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Ensam tillsammans – Yksin yhdessä 
- Utställning och pedagogiskt material producerat av Kulturskolorna i Åboland 

Kulturskolorna i Åboland är de organisationer som erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och 

unga i Pargas med omnejd. Tanken på en gemensam utställning för kulturskolorna väcktes tack vare det 

täta samarbetet som organisationerna haft sedan några år tillbaka. 

Kulturskolorna består av Sydkustens ordkonstskola (ordkonst), Taito Hantverksskolan Hanttis 

(hantverk/slöjd), Åbolands Bildkonstskola KonsTila (bildkonst), Åbolands Teaterskola (teaterkonst), 

Musikinstitutet Arkipelag (musik och dans) samt Musik- och bildkonstskolan Art-Dur (musik och 

bildkonst). Sydkustens landskapsförbund koordinerar samarbetet. Kulturskolorna bestämde hösten 2021 

att tillsammans producera en utställning där de egna eleverna skapar konstverk med sina olika uttryckssätt 

utgående från temat ensamhet.  

Temat för den tvåspråkiga utställningen valdes delvis utgående från de senaste två åren av coronapandemi 

och den sociala isolering och de ensamhetskänslor som den förorsakat. Speciellt barn och unga har 

drabbats av isoleringen och kulturskolorna ville ge eleverna en möjlighet att uttrycka sina känslor kring 

detta. Eftersom pandemin drabbade hela samhället kan man säga att vi varit ensamma tillsammans. Det 

blev småningom namnet på utställningen: Ensam tillsammans – Yksin yhdessä.  

Inom projektet har kulturskolornas elever funderat över och bearbetat sina tankar och känslor gällande 

ensamhet och uttryckt dem med hjälp av de olika konstformerna som erbjuds. Materialet och konstverken 

för utställningen utarbetades av och skapades i de enskilda kulturskolornas grupper. Under processen 

väcktes många tankar och diskussioner om temat och uttryckssätten är många och varierande. Målet var 

att uttrycka både negativa och positiva känslor av ensamhet eftersom temat har många dimensioner. 

Det pedagogiska materialet utarbetades gemensamt av kulturskolornas lärare och innehåller olika uppgifter 

och övningar att göra i samband med ett utställningsbesök. Uppgifterna kan också göras helt fristående. 

Målet med materialet är att erbjuda lärare idéer för kreativa sätt att tillsammans med elevgrupper 

bearbeta och uttrycka sina känslor och tankar, till exempel om just ensamhet.  

Efter diskussioner med kultursektorn i Pargas stad beslöts att utställningen tillsammans med det 

pedagogiska materialet inkluderas i stadens kulturläroplan för åk 1-3. Alla skolor fick inbjudan till en 

introduktion till utställningen för lärarna och därefter kunde grupperna boka in sig via bibliotekets 

elektroniska bokningssystem. Det pedagogiska materialet skickades till skolorna men fanns också 

tillgängligt på biblioteket och på kulturskolornas gemensamma webbplats kulturskolor.fi. 

Kajsa Lindholm anställdes som producent för utställningen på 40% under tiden 2.1-30.4.2022. Hon 

ansvarade för att i samarbete med kulturskolorna producera och bygga upp utställningshelheten på olika 

platser och sammanställa det tillhörande pedagogiska materialet. Till hennes arbetsuppgifter hörde även 

att sköta kontakterna till kulturskolorna, till utställningsplatserna och till skolor och lärare i grundläggande 

undervisning samt att marknadsföra och informera om projektet i sociala medier. Utställningen visades 

först i Pargas bibliotek (1-31.3), därefter i biblioteken i Nagu (6-19.4) och Korpo (19-29.4) och till slut på 

Luckan i Åbo (2-31.5).   



Den främsta målgruppen för projektet var elever i årskurs 1-3, eftersom utställningshelheten ingick i 

kulturläroplanen för dem. Men utställningen riktade sig även till andra grupper och till allmänheten. Både 

de svensk- och finskspråkiga skolorna tog del av utställningen i Pargas och den planerade målgruppen 

nåddes som önskat. Det finns ingen direkt uppföljning på antalet besök, men enligt bibliotekspersonalen 

har utställningen besökts av skolklasser i olika åldersgrupper samt även andra biblioteksbesökare. I 

utställningen hade besökarna möjlighet att bidra till det ensamhetsträd som fanns med genom att fylla i 

lappar om hur ensamhet känns. Totalt hade 100 lappar hängts upp i trädet. 

Tidsplanen för utställningsprojektet var ursprungligen att visa utställningen i Pargas bibliotek under 

februari, men på grund av pandemisituationen flyttades tidpunkten slutligen till mars. Planeringen för det 

konkreta förverkligandet av utställningen och utformande av det pedagogiska materialet började i januari, 

medan en del av de verk som visades i utställningen hade skaptas redan under hösten. Framflyttandet av 

utställningen innebar et förbättrat pandemiläge och därmed ökade möjligheter för grupper att besöka 

utställningen samt även mera tid för arrangörerna att finslipa helheten.  

Tidsplanen fungerade allmänt bra och som förväntat. Turnén i skärgården och till sist visning i Åbo var 

möjlig med några små förändringar i mängden verk eller tillämpade sätt att ställa ut dem. Den största 

avvikelsen påverkades av pandemin, som även för detta projekt ändrade på tidtabellen och möjligheterna 

att ordna extra program i anslutning till utställningen, men som ändå kunde slutligen ordnas på ett riktigt 

bra fungerande sätt.  

Samarbetet med Pargas stad och med både svensk- och finskspråkiga skolor har fungerat väldigt bra, likaså 

samarbetet med biblioteken i Pargas, Nagu och Korpo samt med Luckan i Åbo. Genom att visa utställningen 

på olika bibliotek har vi förutom elevgrupper i årskurs 1–3 kunnat nå allmänheten, då bibliotekens andra 

besökare även har kunnat ta del av utställningen och dess viktiga tema. Biblioteken lyfte även fram temat 

ensamhet genom att plocka fram litteratur i anslutning till temat. 

 

Från biblioteken kom huvudsakligen positiv feedback. Tyvärr hade vi av utrymmesskäl inte möjlighet att 

samla alla konstverk på ett och samma ställe. Detta gjorde att utställningen för vissa besökare kändes lite 

diffus. I Pargas bibliotek upplevdes även ljuduppspelningar som störande i längden. Från Korpo fick vi 

hälsningen att utställningen var mycket uppskattad, speciellt tältet var populärt och nu vill barnen ha ett 

permanent tält i Korpobiblioteket. 

Kulturskolorna har fått bra synlighet genom utställningen och förhoppningsvis har flera barn och unga 

inspirerats till hobbyverksamhet inom den grundläggande konstundervisningen. Samarbetet mellan 

kulturskolorna har också förstärkts och förhoppningsvis kan något liknande gemensamt projekt ordnas på 

nytt. De olika skolorna har fått djupare insikter i de andra konstformerna och eleverna har också kunnat se 

hur temat kan tolkas genom andra konstformer. En gemensam synlighet har också betydelse för den 

allmänna attityden till kulturskolornas verksamhet.  

 

Projektet har finansierats med hjälp av Pargas stad, Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Lions Club 

Pargas – Parainen samt Sparbanksstiftelsen i Korpo.  

Tack vare finansiärerna hade vi möjlighet att anställa en utställningsproducent för fyra månader. Utan en 

producent hade vi inte haft möjlighet att förverkliga projektet i denna omfattning. Det hade t.ex. inte varit 

möjligt att visa utställningen på andra ställen än i Pargas. 
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