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Kulturprojekt, distributiv kultursyn och hållbart lärande 
 
Anders Marner 
 
Estetiskt orienterade skolprojekt har genomförts i svensk skola från 1980-talet och framåt. 
Externa kulturarbetare förväntas i dessa projekt gå in i skolans verksamhet. Man kan diskutera 
dessa projekt i relation till lärarens utveckling av sin profession. Ett av problemen i projekten 
är att aktiva externa kulturarbetare förutsätts påverka vad som underförstått förutsätts vara 
passiva lärare, vilket kan ses som en distributiv kultursyn. Projekten har också haft en tillfällig 
verkan (Hansson & Sommanson 1998). När kulturarbetaren lämnar skolan upphör också 
projektet eller kulturaktiviteten. Projekten präglas också av finkultur (Trondman 1996), inte 
elevernas egen kultur.  
 
I ovanstående analys av projekten kan man iaktta för läraren avprofessionaliserande tendenser 
i idén om att importera kultur, samtidigt som lärarnas passivitet på området bibehålls. Som 
lärare förväntas man inte behöva känna till så mycket om estetik och kultur när externa 
kulturarbetare kan sköta området så mycket bättre. Därför kan projekten få en alltför tillfällig 
betydelse och brista i måluppfyllelse. 
 
Innebörden i en distributiv kultursyn är att friska fläktar utifrån anses syresätta skolan, som i 
sin tur lider av brist på kultur. I en rapport från Skolverket (2002:5) diskuteras Kultur i skolan 
projekten på följande sätt: ”Flera av de medverkande myndigheterna har som uppdrag av 
staten att distribuera kulturverksamheter och det är då följdriktigt att de då också vad gäller 
kultur i skolan företräder en distributiv kultursyn.” Aulin-Gråhamn (2005:83) skriver 
angående projektet Kultur för lust och lärande:  
 

”Jag följde myndigheternas samarbete ömsom på nära håll och ömsom på avstånd 
och såg att det inte var lätt att sammanjämka de olika utgångspunkter man hade för 
arbetet. Myndigheterna intar två olika positioner där Skolverket i huvudsak utmärks 
av ett undervisnings- och omsorgsperspektiv med stöd i läroplaner och kursplaner 
medan Kulturrådet i huvudsak utmärks av ett distributivt förmedlingsperspektiv med 
stöd i de generella kulturpolitiska målen”.  

 
Den externa aktören ser på sin verksamhet på ett annat sätt än skolan och läraren, vilket kan 
skapa intressekonflikter och bristande måluppfyllelse när projekten genomförs i skolan. 
Läraren kan också uppfatta det som att den externe aktören ska ersätta läraren, vilket kan göra 
att läraren ligger lågt i relationen. 
 
Ett projekt som övervinner denna problematik är Fantasy Designprojektet som genomfördes 
2003-2006 i Finland, Norge, Danmark och Belgien. Sverige deltog tyvärr inte i detta 
internationella projekt. I Finland var projektet en officiell del av Designåret 2005 och mycket 
uppmärksammat. Idén bakom projektet var att tydliggöra design som ett viktigt område 



genom att fokusera designundervisning i skolan. Det byggde på ett samarbete mellan skola, 
företag, designers, museer, elever och lärare. En mängd lokala, nationella och internationella 
elevutställningar, samt nationella och internationella hemsidor, blev ett resultat i projektet. 
Det innehöll fullbordade kommunikativa processer, i betydelsen att såväl elevers skapande 
som presentation av elevers egna designarbeten ansågs av jämbördig vikt. Utöver att elever 
mötte designers som handledare, förekom en omfattande fortbildning i design och 
designundervisning för lärare. Läromedel för såväl lärare som elever producerades i projektet. 
I och med att fokus inte endast låg på elever, utan också på att lärare skulle lära sig, så kunde 
man i projektet säkra ett hållbart lärande på designområdet; ett lärande som gick utöver det 
enstaka projektets räckvidd. För att säkra ett hållbart lärande krävs en utveckling av lärares 
kompetens och profession, så att lärare i fortsättningen kan initiera och driva projekt.  
 
Exemplet Fantasy Design visar hur viktigt urvalet av projektets aktörer är. Goda resultat 
erhölls där det bland lärarna redan innan på en skola fanns ett intresse för projektets område 
eller tema. Lärarna sökte också ofta aktivt efter att få delta i projektet. Om, som ofta tycks 
vara fallet när det gäller kultur i skolan projekt, rektor kontaktas av en extern aktör för 
deltagande i ett projekt, kan rektor ge uppdraget till en godtycklig lärare eller klass, eller av 
andra orsaker än intresse att delta. En förförståelse bör alltså finnas hos såväl lärare som 
elever. Allra bäst resultat erhålls där skolan redan driver ett projekt och kontaktar den externa 
aktören för fortbildning eller stöd. En ointresserad skola/lärare/klass är ingen bra 
samarbetspartner i projekten. Projekten bör verka bottom up snarare än top down. 
Kulturprojektens ”ägare” bör vara skolan, dess lärare och elever, och inte den externa aktören.  
 
Se mer om Fantasy Design i: 
Kapanen, Hanna & Svinhufvud, Leena, (eds.) (2005), Catalogue Fantasy Design, Helsinki: 
Design Museum. 
Fantasy Design, international web page, http://www.fantasydesign.org/ (2006-04-20) 
Marner, Anders, Örtegren, Hans (2006), Evaluation of the International Fantasy Design 
Project, Umeå: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 
http://www.educ.umu.se/%7Emarner/recent%20works.htm 
 


