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Vi lär inte från erfarenheter.
Vi lär av att reflektera över  
erfarenheter
  
John Dewey, Utbildare och Filosof
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VÄLKOMMEN TILL ART EQUAL

HUR SÄKERSTÄLLER VI DET BÄSTA RESULTATET AV 
VÅRA SAMARBETEN?

Art EQUAL främjar samarbete och dialog mellan professio-
nella kulturarbetare och pedagogisk personal i yngre åldrar. 
Målet med samarbetet är att skapa nya uppfattningar och 
idéer för hur man kan arbeta med konstnärliga och estetiska 
processer i det vardagliga pedagogiska arbetet.

Art EQUAL process guide är ett verktyg till stöd för förskolan 
och grundskolans yngre åldrar i att starta, organisera, reflektera 
över, lära av och dokumentera samarbetsprocesser med pro-
fessionella kulturarbetare. Det är framtaget utifrån erfarenheter 
i samarbeten med professionella kulturarbetare i vardagligt 
pedagogiskt arbete med barn.

Använd Art EQUAL online-plattform som ett stödjande 
verktyg under hela ditt samarbete:

På Art EQUAL plattform, kan du ladda upp nya samarbeten, 
hantera planering och innehåll, dokumentera dina reflektioner, 
foton, videos och inspelningar och skriva berättelser – ett an-
vändbart verktyg för att hålla reda på dina erfarenheter och 
samverkans påverkan på din pedagogiska praxis.

KONSTNÄRLIGA 

OCH ESTETISKA 

PROCESSER

SAMARBETE  

REFLEKTION  

DIALOG

INKLUDERANDE 

LÄRMILJÖER
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INKLUDERANDE MILJÖ
Titta på den inkluderande inlärn-
ingsmiljön som helhet - snarare 
än att fokusera på utmaningar 

och upplevda problem hos 
enskilda barn.

KÄRN FRÅGOR

Innan samarbetet börjar är det en bra 
idé att komma överens om gemensam-
ma värden, så att alla inblandade delar 
samma mindset. Detta är de viktiga 
delarna av Art EQUAL:

SAMARBETE,  
REFLEKTION OCH  

DIALOG
De professionella kulturarbetarna 
är likvärdiga parter med den ped-
agogiska personalen i aktiviteterna.  
Alla ska vara inblandade I planer-
ingen av och implementeringen av 

processen.

JÄMSTÄLLT DELTAGANDE
Se alla inblandade som likvärdiga 
delatagare i processerna – barn och 
vuxna. Skapa en lekfull miljö som 
stöder deltagarnas interaktion med 
varandra och deras motivation för 
att experimentera med form, material 

och sin egen närvaro.

FOKUS PÅ PROCESSEN
Identifiera och definiera pro-
cesser som utvecklar långsiktiga 
estetiska erfarenheter för barn 
och vuxna snarare är konkre-
ta slutprodukter eller tillfälliga  

upplevelser

Kärnan i samarbetet 
är barnens möte med 
konst och kultur i 

vardagsarbetet
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Samarbeten i Art EQUAL baseras på principerna I action-learning som gemensam metod. 
Metoden säkerställer jämlikt samarbete och medverkan för olika professioners erfarenheter i arbetet 
med barnen. 

Action-learning skapar ett gemensamt rum för frågor och gemensamt fokus på utmaningar 
i lärande miljön. Detta skiljer sig från, till exempel traditionella “artist in residence” program, där 
konstnären besöker en förskola med en väska full av konkreta idéer och kreativa metoder. Kon-
stnären erbjuder en inspirerande workshop och pedagogen tar ett steg tillbaka och observerar.  

När workshopen är avslutad plockar konstnären allt tillbaka i väska och lämnar förskolan, och även 
om pedagogerna har fått inspiration och nya idéer för kreativa aktiviteter, så är det inte säkert att det 
inte haft någon påverkan på pedagogernas praktik. 

Målet med action-learning är att se till att väskan blir kvar på förskolan, samt att pedagogerna har 
haft gemensam reflektion med konstnären/kulturarbetaren över hur aktiviteten har påverkat barnen 
och lärande miljön.

I slutänden blir det en gemensam undersökning hur och om vi har blivit bättre på att följa 
barnen motivation och handlingar, och på detta sätt understödja deras tidiga utvecklingssteg.

ACTION-LEARNING SOM GEMENSAM METOD
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EXEMPEL PÅ EN ACTION LEARNING
PROCESS I PRAKTIKIKEN

STÄLL FRÅGOR
Den underliggande principen för action-learning är att 
tillåta paradigmskiften och att skapa en atmosfär där 
“så här har vi alltid gjort” blir ett oacceptabelt svar. Ac-
tion-learning metoden börjar med upphetsande nyfiken-
het, att ställa frågor, och hantera specifika utmaningar, 
problem eller frågor som är relevanta i din vardagsprak-
tik. Beroende på den fråga du önskar utforska, kan du 
önska att förändra en konkret situation fullständigt eller 
helt enkelt ta reda på, hur du kan hantera den på nya 
sätt.

En specifik fråga kan vara: “Hur kan vi bli bättre på 
att ge stöd till barn med språksvårigheter vid morgon- 
samlingarna?”  

PLANERA OCH IMPLEMEN- 
TERA AKTIVITETER
Utifrån en definierad frågeställning, 
planerar du en rad aktiviteter då du till-
sammans med dina kollegor och/eller 
annan relevant professionell kommer 
överens om hur ni kan möta och experi-
mentera med en särskild situation, vad ni 
ska vara uppmärksamma på, hur ni kan 
stödja barnen etc. Du planerar konkreta 
aktiviteter som kan främja nya perspektiv 
vid en given situation.

OBSERVERA
Under aktiviteterna hittar du specifika 
fokuspunkter som är relevanta att obser-
vera. Det kan t.ex. handla om barnens 
deltagandenivå, motivation, rollfördeln-
ing och hur personalen stödjer eller inte 
stödjer barnen. Dessa observationer kan 
kompletteras med dokumentation med 
foto, video, loggbok eller intervjuer.

REFLEKTERA TILLSAMMANS
Ett grundläggande mål med action-learning processer är att reflektera över din egen 
praktik tillsamman med andra inblandade professionella. I reflektionen delar du dina 
observationer och erfarenheter från aktiviteterna ställt i relation till det ursprungligt 
definierade problemet. Du reflekterar över hur och om aktiviteten har skapat ny 
förståelse av och syn på problemet. Målet är att bli medveten om och lära från din 
kunskap och erfarenhet, likväl att utveckla grund för nya aktiviteter i din dagliga verk-
samhet. 

Ett exempel på en reflektion kan vara: “När vi börjar morgonsamlingen med att sjunga 
”Thula babe” sången med barnens egna ljud och rörelser, upplever vi en ny känsla av 
samhörighet i rummet. Barnen med språksvårigheter verkar bli tryggare och mer villiga 
att delta är normalt.”

ENAS OM NÄSTE STEG OCH STÄLL 
NYA FRÅGOR
Efter reflektionen kan det vara kan det vara bra att 
fråga dig om de nyvunna erfarenheterna kan utveck-
las ytterligare. Kanske vill du testa andra experiment 
i samma situation eller se hur en särskild aktivitet kan 
användas i ett annat sammanhang. 

På detta sätt, blir arbetet med action-learning som 
metod en ständigt pågående process, då vi lär av 
konkreta erfarenheter och blir medvetna om hur vi kan 
förändra specifika situationer genom att ständigt ställa 
frågor och reflektera över vad vi gör.
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* Källa: AKTIONSLÆRING I DAGTILBUD, november 2009,  

Research: Olsson, Janne; Pedersen, Trine Schloss; Koefoed-Melson, Nanna; Koefoed-Melson, Nanna, www.kleo.ucc.dk
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STÄLL FRÅGOR

PLANERA OCH  
IMPLEMENTERA  
AKTIVITETER

GÖR OBSERVATIONER

REFLEKTERA  
TILLSAMMANS

ENAS OM NÄSTA STEG

 
PLANERA OCH  

IMPLEMENTERA NYA  
AKTIVITETER...

STÄLL NYA FRÅGOR
 

GÖR OBSERVATIONER

REFLEKTERA  
TILLSAMMANS...

Illustration av en action-learning process:
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KOMMA IGÅNG

Du är nu redo att påbörja planeringen av 
struktur och innehåll i de gemensamma ak-
tiviteterna. På de följande sidorna hittar du 
en uppsättning riktlinjer som kan hjälpa dig 
att försäkra dig om att alla inblandade håller 
ett öga på bollen och fokus på målen med 
projektet.
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Se samarbetet som en process där 
nya frågor, problemställningar eller 
utmaningar ständigt kan dyka upp. 

 
FRÅGOR

• Titta på din vardagspraktik och definiera konkreta utmaningar eller situationer  
som du vill utveckla:

• Vad vill du utforska i din pedagogiska praktik?

• Finns det särskilda utmaningar som du önskar att arbeta eller experimentera med?

• Finns det något i din vardagspraktik som du vill ändra eller vidareutveckla?

• Definiera ett problem eller utmaning som du vill utveckla Inom din egen praktik.
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STEG 1     STÄLL FRÅGOR

Art EQUAL handlar om att titta på hur samarbete med 
professionella kulturarbetare kan utmana och utveckla 
tänkande och praktik hos den pedagogiska personalen 
vid enheter riktade till barn I yngre åldrar. Vi vill undersöka 
hur konstnärligt arbete och skapande aktiviteter kan påver-
ka lärmiljöerna samt ha ett positivt inflytande på barnens 
deltagande i processerna, uttrycksförmåga och känsla av 
delaktighet. Alla organisationer/enheter arbetar på olika 
sått, så det är viktigt att definiera ett problem eller utmaning 
som är relevant för din pedagogiska praktik.
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STEG 2   PLANERING 

Det första steget är att försäkra dig om att 
både personal och kulturarbetare är in-
volverade från första början. En bra idé är 
att ha en kick-off-reflektion då ni kommer öv-
erens om grundvärderingar för samarbetet, 
mål och arbetsmetoder.

Under planeringsfasen och genom hela pro-
jektet är det viktigt att informera hela organ-
isationen om de kommande aktiviteterna, så 
at all personal känner sig involverade och 
stödjande genom hela projektperioden.

Bryt ner uppgifter och tydliggör rollerna

(Var medveten om att planerna kan förän-
dras under samarbetsprocessen beroende 
på de särskilds utmaningar eller frågor du vill 
undersöka)

Bryt ner uppgifter och tydliggør 
rollerna

Vem är ansvarig för? 

• Implementering
• Dokumentation
• Logistik
• Personalresurser

Enas om innehåll:

• Material
• Metoder
• Pedagogiska tillvägagångssätt
• Fysisk miljö

Enas om tidsram: 

• Hur många workshops?
• Hur långa workshops?
• Tid för en kort reflektion efter 

varje aktivitet

Vem ska vara inblandad 
och när?

• Personal
• Barngrupp 
• Kulturarbetare/konstnär
• Föräldrar

Planera datum för  
mellantidsreflektion och 
slutreflektion

Kom överens om etiska värden

• Ömsesidig respekt
• Former för dialog
• Personliga gränser
• Motivation
• Sekretess

10
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STEG 3   IMPLEMENTERA AKTIVITETER  
               OCH GÖR OBSERVATIONER

När samarbetet har börjat är det viktigt att bjuda in de olika yrkesgrupperna: 
de professionella kulturarbetarna och personalen för barn yngre åldrar. 
Ur konstnärens/kulturarbetarens perspektiv är det viktigt att aktiviteten ver-
kar inbjudande för den pedagogiska personalen att delta och bidra i de  
konstnärliga och skapande processerna. Å andra sidan, måste personalen 
förstå att de har en viktig roll att spela när aktiviteterna är igång. De ska vara 
aktiva deltagare I aktiviteterna, bidra med pedagogiska tillvägagångssätt och 
kunskap om den aktuella barngruppen. Genom att göra så kan båda profes-
sionerna observera och lära av varandras tillvägagångssätt och perspektiv på 
barnens delatagande, interaktion, motiv och handlingar

Observationer av det som händer I rummet och hur de olika professionerna 
interagerar och influerar lärmiljön spelar en fundamental roll för det fortsatta 
gemensamma reflektionsarbetet.

Fokusera på deltagande för alla i rummet 
(konstnär, pedagogisk personal, barn)

Observera, ge stöd och guidning för 
barnens välmående, deltagande nivå och 
interagerande med varandra.

Observera om aktiviteterna stöder en 
inkluderande lärmiljö och hur de påverkar 
barn I utsatta positioner.

Utforska din egen motivation till att delta 
I aktiviteterna med en experimenterande 
och lekfull ingång.

RELEVANTA FOKUSPUNKTER
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Att reflektera över dina observationer och erfarenheter är grundläg-
gande för vad du lär av aktiviteterna och vad du tar med dig in i din 
pedagogiska praktik Det är en bra rutin att ha gemensamma korta re-
flektioner efter varje aktivitetspass, så väl som längre reflektioner som 
mitt-på och slut reflektioner då du har mer tid till att utvärdera de ge-
mensamma processerna och tar beslut om kommande steg. Då har du 
möjlighet att reflektera över dina observationer och utbyta tankar kring 
hur du uppfattar barnen I en given situation. Ställ frågor till dig själv som 
är kopplade till problemet, utmaningar eller frågor som du vill utforska, 
och om det har tillkommit nya problem eller frågor som känns viktiga 
att behandla.

STEG 4   TID FÖR REFLEKTION 

FRÅGOR ATT  
REFLEKTERA ÖVER

•Hur gick det idag?

•Gick det som förväntat eller hände något oväntat?

•Gör vi det vi tror att vi gör?

•Händer det vi vill ska hända?

•Vad vill vi fokusera på nu och är det något vi kan göra annorlunda?

•Vad kan vi ta med oss in I vår fortsatta praktik?

På plattformen för Art EQUAL, kan du använda dig av verktyget ”Låt oss 
samarbeta” för att dokumentera och samla era gemensamma reflektion-
er. Här kommer du att ha möjlighet att följa dina observationer, erfaren-
heter och reflektioner kopplat till dina inledande definierade problem, 
utmaningar eller frågor.

Art EQUAL Plattformen GÅ TILL VERKTYGET HÄR 
http://artequal.eu/sv/lat-oss-samrbeta
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REFLEKTIONS MODELLER

På följande sidor hittar du en uppsättning  
modeller som du kan ha för inspiration för dina 
reflektioner och som en hjälp att hålla fokus på 
målen med samarbetet.

13



14

* “Estetiska deltagare” är ett koncept som är formulerat av Henriette Blomgren, ph.d.och 
föreläsare vid VIA University College and University of Southern Denmark, DK. Hennes 
ph.d. undersöker konstnärer’s, pedagoger’s (förskolelärare), och barn’s skapande samar-
betsaktiviteter rörande estetiskaprocesser i Danska förskolor.

REFLEKTIONS CIRKEL

Modellen visar på de olika positionerna i de 
konstnärliga/kulturella processerna: barn, ped-
agogisk personal och konstnär/professionell 
kulturarbetare. 

Var och en i rummet är att betrakta som part i 
aktiviteten och därigenom i denna modell som 
estetisk agent. 

Modellen betonar vikten av att se alla i rum-
met som jämlik deltagare i den konstnärliga och 
skapande processen. 

Brännpunkten för Art EQUAL är att undersöka 
hur den inkluderande lärmiljön kan bli påverkad 
och stödjas av samarbetet. Detta är modellens 
två huvudsakliga perspektiv.
 
Se exempel på andra relevanta perspektiv och 
teman för reflektioner på följande sida.
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REFLEKTIONSTEMAN
Här är en uppsättning teman som inspiration för 
dina gemensamma reflektioner

INKLUDERANDE LÄRMILJÖ

• Barnens motivation, deltagande och samägande

• Lekens betydelse

• Demokratiska processer 

• Interaktion och rollfördelning mellan barnen

• Interaktion mellan barn och vuxna

• Nya kompetenser

SAMARBETE MELLAN YRKESGRUPPER

• Samverkans påverkan på det pedagogiska arbetet med inkludering

• Utbyte mellan olika kompetenser:  
Vad kan vi lära av varandra?

• Olika erfarenheter av lärmiljön och barnens deltagandenivå

• Mod at delta och ta initiativ  
(från den pedagogiska personalens perspektiv)

• Fördelning av roller mellan de vuxna

• De vuxna som förebilder för barnen

15
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GÖR DIN EGEN CIRKEL

Definierade  teman som är relevanta  att 
fokusera på I dina reflektioner

Definierade  teman som är relevanta  att 
fokusera på I dina reflektioner
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D E L T A G A N D E S T E G E N

Roger Hart’s Ladder of Participation (deltagandestegen) för 
att reflektera över hur du kommer att involvera barnen i akti-
viteterna. Det är viktigt att genom alla aktiviteter ställa frågan 
om var på stegen du arbetar.

– Befinner vi oss där vi tänkte eller har vi ändrat under  
    aktiviteten.

– Vill vi röra oss upp eller nedför stegen nästa gång?

Beslutsfattande initierat av 
barn, delat med vuxna

Beslutsfattande initierat av 
vuxna, delat med barn

Konsulterad och informerad

Anvisad men informerad

Symboliskt

Dekoration

Manipulation

EJ-
DELTAGANDE

GRADER AV 
DELTAGANDE

17

Initierat och styrt av barn
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ATT BYTA ROLLER

Denna modell kan användas som en mnemonisk (minnesteknik) regel som stöder samverkans 
inflytande på den pedagogiska praktiken efter att samarbetet har avslutats. För att försäkra 
att den pedagogiska personalen tillägnar sig nya kompetenser I arbetet med konstnärliga/
skapande processer I sin praktik uppmuntras den professionella kulturarbetaren att ta ett steg 
tillbaka och låter personalen att “ta över” aktiviteten. Kulturarbetaren får då mera av en stöd-
jande roll medan den pedagogiska personalen kan experimentera med tekniker och metoder, 
som främjar barnens deltagande I aktiviteterna.
 

Ett exempel på ett 8-veckors program där tiden för det direkta mötet med barnen fördelas 
mellan konstnären/kulturarbetaren och den pedagogiska personalen

5

75% kulturarbetare
25% pedagogisk personal

75% pedagogisk persona
25% kulturarbetare

KICK-OFF 
REFLEKTION & 

WORKSHOP

MITT- 
TERMINS  

REFLEKTION

SLUT- 
REFLEKTION 

& FRAMTIDS-
PERSEPKTIV

6 7 84321
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ATT SKRIVA NARRATIV

RAMVERK ATT ARBETA MED NARRATIV  
(BERÄTTELSER)
Att arbeta med narrativ som dokumentation för pedagogisk utvärder-

ing kan vara ett effektivt sätt att reflektera över din egen praktik. Här 

ett förslag till ramverk för hur narrative med focus på konstnärliga och 

skapande aktiviteter påverkar lärmiljön

UTVECKLING AV  
VARDAGSPRAKTIKEN

•Narrativet baseras på vardagsarbete I arbetet 
med barnen.

• Narrativet har sin utgångspunkt i barnen och 
deras erfarenhet av aktiviteten.

• Narrativet skildrar ett element I utvecklingen 
kopplat till ett barn, en barngrupp, ett arbetssätt 
eller ett pedagogiskt synsätt. Det innebär att 
narrative kan hoppa i tid och plats och beskriva 
berättarens subjektiva erfarenhet av en situation. 
Det kan till exempel handla om hur en konkret 
vardagssituation har blivit påverkad av samar-
betet med en professionell kulturarbetares sått att 
möta barnen.

RAM

•Narrativet kan vara 0,5-2 sidor

•Narrativet inleds med reflektioner över 
varför den här berättelsen väljs.

• Narrativet bör skrivas i omedelbar an-
slutning till aktiviteten

I ANSLUTNING TILL ART EQUAL:

•Narrativet ska ha focus på inkluderande lärmiljöer genom samverkan mellan  
professionella och “action learning” som gemensam reflektionsmetod.

•Narrativet upplevs som ett viktigt exempel på att arbeta med inkludering av barn 
med risk för utslagning.

•Narrativet kan vara ett exempel på något framgångsrikt, intressant eller utmanande.
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Art EQUAL är ett 2-årigt Strategiskt partnerskapsprojekt – stöd från EU’s Erasmus+ Program
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