


Nationellt kunskapscenter för 
konstnärlig utveckling och inkludering

Kunskapscentret har möjliggjorts genom interregionalt samarbete mellan 
Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, med stöd 
av Kulturrådet. 

ShareMusic är en utvecklingsplattform som genererar kunskap om 
inkluderande arbete till hela scenkonstområdet genom olika former av 
samarbeten, uppdrag och projekt.



Mänskliga rättigheter
Allt arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och knyter tydligt an till Agenda 2030 och de globala 
målen om hållbar utveckling. Det gäller särskilt Mål 4: God utbildning för alla, 
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt Mål 10: Minskad 
ojämlikhet.



Vad och hur

• Kunskapscentrets fokus är konstnärlig utveckling och processinriktat 
samskapande arbete.

• Arbetsformerna är bl a  konstnärliga labb, samarbetsprojekt, 
forskningsprojekt, föreläsningar, scenkonstproduktioner, kurser, workshops 
och andra typer av fortbildning och kompetensutveckling.

• En lokal, regional, nationell och internationell resurs som utrustar och 
stöttar verksamheter med den erfarenhet och kunskap som efterfrågas för 
att kunna arbeta långsiktigt och hållbart med inkludering. 



Akademiskt råd

Kunskapscentrets arbete är akademiskt förankrat genom ett internationellt 
akademiskt råd. Medlemmarna är Petra Frank från Högskolan för scen och 
musik i Göteborg, Beata Alving från Dans och Cirkushögskolan i Stockholm, 
Vera Khitruk från M. Tank Pedagogiska universitetet i Minsk, Frank Lyons från 
Ulster University på Nordirland, Sofia Kjellström från Jönköping Academy, 
Nigel Osborne från Edinburgh University, Patricia Alessandrini från Stanford 
University i USA (saknas på fotot) och Deborah Kelleher från Royal Irish
Academy of Music i Dublin.



Musikteknologi

• ShareMusic använder sig av det senaste inom musikteknologi och driver 
på utvecklingen av ny teknik.

• Innovativt arbete som erbjuder vidgat aktivt deltagande och eget 
skapande för personer med funktionsnedsättning.

• Mondgewächse (2014), skapad av tonsättaren Patricia Alessandrini, blev 
en milstolpe för ShareMusics arbete med musikteknologi. I verket 
utforskades relationen mellan musikern och instrumentet från olika håll 
och traditionella instrument mötte musikteknologi i ett expressivt verk. 
Medverkande var kammarmusikensemblen Gageego! och musiker från 
ShareMusic.

• Utveckling av den egna musikteknologiska ensemblen Elefantöra. 
Ensemblen bildades 2017 och består idag av fyra musiker med olika 
bakgrund och funktionsförutsättningar.



Musikteknologi forts.

Våren 2020 genomförde musikern Peter Larsson, från ShareMusics
ensemble Parasonic, tillsammans med Lloyd May, student från Dartmouth
College i USA, ett musikteknologiskt labb. Under labbet utforskades en helt ny 
neurosensor som mäter den elektriska aktiviteten hos nerv- och muskelfibrer. 
Syftet var att undersöka enhetens effektivitet som ett verktyg för kreativt 
uttryck hos människor med olika rörelseförmåga.

Peter Larsson under #ShareMusicLab på 
Spira, Jönköping

#sharemusictechlab: Peter Larsson och 
Lloyd May, Kulturfabriken, Skövde



Bits & Pieces

Projektet inleddes hösten 2017 i och med att Elefantöra bildades och började 
samarbeta med Gageego! och tonsättarna Karen Power och Tomas Hulenvik. 
Ensemblen var sedan delaktig i de konstnärliga processerna, de testade och 
provspelade olika musikverktyg, till exempel Gestrument. 

Målet var att skapa nya musikverk där traditionella instrument möter 
musikteknologi i syfte att visa hur teknologin möjliggör för fler att skapa och 
spela musik. 



Bits & Pieces forts.

Studenter från masterprogrammet i komposition vid Musikhögskolan i 
Malmö samarbetade med Elefantöra under ledning av Karen Power, Tomas 
Hulenvik och Gageego!. En viktig del var att arbeta med olika typer av musik 
notation.

Resultatet av Bits & Pieces blev bl a fem nyskapade verk, direkt komponerade 
för Elefantöra och Gageego!. Verken har bland annat framförts vid 
musikfestivalen Lund Contemporary och ShareMusics symposier.



Pedagogiskt utvecklingsarbete

• Introduktion av musikteknologi i kulturskolorna så att barn och unga med 
funktionsnedsättning ska få tillgång till alternativa instrument. 

• Fortbildning för lärare och pedagoger. ShareMusic erbjuder workshops i 
bland annat musikteknologi med inriktning på kulturskolan – både för 
blivande och redan verksamma pedagoger.

• Utvecklandet av metoder för att arbeta konstnärligt och pedagogiskt med 
inkluderande ensembler.



Pedagogiskt utvecklingsarbete forts.

• Inom ramen för projektet Bits & Pieces introducerade ShareMusic metoder 
för att arbeta konstnärligt och pedagogiskt med inkluderande ensembler 
för kompositionsstudenterna på masterprogrammet vid Malmö 
Musikhögskola. De fick även ta del av metoder för att arbeta konstnärligt 
och pedagogiskt med komposition för inkluderande ensembler där 
musikerna har olika erfarenhet och bakgrund.

• Hösten 2019 genomfördes ett pedagogiskt konstnärligt labb med fokus på 
metodutveckling. Labbet leddes av tonsättaren Karen Power och var ett 
första steg mot att skapa en kurs i hur man startar och arbetar med en 
inkluderande ensemble.



Tvärkonstnärligt:
Rörelse och musik i Crossing Motion

Det treåriga projektet ska utforska, utveckla och fördjupa kunskapen kring 
interdisciplinär co-produktion. Tre labbperioder ska genomföras i Västerås, 
Jönköpings län och England där nationella och internationella institutioner 
samt fria utövare med och utan funktionsnedsättning ingår. Parallellt följer en 
forskare arbetet. Huvudaktör är Region Jönköpings län. Projektpartners är 
Candoco Dance Company, Västmanlandsmusiken, Dans- och cirkushögskolan 
(DOCH) vid Stockholms konstnärliga högskola och Royal Northern Sinfonia. 
Med stöd av Kulturrådet. 

Delar av ShareMusics dansensemble WORK och musiker från Västerås 
Sinfonietta under ett labb på Västerås konserthus.
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