Forord
Fritid, frihet og fellesskap er en bok som handler om muligheter for, utfordringer for og kunnskap om lokalt kulturarbeid for barn og unge. Bakgrunnen for boka ligger i et treårig forskningsprosjekt – Kultur for å delta
– som ble finansiert av det regionale forskningsfondet Oslofjordfondet
og avsluttet i 2016. Prosjektet ble gjennomført av Ole Marius Hylland,
Åsne Dahl Haugsevje og Heidi Stavrum ved Telemarksforsking i samarbeid med Drammen kommune og det engelske selskapet Creativity, Culture and Education (CCE). Sluttrapporten fra dette prosjektet er et viktig
utgangspunkt for denne boka.
Boka springer ut av et kulturpolitisk forskningsmiljø ved Telemarksforsking. Vi er opptatt av hvordan ulike former for kulturpolitisk arbeid
organiseres, gjennomføres og legitimeres, og har gjennom en rekke år forsket både på nasjonal, regional og lokal kulturpolitikk. I vårt arbeid ligger det også en tverrfaglighet. Denne boka og det prosjektet den springer
ut av inneholder perspektiver hentet både fra kultursosiologien, kultur
politisk forskning, kulturhistorie, kulturvitenskap og ungdomsforskning.
Vi står på ingen måte alene bak realiseringen av denne boka. Det er
flere som fortjener en takk. For det første vil vi gjerne takke Heidi Stavrum for samarbeidet i Kultur for å delta-prosjektet. Stavrum er medansvarlig for store deler av det feltarbeidet som boka bygger på. Vi vil også
takke for et godt samarbeid både med Interkultur, Drammen kommune,
og med CCE. Det er også på sin plass å takke Oslofjordfondet for den
opprinnelige prosjektfinansieringen. Vil vi også takke vår arbeidsgiver,
Telemarksforsking, representert ved direktør Karl Gunnar Sanda, for å
ha stilt tid og penger til rådighet som gjorde det mulig å fullføre denne
boka.
Det hadde ikke blitt noe forskningsprosjekt uten at vi hadde fått besøke
Fjell skole, fritidsklubben Neon, G60, Matendo og kulturskolen i Drammen for å snakke med de som arbeider med kultur, deltakelse og fritid i
praksis. Takk til dere!
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Til sist – en hjertelig takk til de barn og unge som har snakket med oss,
og som har akseptert vår tilstedeværelse og forsøk på deltakelse på deres
egne arenaer.
Bø, 17. oktober 2018
Ole Marius Hylland og Åsne Dahl Haugsevje
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