortfarande pratar om det de upplevt. Barnen är mitt i upplevelsen. ”Det här är det
mest spännande som har hänt i mitt liv…!”. Det är en unik metod som vi arbetar med.
Vi gör känslorna konkreta genom gestaltning och barnen får uppleva dem och
samla på dem, utan moraliska pekpinnar. En del lärare tar också med sig material så att de kan jobba med det här i livskunskapen. Det skulle vi vilja utveckla mer.
Vi har tagit fram ett material för språkklasser med stöd av Stockholms stad. Vi
skulle också vilja ha råd att prata mer med barnen om vad de upplever efteråt,
kanske komma tillbaka till skolorna.
Det är förebyggande hälsa att kunna prata om sina och andras känslor.
Nu har vi tagit oss an de äldre barnen, då är vandringen lite svårare och läskigare med högre tempo. Den föreställningen är nästan klar.
Vi har en egen metod, Loko-Motiv-metoden.
Katrin Hint, läkare, är med och utformar föreställningen och agerar.
2. Hur många föreställningar spelar ni?
Förra året var vi uppe i 76 föreställningar. Plus tio med stöd från staden. I år
blir det kanske inte riktigt lika många, vi behöver renovera konsten, som blir
sliten.
3. Täcks de av andra bidrag än hälsopedagogiskt stöd från
landstinget?
Vi har även fått verksamhetsstöd från Kulturrådet, men det går till andra saker.
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Under en period hade vi inget stöd, och då kunde inte föreställningarna subventioneras. Vi tog 50 kronor per barn, och då visade det sig med en gång att
det är en klassfråga. Subventioneringen gör att vi når så många som möjligt.
4. Arbetar ni med lärarna också? Föräldrarna?
De pengarna har vi tyvärr inte. Det är viktigast att nå så många barn som möjligt.
5. Om ja på fråga 4, hur då?
6. Hur får ni in det hälsopedagogiska perspektivet?
Hela historien är uppbyggd från att vi har haft referensklasser, där vi har pratat om känslor. Där har vi det hälsopedagogiska perspektivet. Bra konst ÄR
pedagogik, som Lennart Hellsing sa. Det har vi märkt, att vi som pedagoger
ska leda men inte synas, utan låta barnen få sitt eget utrymme och kanske till
och med leda oss.
Vi har haft grupper med barn med diagnos, som blivit helt lugna av vår föreställning.
7. Hur arbetar ni med delaktighet, lekfullhet, processtänkande
och långsiktighet?
Allt det där är med i föreställningen.
Vi skulle kunna jobba mer långsiktigt genom att söka upp klasserna efteråt.
För att kunna göra det skulle vi behöva träffa dem i mindre grupper. Det behöver vi mer pengar till.
8. Hur arbetar ni för att föreställningarna ska ha förankring i
forskning om ungas situation i samhället?
Där hade vi Ylva Ågren som gjorde en forskningsstudie (detta var i Circonovas
regi) från Centrum för barnkulturforskning. Det fördjupade våra metoder och
vi såg det vi gjorde ur ett nytt perspektiv. När vi byggde upp föreställningen
var Katrin Buréus med, och vi hade hjälp av henne.
9. Har ni annan typ av bidrag för andra delar av er verksamhet?
Ja, vi får både från Kulturrådet och Kulturförvaltningen. Vi gör många andra
saker än vandringarna.

41 (51)

10. Om det är scenkonststöd – vilken skillnad upplever ni emellan dessa stödformer?
Det har vi haft tidigare. Den största skillnaden är att den hälsopedagogiska
verksamheten är mycket lugnare för oss. Vi har lokalen som barnen kan komma till. Stödet ger oss möjlighet till reflektionstid.
11. Om det är scenkonststöd - hur arbetar ni med skolorna?
12. Vad kostar en hälsopedagogisk produktion?
Om vi får ett uppdrag, så använder vi alla krafter och allt material vi har. Så en
produktion kostar egentligen mer än de bidrag vi får. Vi är duktiga på att söka
sponsring, och där får vi en del saker gratis.
Det är otroligt fantastiskt att få ha det här stödet; det är inget vi tar för givet.
Zirkus Loko-Motiv har inkommit med kostnadsuppgifter via mejl efter intervjun. Dessa finns med som bilaga.
13. Vad blir kostnader per barn?
14. Per föreställning?
15. Om du själv skulle föreslå en förändring i bidragsgivningen
för den hälsopedagogiska verksamheten – vad skulle det
vara?
Det är att helt enkelt att dela lika mellan dem som landstinget anser är intressanta. Sen får man ha en utvärdering och se vilka som är intressanta att fortsätta stödja.
Man kan också öronmärka vilka pengar som ska gå till forskning. Där kan alla
få samma förutsättningar. Det skulle kunna finnas tre poster i allas budgetar:
forskning, föreställningar och administration.
Det är alltid svårigheter i mötet mellan skapandeprocessen och det byråkratiska. - Hur kan man undvika det? Vi skulle behöva mer tid att prata och lyssna
på varandra. Det är svårt att till exempel kunna visa på effekten av sitt arbete
innan det har påbörjats.
Vi skulle kunna samarbeta mer med de andra grupperna om exempelvis forskning. En forskare skulle kunna utvärdera allas våra verksamheter. Det skulle
vara bra för forskningen också, att titta på olika sätt att arbeta med förebyggande hälsa.
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16. Har du andra synpunkter angående det hälsopedagogiska
stödet?
Det finns ingen möjlighet för oss att göra ett djupare forskningsarbete på effekten av det vi gör.
Stödet är orättvist fördelat.
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Intervju med Teater De Vill, 17 september 2010
Intervjuad: Robert Jelinek, dramatiker och regissör
1. Vad heter de hälsopedagogiska föreställningar ni spelar i år?
Kulturakuten. Vi har inte föreställningar, utan pedagogiska teaterlektioner. Vi
möter 500 ungdomar i veckan.
2. Hur många föreställningar spelar ni?
Vi har Kulturakuter, till exempel denna vecka är det tolv klasser. Vi har tre
lektioner varje dag.
Det har blivit en kreativ förändring med ungdomarna, till exempel med början
i teaterlektioner och nu arbetar de med en film på en ungdomsgård. Vi arbetar
individstärkande och gruppbetonat och gruppstärkande. Ungdomarna får en
paus i ett ganska stressat och inrutat schema. Många av ungdomarna önskar
att våra pedagoger är kvar efter att projektet är slut.
Fritidsgårdarna behöver verkligen det här! Ungdomar som kanske inte går i
skolan eller har andra aktiviteter, behöver teaterlektionerna och vill göra det.
Vi har haft mycket lyckade lektioner på Rågsved fritidsgård, i Östberga, Vällingby och Rinkeby.
3. Täcks de av andra bidrag än hälsopedagogiskt stöd från
landstinget?
Nej.
4. Arbetar ni med lärarna också? Föräldrarna?
Ja, vissa av oss arbetar med lärarna. Men det är ibland ett statusproblem.
5. Om ja på fråga 4, hur då?
Lärarna sitter med på lektionen. Men om lärarna inte är med blir eleverna mer
avslappnade och fria, de behöver inte prestera.
6. Hur får ni in det hälsopedagogiska perspektivet?
Ungdomarna får verktyg och får pröva på. Det är ett måste för att kunna göra
ett fritt val även om det finns sociala skillnader. De får en inblick i vårt arbetsfält. Vi jobbar med människan, vilja, status, avspänning ibland och närvaro.
De får testa övningar. Bejaka varandra, följa impulser. De får reflektera över:
- Varför är det bra på scenen men inte i samhället?
7. Hur arbetar ni med delaktighet, lekfullhet, processtänkande
och långsiktighet?
Det är det vi gör!
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8. Hur arbetar ni för att föreställningarna ska ha förankring i
forskning om ungas situation i samhället?
Vi fick för lite pengar för att kunna jobba med en forskare den här gången.
9. Har ni annan typ av bidrag för andra delar av er verksamhet?
Det kommer och går från landstinget.
10. Om det är scenkonststöd – vilken skillnad upplever ni emellan dessa stödformer?
Detta är ren pedagogisk verksamhet. Vi trycker på lärdomen. Det konstnärliga
gör att du kan reflektera över en historia.
11. Om det är scenkonststöd - hur arbetar ni med skolorna?
12. Vad kostar en hälsopedagogisk produktion?
Vi får 200 000 kronor och det ska täcka allt - lokal, löner, planering.
13. Vad blir kostnader per barn?
Vi är ute 20 dagar per månad och träffar 3 klasser per dag. 1 500 elever varje
månad. Vi spelar 3-4 månader.
14. Per föreställning?
15. Om du själv skulle föreslå en förändring i bidragsgivningen
för den hälsopedagogiska verksamheten – vad skulle det
vara?
Uppsökande arbete är otroligt slitsamt. Man träffar olika personer hela tiden.
Vi skulle behöva två eller tre personer som kan genomföra det, så att de kan ge
varandra stöd och prata om det som händer; särskilt om det är en skola som
mår illa.
16. Har du andra synpunkter angående det hälsopedagogiska
stödet?
Det är stor skillnad på det pedagogiska och det konstnärliga. Stödet är en underbar idé och den som kom på det borde få ett pris!
Stödet skulle kunna fördelas till fler.
Medlen som delas ut måste räcka till forskningen också.
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Man kan ha möten mellan landstinget och de grupper som får stöd för att följa
upp arbetet, så att det kan växa och gå vidare, till exempel turnera i andra delar av landet. Landstinget skulle kunna komma med egna idéer.
Vi är mycket tacksamma att få göra det här, det ger ungdomarna verktyg i livet. De behöver det! Ta inte bort det här stödet, det är viktigt att ungdomar får
ett smörgåsbord att välja på.
Om det skulle kosta pengar skulle vissa skolor ta det inom Skapande skola,
men de flesta skulle inte köpa in det. De har inte tid eller pengar att leta upp
oss.
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Intervju med Fria Teatern, 29 september 2010
Intervjuad: Birgitta Sundberg, konstnärlig ledare
1. Vad heter de pedagogiska föreställningar ni spelar i år?
Kamratstödjaren, Svårast är det med de värdelösa, Mannen med den olydiga kroppen och Ett ord är ett ord.
2. Hur finansieras de?
Med bidrag från Kulturrådet och stadens kulturförvaltning och biljettintäkter
och att vi säljer föreställningarna. Vi har scenkonststöd från lanstinget. Det går
ut på att vi säljer föreställningar till kommuner i länet och de betalar bara halva priset. Även genom turnéintäkter. Förra året tog vi in 39 procent av vår omslutning själva, men det var ett ovanligt år.
3. Hur många föreställningar spelar ni?
Vi spelade 242 föreställningar, varav 70 procent för barn och unga förra året.
4. Arbetar ni med lärarna också? Föräldrarna?
Ja, med lärare gör vi lärarhandledningar och vi ordnar lärarföreställning tre
dagar innan premiär. Nu senast kom 320 lärare och tittade. De fick också med
sig ett material med frågeställningar och tips på hur de kan jobba.
I arbetet med Svårast är det med de värdelösa, har vi haft kontakt med tre cpskadade tjejer som bidragit till föreställningens innehåll. Med Kamratstödjaren har vi haft folk från RFSL och RFSU som har haft workshopliknande samtal med ungdomarna efteråt.
Vi jobbar så i den mån vi har råd och tid.
5. Får ni in ett hälsopedagogiskt perspektiv?
Vi har funderat på om vi skulle ansöka om hälsopedagogiskt stöd för Svårast
är det med de värdelösa. Ansökan ska göras i november. Vi behöver till exempel anpassa lokalen för dem som sitter i rullstol, men det har inte gått att få
stöd för det.
Vi har inte tillräckligt bra ekonomi för att ha så bra framförhållning när det
gäller ekonomin.
6. Vad upplever du är skillnaden mellan de olika stöden?
Det vanliga scenkonststödet (från landstinget) är en bas i vår verksamhet. För
oss är det mycket smidigare och billigare att spela på teatern i Högdalen, men i
och med scenkonststödet reser vi ut och anpassar vår verksamhet efter det.
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När vi fick det hälsopedagogiska stödet kunde vi frossa i att lägga upp arbetet
runt omkring föreställningen, till exempel samarbetet med RFSU och RFSL.
De var två personer med varje gång som kunde bearbeta föreställningen med
de unga efteråt. Detta handlade om sexualkunskap i hbt-frågor.
Man tänker även med Svårast är det med de värdelösa: ”Tänk om vi kunde
fördjupa oss i detta med att vara drabbad av en sjukdom och hur ska de kunna
använda de rättigheter som finns?” Den fördjupningen som handlar om hur
det är att vara avvikande, den förståelsen behöver öka i samhället.
Med hälsopedagogiska stödet fanns det en möjlighet att bygga ett lyxigare jobb
runt föreställningarna. Det har vi inte råd med nu, vi behöver fokusera på att
få det hela att gå ihop nu. Men de pengarna finns inte riktigt i samhället för
oss.
7. Om du själv skulle föreslå en förändring i bidragsgivningen
för den hälsopedagogiska verksamheten – vad skulle det
vara?
Vi jobbar ofta med hälsopedagogiska frågor för ungdomar, men inte i alla föreställningar. Scenkonststödet är bra som en bas. Det hälsopedagogiska stödet
förutsätter att man lägger mycket tid, som man kanske inte har, till att ansöka
och planera och det kostar en hel del.
Jag är inte en vän av projektansökningar; det tar så mycket tid av arbetet. Jag
tycker att man skulle kunna ansöka om det hälsopedagogiska stödet på samma
gång som scenkonststödet. Och att workshops och pedagogiska pass var lika
mycket värda i utvärderingen som föreställningen.
Det enklaste är så lite byråkrati som möjligt. Som det är nu går det åt för
mycket tid till att formulera specifika ansökningar för alla projekt. Det kan
ibland vara bättre att man lägger tiden på att sälja föreställningen.
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Intervju med Oktoberteatern, 30 september 2010
Intervjuad: Annika Fridman, producent
1. Vad heter de pedagogiska föreställningar ni spelar i år?
Ingen rövare finns i skogen och Snövit.
2. Hur finansieras de?
Från Södertälje kommun, Kulturrådet och genom gästspel i länet, även via
biljettintäkter.
3. Hur många föreställningar spelar ni?
Vi spelar i snitt tre i veckan om vi spelar på vår scen. Är vi ute spelar vi upp till
sex i veckan. Vi spelar inte på sommaren, så juni-augusti och december går
bort. Vi spelar ungefär åtta månader om året.
4. Arbetar ni med lärarna också? Föräldrarna?
Nej, men vi träffar ofta barnen och ungdomarna innan, det kallas förberedande klassrumsbesök. Det är en skådespelare eller jag som producent, som gör
det.
5. Arbetar ni med hälsoperspektiv i era föreställningar?
Nej.
6. Känner du till det hälsopedagogiska stödet?
Nej.
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Referensintervju med produktionskontoret Loco Motion, 29 september 2010
Intervjuad: Magnus Nordberg, producent
Har du producerat en föreställning som har landstingets scenkonststöd?
Ja, Philippe Blanchards föreställning Whithin Shortly som gick på turné till
skolor. Sedan har vi sökt stödet många gånger, men aldrig fått det. Nu söker vi
inte sådana pengar längre, eftersom vi vet att vi inte kommer att få dem. Det är
mycket arbete med ansökningarna och våra föreställningar kanske inte passar
in i landstingets profil.
Vi har andra krav på oss från andra bidragsgivare, och det går inte att passa in
i allas krav.
Har du producerat andra pedagogiska föreställningar som haft
andra typer av stöd?
Ja, Kung Kristina av Malin Hellqvist Sellén som spelades för skolor, men som
inte haft något särskilt pedagogiskt stöd.
Även Möt koreografen med Örjan Andersson har varit ute på skolor, men vi
har inte fått stöd för den.
Vad kostar en sådan produktion?
Möt koreografen hade ingen produktionstid, den har växt fram genom att göras många gånger med befintligt (koreografiskt) material.
En produktion i storleksordningen Kung Kristina, kostar cirka 700 000-800
000 kronor att producera. Det innefattar tre dansare, koreograf eller regissör,
kostymör, ljussättare och scenograf, repstudio och scenteknik.
Sedan kostar själva föreställningarna cirka 15 000-20 000 kronor att spela per
gång inklusive löner, arvoden, teknik och transporter.
Dansföreställningar kräver ofta scenografi och ljus för att det ska bli en helhetsupplevelse, och det kostar naturligtvis mer pengar än om man spelar en
föreställning i en gympasal.
Skulle du eller någon annan som är inblandad i produktionen ha
nytta av att ta del av till exempel Circonovas pedagogiska erfarenheter och metoder?
Ja, det skulle absolut kunna ge något, men det största problemet för oss är att
kunna komma ut och spela i skolorna. Circonovas största tillgång är säkert det
nätverk som de byggt upp genom åren.
Om man verkligen skulle vilja dela med sig av erfarenheter, så skulle det vara
värdefullt att möta publiken och inte bara ha samtal med pedagogerna. Konceptet och metoden utvecklas genom att man möter barn och ungdomar. Det
skulle kunna vara ett bra komplement för de koreografer som möter barn och
ungdomar. Man ska däremot vara försiktig med att säga att ”vi ska lära er detta”. Det är bättre om det är ett utbyte eller ett forum.
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Danskonsulenter och annat barnkulturfolk skulle kunna bjudas in till sådana
samtal någon gång per år.
Har du någon annan synpunkt på det hälsopedagogiska stödet?
Ja, det uppfattas lätt som ett stöd som bara går till projekt som handlar om
fysisk hälsa, eller som att det har någonting som har med Kultur i vården att
göra.
Byt namn på stödet, så att man förstår vad det egentligen handlar om.
Stödet skulle kunna marknadsföras bättre. Det finns många grupper av hög
kvalitet som tror att detta inte är för dem och därför inte söker. Det skulle
kunna räcka med att landstinget skickar ett mejl till alla fria grupper i Stockholm. Ambitionen måste vara att få in fler och fler högkvalitativa ansökningar.
Jag tror att de många scenkonstprojekt som vänder sig till barn och unga har
ett pedagogiskt perspektiv eller ett pedagogiskt samtal runt omkring. Det hälsopedagogiska stödet skulle kunna vara med och fylla upp projektbudgetarna i
dessa projekt. Koppla allstå ihop scenkonststödet med det hälsopedagogiska,
med öronmärkta pengar för den pedagogiska delen.
Det skulle generellt vara bättre att fördela mer resurser till färre projekt, så att
de verkligen kan genomföra någonting. Här skulle det hälsopedagogiska stödet
kunna vara med och fördelas inom scenkonststödet till viss del.
Jag tycker att det är en fantastisk sak att så många barn kan se teater genom
det hälsopedagogiska stödet.
Kontinuiteten är jätteviktig för kvaliteten. Circonova skulle kunna få allt stöd,
och sedan ges i uppdrag att samproducera med andra grupper. Det är bättre
att bygga där man står än att rasera och bygga upp igen. Det är svårt att lyckas
med det de lyckats med, att komma in i skolorna och få förtroende. Det är
bland det svåraste man kan göra. Ett sådant nätverk bör premieras.
Circonova skulle behöva vara mer synliga i branschen.
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Intervjuer med kommunernas kultursekreterare, 29 och 30 september 2010
Intervjuade: Tuula Rusanen, Järfälla, Lars Ahlin, Södertälje och Eva RosénLundqvist, Norrtälje
Vad upplever du för skillnad mellan Ammot, Circonova, Zirkus
Loko-Motiv, Teater De Vills föreställningar/teaterlektioner och
andra (scenkonst)föreställningar som ni haft i kommunen?
Järfälla: Det ena är föreställningar som man ser på och inte deltar i själv, det
andra är teaterlektioner. Båda delarna behövs! Både att få upplevelser av kultur och att själv få skapa. De borde få gå hand i hand. Det är olika sidor av
samma sak; de stimulerar varandra.
Södertälje: Det är en jätteklar skillnad, en föreställning tillåter inte en dialog
på samma sätt som ett pedagogiskt arbete. En föreställning är också lyhörd för
vad som händer i publiken, men det blir ingen dialog. Resultatet beror mycket
på hur läraren jobbar med det innan och framför allt efteråt. Ibland använder
de diskussionsmaterialet som man ofta får, och det ger barnen mer. Men det är
olika hur man gör. Vi är olika som människor, så det är väldigt olika hur man
tar till sig det.
Norrtälje: Det här (hälsopedagogiska) är mer att man är i klassen och gör det,
så det är ett helt annat arbete. Vi har haft Kulturakuten hos oss, och skillnaden
är att för oss i glesbygd är det väldigt, väldigt populärt när det kommer ut en
skådespelare eller en pedagog, för de får uppleva något som de annars aldrig
gör!
Det är någonting som verkligen sätter sina spår hos eleverna, och lärarna kan
få en skjuts i att kanske göra något sådant här själva. Det är inte svårt alls att få
ut det på skolorna; vi skulle kunna ha många fler. Det har varit väldigt, väldigt
positivt.

