
Norrbottens och Västerbottens kulturskolor möts på Piteå havsbad 

 

 

 

 

 

Tisdag den 27 oktober 2015  

11.30 Lunch 

 

12.30 Välkommen – dagarna presenteras av arrangörsgruppen 

12.45 Björn Emmoth/Torgny Sandgren - Information kulturskoleutredningen  

13.00 Ida Östensson, Crossing Boarders  

Varför det är viktigt att öppna upp verksamheter för ett jämställt och inkluderande deltagande? Ida 

Östensson går igenom metoden Jämställdhetseffekten och förklarar dess relevans, ger handfasta tips 

och inspirerande exempel från olika framgångsrika verksamheter.  

14.30 Fika 

15.00 Ulf Jederlund. Musik och språk – ett pedagogiskt tillgänglighetsperspektiv på musik 

och andra ickeverbala uttrycksformer i förskola och skola 

Ulf Jederlund är i grunden musikhandledare och musikterapeut. Han är även utbildad handledare för 

skolan, lärarutbildare och leg. psykoterapeut. Dessutom har han skrivit boken Musik och språk, ett 

vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Idag arbetar Ulf halvtid på 

Specialpedagogiska institutionen och frilansar på halvtid som handledare, terapeut och utbildare. 

Musiken är fortfarande en viktig del av arbetet men också allmänna specialpedagogiska frågor kring 

barn i behov av särskilt stöd, utmanande beteenden och skolutveckling som med tiden har blivit allt 

viktigare. Kombinationen kulturpedagogik och en mer inkluderande skola och kulturskola är något som 

Ulf brinner för.   

16.30-18.00: Ämnesträff 

Varje skola tar upp frågan med sina lärare under september månad och skickar in önskemål senast 

2/10 till duncan@kemp.nu (Västerbotten) och camilla.freedman@arvidsjaur.se (Norrbotten). 

  Vilken grupp av lärare vill du träffa (föreslå det du mest är intresserad av, tex att träffa 

tvärflöjtskollegor, danslärare osv?  

  Vad vill du att mötet ska innehålla i din grupp? 

  Vad kan du bidra med till din grupp? 

 

19.00 Middag med underhållning 

mailto:duncan@kemp.nu
mailto:camilla.freedman@arvidsjaur.se


 

Onsdag den 28 oktober  

08.00 Frukost 

09.00 Seminarium/workshop 1:  

 

a) Rosmarie Löfgren Hägglund – Sångsvenska & Monica Åslund - körworkshop 

Med hjälp av sången används fler sinnen som främjar inlärningen. Arbetssättet och materialet passar 

både barn och vuxna som är nybörjare i det svenska språket. 

 

b) Göran Wretling, Umeå Musikskola - Digitala verktyg i musikundervisningen 

Genomgång av användbara musikappar för iOS/Android samt konkreta tips och prova-på hur de kan 

användas i både instrumental- och klassmusikundervisning. Workshopen kommer även att innehålla 

musikprogramstips för PC/Mac! 

c) Kjell-Peder Johansson – sceniskt mod 

Kjell Peder Johanson arbetar bland annat med scenisk/musikalisk gestaltning vid musikhögskolan i 

Piteå. Senaste åren har han hållit i universitetskurser i scenisk gestaltning för 

drama/musik/danslärare inom kulturskolan i Norr- och Västerbotten. Han jobbar också som regissör 

och skådespelare samt så ofta som möjligt som musiker i showbandet ACNE, med tvättbräda som 

huvudinstrument. Kjell Peders miniseminarier kommer att handla om olika vägar att få scenisk 

medvetenhet och sceniskt mod - litet teori och en hel del praktiska övningar!  

 

d) Pia Eby - Intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska diagnoser hos barn och 

ungdomar 

Pia Eby är legitimerad psykolog med inriktning på utredning av barn med särskilda behov. Pia 

har även har musiklärarexamen och har arbetat inom den kommunala Musikskolan i Umeå. Vilka 

kännetecken finns hos elever med särskilda behov? Vilka är konsekvenserna för det 

pedagogiska arbetet med utgångspunkt i begränsningar och möjligheter? Hur kan vi bättre bemöta 

elever med särskilda behov?  

 

e) Magnus Andersson – dans för fler 

Upptäck hur principer baserade på hjärnforskning kan ha en positiv effekt på lärande, deltagande, 

uppförande och fokus i dansutbildning. Genom rörelse och diskussion vidgar danspedagogen 

Magnus Anderson dina kunskaper om hur du skapar dans för att ännu fler ungdomar, barn och 

vuxna ska kunna vara med om det roliga.  

 

f) Skapa med slöjdiga uttryck – textil workshop med Lisa Lindbäck 

Lisa Lindbäck delar med sej av tips, trix och inspiration på det textila slöjdområdet. Vi slöjdar 

tillsammans med Lisa. www.lisalindback.com  

Workshopen inleds med kort information om hemslöjdens arbete med barn och unga av Marie 

Fagerlind, rikskonsulent Nämnden för hemslöjdsfrågor och Pia Jägstrand, länshemslöjdskonsulent. 

 

g) Kroppen är allas huvudinstrument  max 25 pers 

- skapa hållbar stämning för både kropp och uttryck 

Att vara i samklang med sig själv är grunden för såväl en hållbar kropp som tajmingen i 

musiken. På denna workshop övar du upp ditt kroppsgehör; känslan för dig själv och hur du 

är i balans. Du lär dig stämma ditt instrument kroppen. Du får tillgång till din fulla kraft och 

fria andning, blir avspänd och både upplever och utstrålar närvaro och engagemang. Du får 

verktyg att samla dig och skapa lugn i stressiga situationer. 



Helle Axel-Nilsson har i över 20 år arbetat på Kungliga musikhögskolan och Stockholms 
musikpedagogiska Institut där hon utvecklat och etablerat kurser i kroppsmedvetenhet, ergonomi och 
scenisk gestaltning för musiker, musikpedagoger och logonomer. I egen verksamhet anlitas hon till 
studiedagar hos bl a kulturskolor, orkestrar, körer, musikerförbund. Hon ger även privata 
konsultationer som rehabilitering av fysiska belastningsskador och mental coachning i instudering, 
personlig och konstnärlig utveckling och scenisk beredskap.   
 
h) Lärandets nya landskap – med Örjan Gill och Olle Danielsson 

En föreläsning/diskussion och workshop om att använda den digitala tekniken i undervisningen. 
Vi visar hur man enkelt kan filma innan, under eller efter lektionen och hur oändligt många fördelar det 
finns med att använda en innehålls- och lärplattform. 
 
Omvärlden har förändrats. Samhället är digitaliserat. Allt fler tjänster kan idag skötas via nätet, boka 
resor, betala räkningar etc, även Kulturskolan måste förhålla sig till detta nya landskap. Barn och 
ungdomar lär sig idag via nätet. Därför är det viktigt att Kulturskolan har såväl fysiska lokaler som 
lokaler på nätet där undervisning kan ske på ett lagligt och säkert sätt. 
 
PlayAlong.se är och har sedan 13 års tid varit i ständig utveckling med hjälp av pedagoger inom 
musik-och kulturskolor i Sverige. Örjan Gill är gitarrpedagog och en av grundarna till PlayAlong. Olle 
Danielsson är gitarrpedagog, Stockholms kulturskola. 
 

 

i) Kvalitet - hur bygger vi in kvalitet i våra orkester- och ensembleverksamheter?  

Brasslek - en introduktion till undervisning för barn i bleckblåsinstrumentens värld där de lär känna 

instrumenten på ett lekfullt sätt. Hur går vi vidare och behåller barnen som gått i Brasslek eller 

Träblåslek? Vad säger barnen och ungdomarna själva om kulturskolan, samspel och undervisning? 

Annmari Wangin är utbildad Instrumental- och ensemblelärare och arbetar sedan 1988 på 
Kulturskolan i Linköping som lärare i valthorn, brasslek, blåsorkestrar och ensembler och på 
gymnasiets estetiska program i Norrköping med horn och brassensemble. Hon är adjunkt med 
inriktning på instrumentalmetodik vid Musikhögskolan Ingesund och undervisar i metodik, brasslek och 
brasstudio. Annmari har tillsammans med Ingegerd Halvarsson skapat Brasslek som startades 1995 i 
Linköping och har tillsammans med Maria utvecklat Brasspedagogiskt seminarium i Karlskrona. För 
närvarande utvecklar Annmari en ny blåsorkesterledarutbildning vid musikhögskolan Ingesund som 
kommer att börja hösten 2016. 

Maria Becker Gruvstedt är lektor i instrumentalundervisningens didaktik vid Musikhögskolan i Malmö. 
Maria är utbildad valthornist och pedagog och har arbetat många år i kulturskola som hornpedagog. 
Hon har omfattande erfarenhet från arbete som praktik/VFU-ledare, utbildningsledare och lärare i 
instrumental- och ensemblelärarutbildningen vid musikhögskolan samt som utvecklingsstrateg vid 
Kulturcentrum Skåne i Lund. Maria har under lång tid utvecklat metodfrågor, startat kurser och drivit 
utvecklingsprojekt tillsammans med Annmari. Hornet och orkestermusicerande är en del av 
vardagsglädjen och en och annan liten hornelev hittar hem till Maria för ta lektioner. 

j) Agneta Högstadius, El Sistema Umeå 

Så här jobbar El Sistema, Umeå, med inkludering och musiken som medel och redskap. Umeå 

Musikskola startade hösten 2013 med undervisning på två skolområden och når nu över 400 barn i 

veckan. Lärare vid skolan berättar om hur vi gör och planer för framtiden. 

 

k) Våga kasta dig ut i en improvisation -  med Tommy Lakso, del 1 

-Solo devices! Hur kan man bedriva effektiv improvisationsundervisning 

-Kul med rytmöverlagringar! En bypassoperation förbi intellektet som för eleverna ut i ett universum 

av rytmer. 

 



 

 

10.30 Fika 

11.00 Sofia Zackrisson, Demokratiakademin 
  - Hur säkerställer vi att vi lyckas med att leva upp till allas lika värde, till barnkonventionen och har en 
verksamhet där personal ihop med barn och unga är medskapare för dessa viktiga värden?  
- Barnkonventionen har funnits sedan 1989 och blir snart svensk lag. Kan vi den och vet hur vi ska 
använda den i vår verksamhet? 
 
Sofia ger er kunskapsgrunder i rättighetsbaserat förhållningssätt utifrån FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Om normkritik som verktyg för att nå inkludering och likabehandling och vad ungas 
inflytande kan betyda.  
 
Ni får även med er verktyg för att jobba vidare med dessa frågor i era egna verksamheter och 

konkreta tips på hur ni kommer vidare från där ni befinner er i ert utvecklingsarbete. 

12.00 Lunch 

13.00 Seminarium/workshop 2:  

a) Rosmarie Löfgren Hägglund – Sångsvenska & Monica Åslund - körworkshop 

Med hjälp av sången används fler sinnen som främjar inlärningen. Arbetssättet och materialet passar 

både barn och vuxna som är nybörjare i det svenska språket. 

 

b) Sofia Zackrisson – Om vi fick bestämma (med exempel ur det nationella projektet där 

Arvidsjaur och Storuman har medverkat)  

Hur stärker vi oss i det vi gör riktigt bra när det gäller ungas inflytande i musik- och kulturskolor? Hur 

kommer vi ett steg vidare? Hur kan vi samarbeta? Finns gemensamma verksamheter eller ytor för 

samarbeten som bättre kan nyttjas för att chefer, pedagoger eller elever kan få samverka för att hitta 

nya succéfaktorer? 

 

c) Göran Wretling, Umeå Musikskola - Digitala verktyg i musikundervisningen 

Genomgång av användbara musikappar för iOS/Android samt konkreta tips och prova-på hur de kan 

användas i både instrumental- och klassmusikundervisning. Workshopen kommer även att innehålla 

musikprogramstips för PC/Mac! 

 

d) Kjell-Peder Johansson – sceniskt mod 

Kjell Peder Johanson arbetar bland annat med scenisk/musikalisk gestaltning vid musikhögskolan i 

Piteå. Senaste åren har han hållit i universitetskurser i scenisk gestaltning för 

drama/musik/danslärare inom kulturskolan i Norr- och Västerbotten. Han jobbar också som regissör 

och skådespelare samt så ofta som möjligt som musiker i showbandet ACNE, med tvättbräda som 

huvudinstrument.Kjell Peders miniseminarier kommer att handla om olika vägar att få scenisk 

medvetenhet och sceniskt mod - litet teori och en hel del praktiska övningar!  

 

e) Pia Eby - Intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska diagnoser hos barn och 

ungdomar 

Pia Eby är legitimerad psykolog med inriktning på utredning av barn med särskilda behov. Pia 

har även har musiklärarexamen och arbetat inom den kommunala Musikskolan i Umeå. Vilka 

kännetecken finns hos elever med särskilda behov? Vilka är konsekvenserna för det 

pedagogiska arbetet med utgångspunkt i begränsningar och möjligheter? Hur kan vi bättre bemöta 

elever med särskilda behov?  

 

f) Magnus Andersson – dans för fler 

Upptäck hur principer baserade på hjärnforskning kan ha en positiv effekt på lärande, deltagande, 



uppförande och fokus i dansutbildning. Genom rörelse och diskussion vidgar danspedagogen 

Magnus Anderson dina kunskaper om hur du skapar dans för att ännu fler ungdomar, barn och 

vuxna ska kunna vara med om det roliga.  

 

g) Skapa med slöjdiga uttryck – plåtverkstad med Fia Sjöström 

Tillsammans med Fia Sjöström från Returnity slöjdar vi i plåt. www.returnity.se  

Workshopen inleds med kort information om hemslöjdens arbete med barn och unga av Marie 

Fagerlind, rikskonsulent Nämnden för hemslöjdsfrågor och Pia Jägstrand, länshemslöjdskonsulent. 

 

h) Kroppen är allas huvudinstrument  max 25 pers 

- skapa hållbar stämning för både kropp och uttryck 

Att vara i samklang med sig själv är grunden för såväl en hållbar kropp som tajmingen i 

musiken. På denna workshop övar du upp ditt kroppsgehör; känslan för dig själv och hur du 

är i balans. Du lär dig stämma ditt instrument kroppen. Du får tillgång till din fulla kraft och 

fria andning, blir avspänd och både upplever och utstrålar närvaro och engagemang. Du får 

verktyg att samla dig och skapa lugn i stressiga situationer. 

Helle Axel-Nilsson har i över 20 år arbetat på Kungliga musikhögskolan och Stockholms 
musikpedagogiska Institut där hon utvecklat och etablerat kurser i kroppsmedvetenhet, ergonomi och 
scenisk gestaltning för musiker, musikpedagoger och logonomer. I egen verksamhet anlitas hon till 
studiedagar hos bl a kulturskolor, orkestrar, körer, musikerförbund. Hon ger även privata 
konsultationer som rehabilitering av fysiska belastningsskador och mental coachning i instudering, 
personlig och konstnärlig utveckling och scenisk beredskap.   
 
i) Lärandets nya landskap – med Örjan Gill och Olle Danielsson 

En föreläsning/diskussion och workshop om att använda den digitala tekniken i undervisningen. 
Vi visar hur man enkelt kan filma innan, under eller efter lektionen och hur oändligt många fördelar det 
finns med att använda en innehålls- och lärplattform. 
 
Omvärlden har förändrats. Samhället är digitaliserat. Allt fler tjänster kan idag skötas via nätet, boka 
resor, betala räkningar etc, även Kulturskolan måste förhålla sig till detta nya landskap. Barn och 
ungdomar lär sig idag via nätet. Därför är det viktigt att Kulturskolan har såväl fysiska lokaler som 
lokaler på nätet där undervisning kan ske på ett lagligt och säkert sätt. 
 
PlayAlong.se är och har sedan 13 års tid varit i ständig utveckling med hjälp av pedagoger inom 
musik-och kulturskolor i Sverige. Örjan Gill är gitarrpedagog och en av grundarna till PlayAlong. Olle 
Danielsson är gitarrpedagog, Stockholms kulturskola. 
 
j) Kvalitet - hur bygger vi in kvalitet i våra orkester- och ensembleverksamheter?  
Brasslek - en introduktion till undervisning för barn i bleckblåsinstrumentens värld där de lär känna 
instrumenten på ett lekfullt sätt. Hur går vi vidare och behåller barnen som gått i Brasslek eller 
Träblåslek? Vad säger barnen och ungdomarna själva om kulturskolan, samspel och undervisning? 

Annmari Wangin är utbildad Instrumental- och ensemblelärare och arbetar sedan 1988 på 

Kulturskolan i Linköping som lärare i valthorn, brasslek, blåsorkestrar och ensembler och på 
gymnasiets estetiska program i Norrköping med horn och brassensemble. Hon är adjunkt med 
inriktning på instrumentalmetodik vid Musikhögskolan Ingesund och undervisar i metodik, brasslek och 
brasstudio. Annmari har tillsammans med Ingegerd Halvarsson skapat Brasslek som startades 1995 i 
Linköping och har tillsammans med Maria utvecklat Brasspedagogiskt seminarium i Karlskrona. För 
närvarande utvecklar Annmari en ny blåsorkesterledarutbildning vid musikhögskolan Ingesund som 
kommer att börja hösten 2016. 

Maria Becker Gruvstedt är lektor i instrumentalundervisningens didaktik vid Musikhögskolan i Malmö. 
Maria är utbildad valthornist och pedagog och har arbetat många år i kulturskola som hornpedagog. 
Hon har omfattande erfarenhet från arbete som praktik/VFU-ledare, utbildningsledare och lärare i 
instrumental- och ensemblelärarutbildningen vid musikhögskolan samt som utvecklingsstrateg vid 
Kulturcentrum Skåne i Lund. Maria har under lång tid utvecklat metodfrågor, startat kurser och drivit 



utvecklingsprojekt tillsammans med Annmari. Hornet och orkestermusicerande är en del av 
vardagsglädjen och en och annan liten hornelev hittar hem till Maria för ta lektioner. 

k) Agneta Högstadius, El Sistema Umeå 

Så här jobbar El Sistema, Umeå, med inkludering och musiken som medel och redskap. Umeå 

Musikskola startade hösten 2013 med undervisning på två skolområden och når nu över 400 barn i 

veckan. Lärare vid skolan berättar om hur vi gör och planer för framtiden. 

 

l) Våga kasta dig ut i en improvisation -  med Tommy Lakso, del 2 

-Solo devices! Hur kan man bedriva effektiv improvisationsundervisning 

-Kul med rytmöverlagringar! En bypassoperation förbi intellektet som för eleverna ut i ett universum av 

rytmer.  

OBS! Du behöver inte ha gått del 1 på förmiddagen för att gå del 2. 

14.30 Avrundning - arrangörsgruppen 

 

14.45 Fika  

 

Boka genom denna länk http://simplesignup.se/event/64990-konferens-piteaa-havsbad senast 

15 oktober 2015. 

 

Välkommen! 
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