
Medborgarförslag

Vi skulle önska ett strukturerat och långsiktigt samarbete mellan kultur- och
fritidsnämnden å ena sidan och utbildningsnämnden å den andra i Södertälje för
att säkra att kulturen mer uppfattas och tas tillvara som en resurs i
undervisningen.

Barn som får ta del av många kulturupplevelser, som själva får delta i
kulturengagemang, ges större möjlighet att klara skolan. Det finns en rad
forskningsrapporter* som stödjer det resonemanget. Och med kultur menar vi
här främst musik, dans, teater och bild och därmed alla besläktade former.

Redan nu finns estetiska ämnen på schemat i grundskolan, det är bra. Vi har
”Kultur i Skolan” och ”Kultur i Förskolan”, det är bra. Därutöver har vi bland
annat Kulturskolan som håller hög kvalitet och når många elever på deras fritid,
det är bra. Vi har Berättarministeriet och kommer att få El Sistema, det är bra.
Vi vet att klasser besöker Torekällberget och en del Stockholmsmuseer, det är
bra. Det har förekommit försök (vi känner till ett, kanske finns det fler) med att
integrera kultur med naturvetenskapliga ämnen i Södertäljes skolor, det är också
bra. Det finns säkert hur många goda initiativ som helst ute i skolorna för att ta
tillvara kulturens kraft och vi har full respekt för det arbete som läggs ner där.

Men. I Södertälje lämnar många elever grundskolan utan fullständiga betyg. Och
så vitt vi vet förs inga allvarliga diskussioner mellan utbildnings- respektive
kultur- och fritidsnämnderna om huruvida mer kultur, mycket mer kultur, i
skolan skulle kunna vara ett sätt att hjälpa till att motverka det problemet. Det är
däremot synd. Väldigt synd och det är just det vi vill ändra på.

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen

1. initierar en långsiktig modell där beslutsstrukturen kompletteras med ett i
någon form bindande steg, nämligen att inget beslut om någon större
verksamhetsförändring eller ekonomisk satsning i skolan ska fattas utan
reellt samråd med kultur- och fritidsnämnden. I det samrådet ska säkras
att de goda effekterna av bredare samarbete skola-kultur lyfts upp på
bordet på allvar, beaktas och på allvar övervägs, innan beslut om annat
tas. Mer kultur i skolan kolliderar på intet sätt med läroplanen**.

För att detta ska bli ”på riktigt”, vill vi att en sådan ordning ska föregås av en
bred satsning på att höja kunskapen och medvetandet om att det är sant: kulturen
spelar roll i inlärningen.

Vi föreslår därför att KS



2. uppdrar åt någon eller några att sammanställa tillgänglig forskning som
visar kulturens verkan i skolarbetet och i barns och ungdomars utveckling,
att några av forskarna bjuds in till seminarier för skol- och kulturfolk i
kommunen och att en prioritering av samverkan skola-kultur formuleras.
En sådan behöver nödvändigtvis inte kosta kommunen mer pengar, det
kan handla om omtänk och omdisponeringar.

Med andra ord: Ta forskningen om kulturens kraft på allvar och låt den hjälpa
till att göra Södertälje till en mönsterkommun där skolan blir så attraktiv att
många väljer att flytta hit för att deras barn ska få del av den.

Södertälje i juni 2012

Representanter från bland andra Kulturnätverket, Gränslös Kultur, Wendela
Hebbes vänner, Kulturforum, KSF, Kulturhistoriska föreningen, Molto,
Södertälje konstnärkrets, STA, Saltskogs gård, Kulturdelen.nu genom
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*) Låt oss citera en i raden:
Sådan undervisning och konstformer som musik, dans och drama har stor
inverkan på barns lärande. Till exempel ger den barn större självförtroende och
det i sin tur har effekt på språkinlärningen.
– Det finns en tydlig länk mellan konst och läs- och skrivinlärning. Även barns
kritiska tänkande blir större och det förbättrar det matematiska och
vetenskapliga sättet att tänka.
Barn som håller på med konst tenderar också att samarbeta mer än barn som inte
gör det. Och de blir mer positiva till skolan och skolkar mindre, helt enkelt för
att de tycker om att vara där.
Ur Anne Bamfords The Wowfactor, UNESCO

**) Här ett kort citat ur den nya läroplanen för grundskolan (2011), där det
under kapitlet om övergripande mål och riktlinjer om skolans värdegrund står:

… Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i
skolan.
Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja
elevernas
förmåga att göra personliga ställningstaganden. …




