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FÖRORD
Utopia arbetar för att alla ska kunna utöva den
kultur de själva vill. Inget konstigt med det.
Det borde ju vara en självklarhet, speciellt med
tanke på det välanvända uttrycket ”kultur för
alla”. Men som det är nu kan inte alla det. Vi
försöker därför ändra på det och nu vill vi dela
med oss av våra reflektioner, frågor, tips och
tankar till andra som också vill det.
Vi vill inte ge er den ultimata sanningen. För
ärligt talat så har vi inte kommit på det optimala
tillvägagångssättet. Men å andra sidan tror vi
inte någon har det. Vad vi däremot har, är
värdefulla erfarenheter från flera års arbete inom
projektet Utopia.
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Vi har vänt, vridit och prövat former och
metoder för att skapa riktigt bra kurser och workshops för alla som vill delta. Dessa erfarenheter
och metoder förmedlar vi inte bara genom
denna bok utan också genom föreläsningar.
Vi hoppas att innehållet som följer kan inspirera,
peppa och visa att det faktiskt går och att ”kultur
för alla” kan bli verklighet i alla verksamheter,
i alla projekt, för alla!
I all ödmjukhet / UTOPIA

3

ATT KOMMA IGÅNG

PRAKTISKA

TIPS

Låt oss säga att du bestämt dig för att anordna
en konsert eller arrangera en danskurs. Du vill
att alla ska kunna vara med. Sådär, första steget
avklarat. Att vilja. Men sen då? Vi ska försöka
ge några första tips om vad man kan tänka på.
Men vi presenterar inte en tjusigt uppställd
checklista på allt. Sådana finns redan och de
fyller sin funktion, men vi vill inte komma med
en ”enkel” lösning. Såna listor kan ju trots allt
aldrig täcka in allt eller vara skräddarsydda för
just dina behov. För att det ska passa din verksamhet krävs att du själv tänker efter hela tiden.
Det har vi försökt göra kontinuerligt inom
projektet. Så varsågod att ta del av några vanliga scen-arion som kan uppstå när du ska arrangera något, några saker vi funderade på och
en del frågor vi ställde oss. Vissa av frågorna får
dock var och en svara på, eftersom varje arrangemang är unikt.
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SCENARIO 1.
Lokalen är bokad. Det är inte det lättaste att
hitta en schysst och tillgänglig lokal, speciellt
inte om du vill ha en central och billig. Det blev
en kompromiss, entrén och själva rummet ligger
i markhöjd men det är en nivåskillnad i golvet
och ramp saknas.
Toaletten är handikappanpassad men saknar
brits. Lösning? Lägg till exempel ut skärbrädor
av trä som ramp och ställ in en massagebänk på
toaletten. Mycket billigare och snabbare än att
försöka leta utrustning via hjälpmedelscentraler.
Viktigt att påpeka är dock att skärbrädorna är
en tillfällig lösning. Ska ni vara i samma lokal
länge är det läge att fixa golvet.
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SCENARIO 2.
Dags att gå ut med information om ditt arrangemang. Flyers och affischer skickas ut. Men vart får
man tag på en punktskriftskrivare? En väg att gå är
att kontakta Synskadades Riksförbund och hör med
dem. Funkar det inte så går det också bra att skicka
information om arrangemanget via mail, sociala
medier eller din hemsida. Du kan räkna med att
personer som behöver det har program som kan
avläsa den.

SCENARIO 3.
Allt är fixat. Rymlig WC, teckentolkar, olika sorters
fika för att passa olika allergier och kostval, en rymlig
loge och en ramp till scenen. Det enda som saknas är
en ljudmarkör vid entrén, men en sådan finns inte.
Lösning? Häng upp en billig, liten mp3 - eller datorhögtalare vid dörren som guidar i rätt riktning.
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SCENARIO 4.
Du har bokat ett band som ska spela. När de kommer
för att soundchecka inser du att tre av personerna
sitter i rullstol och du har ingen ramp till scenen.
Du har planerat att hålla ett föredrag med hjälp av
bilder. Det visar sig att två av personerna i publiken
har en synskada. Vad gör du?

NOTE
TO
SELF

JAG SKA INTE DÖMA FOLK
PÅ GRUND AV FÖRDOMAR!
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FUNDERA PÅ:
Fungerar det verkligen att ta sig upp på scenen
i permobil? Hur är det med hörsel-slinga i
rummet? Vad säger det om oss som arrangörer
om vi väljer en otillgänglig lokal?

- Hur ska vi prioritera mellan tillgänglighet
och pengar?

- Hur långt innan och efter ska vi ha öppet i
foajén med tanke på färdtjänsten som inte
kan beställas till en exakt tid?

- Vad kan vi göra för att folk ska känna sig
trygga i lokalen?

- Vilka språk kan personalen?

- Vem är det som arrangerar för vem?
Och varför?
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UR VERKLIGHETEN:
Anna har dansat i över tio år via skolan och sin
arbetsplats. Hon bestämmer sig för att gå en
fortsättningskurs hos ett studieförbund. När hon
kommer till första kurstillfället blir stämningen
obekväm eftersom ledaren då upptäcker att
Anna har Downs. Anna hoppar av kursen.

KOLLA

UPP
PÅ INTERNET

- SÅ HÄR KAN DET FUNKA
(CHECKLISTA FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH
DELAKTIGHET I KULTUREN)

- SVENSKT TECKENSPRÅKSLEXIKON
(DIGITALT LEXIKON)

- SYNSKADADES RIKSFÖRBUND

www.srf.nu

- KULTUR I VÄST

www.tillganglig-kultur.nu

(WEBSIDA MED MÅNGA BRA TIPS)

- HANDISAMS FILMER:
ANSTÄLLNINGEN OCH MYNDIGHETEN

(FINNS PÅ YOUTUBE)
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FLEXIBILITET OCH FOKUS
PÅ KONSTFORMEN:

METOD

Under åren som gått har vi sysslat med något vi
kallat metodutveckling. Det skulle handla om
att utveckla metoder för hur man arbetar i
grupp med personer med olika bakgrund,
funktionsskillnad, erfarenheter och så vidare.
Det vi kom fram till var att metoden var att inte
ha någon metod alls.
Hur klyschigt det än låter så handlar det om att
vi alla är olika, av diverse anledningar. Eftersom vi
varken kan eller vill generalisera, kan vi aldrig
förutse hur någon ska vara innan vi träffat dem.
Det gäller därför att inte låsa fast sig i en metod.
Istället handlar det om att vara flexibel i sina
arbetssätt, vara öppen för nya tankebanor och
att våga improvisera.
Vi ber därför om ursäkt till alla som trodde de
nu skulle få steg 1 till 20 i kultur-för-alla-metoden.
Den finns inte. Vi ger er istället en samling tips
och tankar från de olika grupperna.
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Kanske kan några av dem leda till att det hålls
fler workshops och kurser där fokus ligger på
konstformen och inte på individens funktion.
För det är en av våra viktigaste poänger. Ledarna
är där på grund av sin kunskap inom konstområdet och deltagarna på utifrån sitt intresse
för det. Inget annat.

CHECKLISTA
• MOD
• VILJA
• FLEXIBILITET
• VANLIGT J-A FOLKVETT

NOTE
TO
SELF

TÄNK SJÄLV!
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TEATER
Här följer tips baserade på erfarenheter från
Utopias grundkurs i teater.
Anpassa övningar utifrån gruppen. Använd
konkreta förklaringar istället för abstrakta. ”Djur”
var till exempel lättare att förstå än ”saker som
börjar på S”. Att vara tydlig och kunna förklara på
olika sätt är viktigt. Man kan visa med kroppen,
repetera det man sagt eller visa ett exempel av
övningen.
Efter att ha förklarat en övning, fråga hellre ”var
jag tydlig” än ”förstår alla”. Då lägger du ansvaret
på dig själv som ledare och minskar risken att en
deltagare känner sig utsatt om den inte förstod.
Personlighet, funktionsskillnad eller otrygghet i
gruppen. Är det viktigt att veta vad saker beror på?
Gruppen kanske består av olika personer men
likheten är att de är intresserade av teater och det
var vårt fokus.

12

- Våga ge kritik och feedback. Ge alla möjlighet att
jobba på saker och kunna utvecklas.

- Att bära en mask eller kostym kan göra det lättare
för vissa att våga spela teater, det är lättare att bli
någon annan.

- Repliker är inte viktigt, mycket kan berättas utan tal.
- Genom drama och samarbetsövningar lär

gruppen känna varandra och blir tryggare.

NOTE
TO
SELF

HELLRE UTMANA OCH
ÖVERSKATTA ÄN ATT HÅLLA
TILLBAKA OCH UNDERSKATTA! VAR LYHÖRD!

KOLLA

- MOOMSTEATERN (TEATERGRUPP)

UPP

- ANDREA FAY FRIEDMAN (SKÅDESPELARE)

PÅ INTERNET
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TEATER
15

KONST
Utopia har arrangerat teckningskurser och konstprojekt. Här följer de medverkandes tips och tankar.
Spendera inte en massa tid innan med att försöka
fundera ut eventuella problem. Ingenting blir ändå
som du tror!
Första gången vi träffade gruppen pratade vi om
våra förväntningar, önskemål och behov inför kursen.
Att vi lärde känna gruppen först gjorde att stämningen
i gruppen blev tryggare och alla kunde slappna av
lite mer. Våga fråga om det är nåt du undrar!

- Testa att jobba med fler sinnen! Ett konstverk som

inte bara är visuellt, utan även låter, luktar och kan
kännas på, kan öka upplevelsen.

En sak vi lärde oss var att inte förbereda allt i kurser
från början till slut. Det är bättre att ha med sig ett
lager av flera olika övningar eller teman. Vi som
ledare måste vara flexibla och våga improvisera.
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Pennor som ligger på bordet för att de ska vara lätta
att nå kan även lätt ramla ner på golvet. Vi fäste en liten
burk i bordskanten och ställde pennorna där. Enkelt
att nå och det är ingen risk att de rullar ner.
I diskussioner var det ibland vissa som pratade mer
än andra. Det kändes då svårt att avbryta dem som
pratade och vi ville ju inte heller tvinga de som var
tysta att prata. Men vi tror det går att jämna ut
genom att ställa riktade frågor till de lite mer tystlåtna och sen uppmuntra dem när de säger något.
Det är oftast i början det är som svårast.

NOTE VAR FLEXIBEL OCH
TO
UPPFINNINGSRIK!
SELF
KOLLA

UPP

- MARC QUINN (KONSTNÄR / SKULPTÖR)
- THE EYEWRITER (GRAFITTIKONSTNÄR)

PÅ INTERNET
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KONST
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DANS
Flera dansworkshops med olika grupper har hållts
inom Utopia, här följer några tips baserade på
erfarenheter från dem.
Ha rullstolar till förfogande! Tänk på att i en sal där
det får plats 20 stående dansare kanske det bara får
plats 10 dansare i rullstol. Alltså - skaffa stor lokal!
Om ni ska göra en koreografi där några använder rullstol och andra inte – tänk då på att alla bör vara lika
aktiva. Det ser supertrist ut om de stående dansarna
dansar som attans med hela sina kroppar och de i
stol bara rör lite på armarna. Vem har bestämt vad
dans är och hur en dansares kropp ska vara?
Dansare i rullstol får inte bli sittande tråkiga varianter
av de stående dansarna. Tänk annorlunda, utveckla
rörelser och skapa nya uttryck.
Var tydlig i dina instruktioner när du leder en grupp.
Vid behov kan du visa en rörelse genom att hålla i
personens armar eller ben, och göra rörelser, då sätts
det i muskelminnet.
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Speglarna på väggarna bör sitta ända ner till golvet.
Baletträcken borde vara höj- och sänkbara.
Var sparsam med att involvera assistenter. Om en
person absolut måste ha en assistent med så brukar vi
be om passivt agerande från denne. Alltså att personen
bara gör vad som är absolut nödvändigt.

- Ha hörselskydd till hands för den ljudkänslige.

NOTE SAMHÄLLET ÄR FUNTIONSTO
SELF HINDRAT, INTE PERSONERNA!

KOLLA

UPP

- CLAIRE CUNNINGHAM (DANSARE)
- THE ILL ABILITIES CREW (DANSARE)

PÅ INTERNET
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DANS
23

DJ
Här följer kommentarer och tips från de DJworkshops som hållits inom Utopia.
Ha olika sorters utrustningar så alla kan hitta sin
favorit. Men ta inte för givet innan vilken som ska
passa bäst utifrån rörelseförmåga och hur utrustningen är utformad!
- DJ:ing är något du gör själv, så det spelar inte så
stor roll hur gruppen ser ut i övrigt.

- DJ:ing är ett bra sätt att uttrycka sig genom musik
även om man inte spelar nåt instrument själv.

Om man som ledare hade påpekat från början
att gruppen bestod av väldigt olika deltagare så
är det klart att de också hade fokuserat på det.
Men när man inte gjorde någon stor grej av det
så gjorde inte de heller det. Det handlar så mycket
om ledarens inställning och attityd till gruppen.
För maximal utdelning på en workshop ska man
såklart ha flera uppsättningar av varje sorts utrustning, så alla kan välja och vraka helt fritt vad de
vill jobba med. Men det är ju en kostnadsfråga.
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Till att börja med kan man ha en av varje och ha
bord som går att höja och sänka, samt vinkla så att
man kan se utrustningen ovanifrån.
Många utrustningar är dåligt uppmärkta och ser
likadana ut, ett tips är att märka olika knappar och
reglage med färger och punktskrift för att lättare
hålla koll på dem. Använd dig till exempel av blått
och rött istället för höger och vänster. Ha ett ”handson” tänk. Förklara bara det mest nödvändiga och
låt sedan deltagarna känna på tekniken. Förklara
och utveckla sedan efter hand vid behov.

NOTE
TO
SELF
KOLLA

UPP

GÖR DET INTE SVÅRARE
ÄN VAD DET ÄR!

- DJ TOUCH TONE

PÅ INTERNET
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DJ
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FILM
/ VJ
På Utopia har vi även kurser i film och Vj:ing där vi
lär ut grunderna inom filmskapande.
I Utopias filmkurser får man skapa och berätta
historier med film där man antingen kan testa teknik
och utrustning för första gången eller utveckla sina
befintliga kunskaper. I kurserna får man pröva på
olika saker som att filma, redigera, ge regi och skriva
manus. När man gör film kan man använda sig av
allt från videokamera och filmklippsprogram ,att filma
med en mindre kamera, eller att filma och klippa
direkt i mobiltelefonen. Dessutom så tittar och pratar
vi alla tillsammans kring olika filmklipp för att fundera
på vad man gillar och inte, och varför. I en filmkurs
är det viktigt att inte gruppen är för stor så alla
deltagare får den tid och hjälp de behöver.
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På Utopias VJ kurser behöver man inga förkunskaper
där man som deltagare får testa att VJá med analog
utrustning som en overhead-projektor, eller med
digital utrustning med hjälp av speciellt dataprogram.
Som en DJ mixar musik, mixar VJ’s filmer och bilder
för en publik på konsert, klubb eller festival. VJ:ing
förekommer också som egen konstform och kan visas
på till exempel på ett Galleri. Man kan VJá på olika
sätt där bara fantasin sätter gränserna.

NOTE
TO
SELF

LÄGG FOKUS PÅ DET PRAKTISKA
INTE BARA AVANCERADE
DATORPROGRAM!

KOLLA

- GRUNDEN MEDIA

UPP
PÅ INTERNET

- MASTERS OF LIGHT, ORGANIS OPTIONS
(ANALOG VJ:ING PÅ YOUTUBE)

29

FILM
30

VJ
31

PÅ VÄG
Under åren har såklart tusen andra tankar som
tänkts, knep som uppfunnits och arbetssätt som
improviserats fram inom Utopia. Att rada upp allt
det tror vi dock varken blir inspirerande eller uppmuntrar till flexibilitet.
Förhoppningsvis har du med denna skrift fått några
nya tankar och funderingar kring din egen verksamhet och kanske även några möjliga vägar att
fortsätta utveckla den på. En ytterligare väg är att
höra av dig till oss så kan vi dela med oss av ännu
fler tankar och kanske hjälpa till på något sätt.
Men kom ihåg – det finns ingen universallösning,
det gäller bara att vilja och att våga!
Vi kommer att fortsätta jobba med det här, hålla
kurser, workshops och föreläsningar, prata med folk
och sprida idéerna vidare. Ända tills att ”kultur för
alla” inte längre är någon utopi, utan en verklighet.
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FUNDERA VIDARE PÅ:

- Vem ska kunna utöva konst och kultur?
- Vad är det som är farligt med att fråga saker?
- Vad innebär det att vara flexibel i ditt
sammanhang?

OM

UTOPIA
Utopia är en ideell förening och nav för konstnärlig
verksamhet med, för och av alla. Dagens kulturutövande är i de flesta fall fyrkantigt uppdelat,
otillgängligt och det saknas platser där alla kan mötas
på lika villkor. Utopia arbetar även med föreläsningar
och konsultation där vi vänder oss till organisationer,
skolor och företag.
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Utopia är här och nu,
idag och imorgon,
möten och fusion,
dröm och verklighet,
DIY och professionalitet,
fint och fult, din kusin och min
granne, hiphop och modern dans,
engagemang och spontanitet,
ljud och bild, fest och fika,
teater och performance,
DJ-ing och gitarrer,
glitter och svett,
lerskulpturer och
projektioner, alltihop
på samma gång.
för alla!
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KONTAKTA

OSS:

För mer information om oss och vår verksamhet
eller bokning av föredrag, var vänlig kontakta oss
på info@utopias.se
Utopias hemsida: www.utopias.se
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