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Det finns belägg för att barn har konkret nytta av
att samarbeta med konstnärer i kreativa och
kulturella projekt. Kreativitet kan forma unga
människors ambitioner, färdigheter, förmågor och
chanser i livet. Att lära tillsammans med konstnärer
genom en kreativ process ger barn förmågan att
ifrågasätta, se samband, finna nya vägar, lösa
problem, kommunicera, samarbeta och reflektera
kritiskt. Att utveckla dessa färdigheter tidigt i livet
genom kreativa projekt i skolan gör barnens liv
rikare, samtidigt som de förbereds för kraven som
ställs på dagens arbetsmarknad. Genom att
utveckla dessa färdigheter gynnas även den
ekonomiska utvecklingen i Europa.
För att stimulera och stärka samarbetet mellan
skolor, lärare och konstnärer i Europa utvecklades
och sjösattes projektet Artists in Creative Education
(AiCE) i september 2010. I projektet samarbetade
25 erfarna konstnärer som valts ut från nio
europeiska länder: England, Österrike, Nederländerna, Sverige, Bulgarien, Rumänien, Serbien,
Slovakien och Turkiet. Dessa konstnärer träffades i
Amsterdam hösten 2010 för att sammanställa ett
första förslag till en guide över hur konstnärer kan
arbeta med barn i grundskolan. Projektet fokus-

erade särskilt på skolor i socioekonomiskt utsatta
områden. Under skolåret 2010-2011 testades och
förbättrades det första utkastet genom en rad
konstnärliga utbytesprojekt i 25 grundskolor
belägna i utsatta områden i Storbritannien, Sverige,
Österrike och Nederländerna.
Den här guiden är resultatet av detta viktiga
arbete. Den bygger på de 25 konstnärernas omfattande erfarenhet, som dessutom växte genom
samarbetet i skolorna under utbytesbesöken. Även
erfarenheter från andra konstnärer som har arbetat
i liknande sammanhang har vägts in. Guiden presenterades i oktober 2011 på en konferens i Bryssel
där konstnärer och professionella kulturarbetare,
kulturorganisationer, experter på konstpedagogik,
politiker samt ledamöter från Europaparlamentet
deltog. Vi hoppas att den kommer att vara till
nytta för alla de konstnärer som har så mycket att
bidra med när det gäller barns och ungas kreativa
utveckling och att den kan uppmuntra dem att
bygga upp, utvidga och utveckla sin verksamhet.

Paul Collard
Styrgruppens ordförande och vd för CCE
Oktober 2011
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Introduktion:

projektets
bakgrund

Var och en har rätt att fritt delta i samhällets
kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av
vetenskapens framsteg och dess förmåner.
Artikel 27. 1
Alla barns rätt till att genom skolan få delta i
kreativa och kulturella aktiviteter, precis som det
står i den allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna, ifrågasätts inte längre. Det har också
lyfts fram att kreativa och estetiska läroprocesser
kan spela en viktig roll när det gäller att uppmuntra
innovativa, kreativa och konkurrenskraftiga ekonomier. Den nuvarande ekonomiska oron har gjort
behovet av kreativt tänkande och uppfinningsrika
lösningar ännu mer överhängande. Det finns ett
globalt behov av ny kompetens för nya arbetstillfällen, något som också har framgått av ett antal
EU-initiativ på senare tid.2
Många av de kompetenser (förmågor) som
identifieras i EU:s agenda för livslångt lärande,
som kritiskt tänkande, kreativitet, initiativförmåga,
problemlösning, risktagande och beslutsfattande,
kan sägas vara grundläggande för vårt personliga självförverkligande och vår lycka. Dessutom
gör dessa kompetenser oss till mer engagerade
medborgare och vi blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Kreativa och estetiska läroprocesser
kan uppmuntra dessa färdigheter.
Därför var en prioritering under Det europeiska
året för bekämpning av fattigdom och social utestängning att alla medborgare, särskilt de mest
utsatta, fick tillgång till kreativa och estetiska läroprocesser.

ARTISTS IN CREATIVE
EDUCATION (AiCE)
AiCE-projektet är ett praktiskt svar på behovet av
att stärka kreativa och estetiska läroprocesser i
grundskolor, särskilt i mindre privilegierade områden.
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Det finns belägg för att barn och deras lärare har
konkret nytta av att samarbeta med konstnärer i
kreativa och kulturella projekt. Kreativitet kan forma
unga människors ambitioner, färdigheter, förmågor
och chanser i livet. Att lära tillsammans med konstnärer genom en kreativ process ger dem förmågan
att ifrågasätta, se samband, finna nya vägar, lösa
problem, kommunicera, samarbeta och reflektera
över sitt arbete. Att utveckla dessa färdigheter tidigt
i livet genom kreativitet i skolan gör barnens liv
rikare, samtidigt som de förbereds för kraven som
ställs på dagens arbetsmarknad. Dessutom gynnas
den europeiska ekonomin.
Unga människor i England som deltog i kreativa
skolprojekt anordnade av Creative Partnerships fick
till exempel så pass mycket bättre resultat på sin
GCSE (General Certificate of Secondary
Education för 16-åringar) att det i snitt motsvarande
2,5 betygssteg.3
AiCE-projektet fokuserar på de som bäst behöver
dra nytta av dessa fördelar genom att förbereda
och stötta konstnärer som arbetar i grundskolor
där eleverna kommer från socioekonomiskt
utsatta områden. Professionella kulturutövare har
olika förväntningar på unga människor, men när
förväntningarna är högt ställda lever barn nästan
alltid upp till dem.
Genom att sammanföra 25 erfarna konstnärer
från hela Europa och låta dem delta i en gemensam
workshop ville AiCE nå bortom nationella system
och riktlinjer4 för att utforska de gemensamma
principer och värderingar som ett bra arbetssätt
bygger på. Vi ville särskilt fokusera på kulturarbetarens specifika roll inom det bredare
kreativitetsarbetet och identifiera det mervärde
som konstnärer bidrar med i klassrummet. Dessa
kollektiva kunskaper vidareutvecklades och
prövades sedan när konstnärerna besökte
varandras länder för att se hur andra deltagare
arbetade.

OM GUIDEN
Den här guiden är resultatet av de reflektioner
som gjordes och de internationella utbyten av färdigheter och partnerskapsprojekt som följde. AiCEprojekten fokuserade särskilt på skolor i utsatta
områden och deras behov. Vad konstnärerna lärde
sig genom att dela med sig av sina erfarenheter var
att samma typ av frågor ofta måste ställas oavsett
skolans sociala kontext.
Även om guiden huvudsakligen riktar sig till nya
konstnärer och personer som inte har arbetat med
barn och lärare förut, hoppas vi att den också kommer att vara ett användbart och relevant verktyg
för alla konstnärer som arbetar med kreativa och
estetiska läroprocesser. De specifika fallstudier och
exempel som presenteras här fokuserar på skolor i
utsatta områden, men vi tror att de kreativa idéerna
har ett allmängiltigt värde.
Chrissie Tiller & Sara Clifford, författare till guiden.

1Artikel 27, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
1948
2http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en
3Kendall, L., Morrison, J., Sharp, C. och Yeshanew, T. The longer-term
impact of Creative Partnerships on the attainment of young people:
Results from 2005 and 2006 (2008), Slough: NFER sid. 17-19
4http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php
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Vår utgångspunkt är att identifiera fyra drag som
är typiska för kreativa processer. För det första krävs
ett uppfinningsrikt tänkande eller agerande. För det
andra har denna fantasifulla aktivitet ett syfte. För
det tredje måste dessa processer generera något
originellt. För det fjärde måste resultatet vara av
värde i relation till målsättningen. Vi definierar därför
kreativitet på följande sätt: en uppfinningsrik akivitet
utformad för att producera resultat som är både
originella och av värde.5
När vi som konstnärer arbetar i skolor kanske vi,
precis som några av de konstnärer som deltog
i AiCE-projektet, känner att vår huvudsakliga roll
är att skapa projekt som inspirerar och stimulerar
unga människor. Det kan dock vara bra att samtidigt ha kunskap om kontexten för vårt arbete.
Idén att varje barn borde få möjlighet att utveckla
sin egen kreativa potential är till exempel relativt ny
inom pedagogiken. Vikten av lek, kreativa uttrycksformer och ett mer barncentrerat lärande identifierades av europeiska 1900-talspedagoger som
Piaget, Montessori och lärare verksamma inom
Reggio Emilia-systemet.6 Ändå kopplades idén om
själva kreativiteten fortfarande ofta till kantianska
1800-talsföreställningar om ”geni” och ”individuell
inspiration”. Först under det nuvarande seklet har
uppfattningen att kreativitet har en plats i klassrummet blivit allmänt accepterad.
6

Hur kommer det sig då att ”kreativitet” och
kultur har blivit så centrala begrepp inom europeisk
skolpolitik under de senaste tio åren att Ken
Robinson kan hävda att de är … lika viktiga som
läskunnighet, skrivkunnighet och räkneförmåga7 för
unga på 2000-talet?
Europa fokuserar allt mer på den kreativa
ekonomin framför tillverkningsekonomin. Detta
innebär att man vill satsa på innovation och
kreativitet, vilket är en viktig förklaring till att EU har
bestämt sig för att uppmuntra dessa färdigheter
genom skolsystemen.8
Brittiska QCA9 har i sitt kreativa ramverk identifierat fem beteenden, både individuella och kollektiva, som stöds och uppmuntras genom kreativt
lärande:
• förmågan att ifrågasätta och utmana –
nyfiken, följer inte alltid reglerna
• förmågan att göra kopplingar och se samband –
gör jämförelser
• förmågan att föreställa sig olika scenarier –
använder sin fantasi
• förmågan att utforska idéer, ta vara på
möjligheter – tar risker
• förmågan att reflektera kritiskt över idéer,
handlingar och resultat – arbetar reflekterande
Dessa förmågor kan alla sägas vara centrala för
vårt arbete som konstnärer och de speglar också
de tidigare nämnda kompetenser som krävs för att
vara anställbar under 2000-talet.
Även om begreppet ”kreativ och kulturell utbildning” (eller kreativa och estetiska läroprocesser)
inte har någon direkt motsvarighet på alla AiCEspråk är konceptet nära kopplat till den definition
av konstnärlig och kulturell utbildning som finns på
webbplatsen för Community of Knowledge on Arts
and Cultural Education in Europe10. Brittisk läroplanspolicy har på senare tid huvudsakligen baserats
på det yttrande från National Advisory Group on
Creative and Cultural Education som citerades
ovan. Ett exempel:

Kreativa läroprocesser utvecklar vår fantasiförmåga, vilket leder till resultat som sakkunniga
bedömer vara originella och av värde.
Spendlove, Wyse, Craft & Hallgarten, 2005
När det gäller kreativa och estetiska läroprocesser håller de flesta med om att det är viktigt
att barnen aktivt får använda sin fantasi som en del
av den kreativa och konstnärliga processen, och att
nytänkande också är centralt. Detta kopplas dock
allt oftare till specifika målsättningar som barnen,
pedagogerna och konstnärerna själva har enats
om. Kreativitet ses inte längre som en renodlat
individualistisk sysselsättning. Pedagogiska
filosofer från Csikszentmihalyi till Miell11 har bekräftat
vikten av att utveckla kreativt tänkande genom
samarbete, särskilt om de unga ska uppmuntras
att utvärdera sitt eget arbete och bygga vidare på
andras idéer.

Tidigare innebar det som i dag kallas för kulturellt
lärande ofta att unga skulle få tillträde till konst och
kultur skapad av andra, genom besök på teatrar,
operor, museer och gallerier. Men i dag finns det
en växande medvetenhet om vikten av att ge
unga möjligheter att skapa själva, som en del av
ett bredare kulturutbud. Det märks på de många
uppsökande, undervisande och/eller pedagogiska
program som numera blomstrar inom de europeiska kulturinstitutionerna. Projektet Den kulturelle
skolesekken,12 ett samarbete mellan utbildningsoch kultursektionerna i Norge, är ett utmärkt exempel på denna allt vanligare utveckling.

KREATIVITET: KONSTNÄRLIG
VERKSAMHET OCH KULTUR
Kreativitet existerar naturligtvis inte enbart inom
konsten. Kreativitet och kreativa läroprocesser
kan förekomma inom all undervisning, till exempel under lektioner i naturvetenskap, teknik och
matematik. Kreativa uttryck dyker också upp i en
rad vardagliga sammanhang. Som Maslow så riktigt
noterar är ”en förstklassig soppa” ofta betydligt mer
kreativ än en ”medelmåttig målning”.
Termen kultur är lika svårdefinierad. Även om
kreativa och estetiska läroprocesser ofta betraktas
som en och samma sak kan estetiska läroprocesser
i olika nationella och regionala kontexter förutom
bildkonst, dans, drama, litteratur eller musik också
inkludera så vitt skilda ämnen som kulturarv, tro,
språk, sport, arkitektur och design.
Samtidigt ger konstnärlig verksamhet unga
människor unika möjligheter att uttrycka sig
kreativt och börja uppskatta kreativitet hos andra.

5All Our Futures, NACCCE-rapport, Storbritannien 1999
6Se litteraturlistan för lästips och mer information
7Sir Ken Robinson, föredrag vid National Forum on Education
Policy, Colorado, USA, 2005
8http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2010:0183:FIN:EN:PDF
9Qualifications and Curriculum Authority
10http://www.comace.org
11Se litteraturlistan för lästips och mer information
12http://www.regjeringen.no/en/dep/kkd/Selected-Topics/Culture/
the-cultural-rucksack.html?id=1090
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KULTURPEDAGOGEN
Det är i mötet mellan kreativa och estetiska
läroprocesser som kulturpedagogen spelar en
så avgörande roll och gör skolupplevelsen rikare
genom att dela med sig av sin egen expertis och
sina färdigheter. Kulturpedagogen kan ingå i en
kulturinstitutions pedagogiska team, arbeta med en
konstnärlig organisation som fokuserar på barn och
ungdomar, eller som individuell konstnär samarbeta
direkt med en undervisande lärare. Följande
situationer illustrerar dessa tre roller:
• Nederlands Dans Theater13 erbjuder ett brett
kulturpedagogiskt utbud, från nedsatta biljettpriser
till guidade turer bakom kulisserna, samtal med det
kreativa teamet och dansworkshops för lärare och
elever. Dansteatern erbjuder också professionella
utvecklingsmöjligheter för danslärare och öppet
hus för hela familjen.
• Drömmarnas Hus i Sverige skapar sina egna
professionella kulturprojekt av hög kvalitet för barn
och unga, men håller även workshops och arbetar
i skolor.
• Kulturkontakt i Österrike, Creativity, Culture
and Education i Storbritannien och CultuurOndernemen i Nederländerna förmedlar kontakter
mellan skolor och konstnärer. De utvecklar kreativa
partnerskap genom att bjuda in konstnärer och
arbeta med projekt och långsiktiga program, samtidigt som de också har en ledande nationell roll vad
gäller policy, forskning och bred debatt.
En dansare som också är kulturpedagog kanske
samarbetar med skolor genom en konstnärlig
organisation som Nederlands Dans Theater, eller
genom ett program för ”kreativt partnerskap”. Inom
en kulturinstitution kan kulturpedagogens roll ofta
vara kopplad till den aktuella repertoaren (eller
permanenta samlingar och utställningar) medan ett
mer direkt samarbete med skolor kan vara en
möjlighet att erbjuda något utöver detta. Dans
behöver inte bara vara något som ungdomarna

8

upplever som publik på en föreställning, dans kan
också ingå i arbetet i klassrummet och bidra till
kreativa läroprocesser i en vidare bemärkelse. Detta
kan ske på många spännande sätt, till exempel
genom att ungdomar skapar sina egna verk med
inspiration från danser i den egna kulturen (streetdance och/eller traditionella folkdanser) eller genom
att man tittar närmare på mönster, rytmer, historia
eller matematiska strukturer med hjälp av dans.

PEDAGOGISK KONTEXT
Även om kulturpedagogen alltid i första hand är
konstnär och inte lärare är det också bra att veta
något om aktuell pedagogik. De roller man tar på
sig under ett projekt formas inte bara av den
individuella skolan utan också av nationell eller
regional utbildningspolicy.
Därför kan det vara nyttigt att bekanta sig lite
med de mest inflytelserika rösterna inom deltagande och aktiv pedagogik så att man kan sätta
in det egna arbetet i en större kontext. Texter av
Paulo Freire, Bell Hooks, Vygotsky och Dewey14 eller
enklare introduktioner till deras idéer är en utmärkt
utgångspunkt.
Det kan också vara viktigt att förstå hur nationell
eller regional policy påverkar de pedagogiska
metoderna på enskilda skolor. Finns det till exempel
en nationell läroplan som alla skolor måste följa?
Finns det en nationell policy för konstens och kreativitetens roll i klassrummet? Hur stor frihet har en
skola i ett specifikt statligt system att fatta sina egna
beslut om olika pedagogiska tillvägagångssätt?
Vi kan antagligen lära oss en hel del om en
skolas prioriteringar, värderingar och målsättningar
genom att besöka dess webbplats, men det är
ofta en bra idé att skaffa sig ett förstahandsintryck
genom att hälsa på i själva skolan innan projektet
börjar. Kanske vill vi göra lärarassistenter, föräldrar,

barn och annan personal delaktiga i förberedelserna, liksom lärare och rektorer.

ATT FÖRMEDLA KREATIVITET
Ibland kan det vara extra värdefullt att få tillgång
till den här informationen via en organisation
eller individ som fungerar som förmedlare mellan
oss konstnärer och skolan, någon som är insatt i
skolans dagliga behov och förstår dess plats i det
större utbildningssystemet. Rollen som förmedlare
ser olika ut i de länder som deltar i AiCE-projektet.
Ibland är det en lärare inom en individuell skola
som tar på sig uppgiften, vilket ofta är fallet i Nederländerna, ibland är det en ”kreativ agent” i ett partnerskap med en grupp skolor, som i Storbritannien.
Ibland, som i Österrike, är det en ”Kulturvermittler”
eller kulturförmedlare, som jobbar åt en kulturorganisation.
Dessa ”förmedlare” kan göra det lättare för oss
konstnärer att inleda samarbeten med skolor.
Många skolor vill fortfarande att konstnärer ska
spela en mer traditionell roll genom att uppmuntra
elevernas individuella självförverkligande och konstnärliga kreativitet. Slutresultatet av arbetet blir ofta
en föreställning, konsert och/eller utställning, och
en del av oss är nöjda med att ta på oss den rollen.
Den ”kreativa agenten” kan emellertid ofta använda
sin förmedlarroll till att uppmuntra skolor och lärare
att tänka i nya banor och på så sätt utforska hur
den konstnärliga processen kan bidra till utvecklingen av kreativa läroprocesser inom undervisningen.
För att citera en nyutkommen CCE-rapport kan
agenten ”ge skolor tillstånd” att välja ett mer experimentellt tillvägagångssätt och lyfta fram vikten av
att se saker och ting ur ett annorlunda perspektiv15.
Om en förmedlare saknas har många kulturpedagoger i länderna som deltar i AiCE-projektet
själva skapat ett liknande partnerskap, till exempel
genom att etablera egna grupper där de förhandlar
kring varandras arbete i skolorna och kontrakt.

13http://www.ndt.nl
14Se litteraturlistan för lästips och mer information
15The Art of Looking Sideways: Developing Creative Agents. Report
for The National College for School Leadership and Creative
Partnerships National Office 2007.
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KULTURELL OCH SOCIAL
KONTEXT
Som en del av kreativa läroprocesser vill konstnärer och skolor ofta dra nytta av de resurser som
lokala konstnärer och kulturinstitutioner utgör. När
man arbetar med skolor i mindre privilegierade
områden kan det vara särskilt viktigt att kulturpedagogen också är medveten om och förmår använda
sig av ungdomarnas egna kulturella bakgrunder
och erfarenheter.
Kulturell mångfald är en rik källa till kreativitet
och innovation. Även om de flesta konstnärer
instinktivt vill arbeta med unga människor som
individer snarare än ”stereotyper” är det viktigt att
förstå hur etnicitet, religion, genus, klass och språk
kan påverka de ungas uppfattning om sin egen
identitet. Att vara kreativ handlar … inte bara om
medfödda, isolerade förmågor … Det handlar också
om att vara kulturellt och socialt kompetent.16 All
konst är oupplösligt kopplad till den sociala, politiska och ekonomiska kontext i vilken den skapats.
Om det arbete vi utför i skolorna ska spegla och
sätta värde på unga människors egna kulturella
uttryck och kreativa val i såväl socioekonomiskt
utsatta som mer privilegierade områden behöver
vi veta något om den större kontexten. Barnen vi
arbetar med kan vara utsatta på många olika sätt.
UNICEF definierar de mest utsatta barnen som
offer för krig, katastrofer, extrem fattigdom, alla
former av våld och utnyttjande och funktionshindrade.17 Utsatthet och marginalisering är direkta
effekter av ekonomiska brister och fattigdom –
när föräldrar saknar resurser och därför inte har
möjlighet att låta sina barn delta i meningsfulla
aktiviteter, verksamheter och relationer kan det ha
en negativ inverkan på barnens välbefinnande och
på deras fysiska och psykologiska utveckling. Att
till exempel inte tala på sitt modersmål eller att bo i
ett isolerat landsbygdsområde kan också påverka
barnens kreativa självförtroende.
Brist på pengar till material att experimentera
med, brist på arbetsutrymmen och bristande
10

ekonomiskt stöd till kulturella aktiviteter utanför
skolan kommer oundvikligen att prägla vårt samarbete med vissa skolor. Men bristande ambitioner
och ett bristande känslomässigt engagemang kan
vara lika negativt som ekonomiska brister. Kulturpedagogens roll är att ge alla unga, oavsett bakgrund, en känsla för sina egna kreativa möjligheter.
Det finns många olika sätt att göra unga
människor medvetna om sin förmåga att själva
skapa kultur. Man kan arbeta direkt med konstformer som streetdance, samtidsmedier, digital
teknik och rapmusik eller till exempel utforska de
ungas personliga kulturarv. Detta innebär att vi
måste vara medvetna om hur klass och etnisk bakgrund kan påverka ungdomarnas relation till den
dominerade kulturella estetiken som vi själva som
konstnärer oundvikligen är en del av. Om vi inte
har samma bakgrund som de ungdomar vi arbetar
med kan det vara en bra idé att inleda samarbeten
med lokala konstnärer för att spegla mångfalden
i sammanhanget. Detta kan innebära allt från en
kreativ dialog med föräldrar, lokala religiösa ledare
och traditionella kulturella ledare till samarbeten
med lokala graffitikonstnärer, estradpoeter, DJ:s och
VJ:s.18 Som Keith Ajegbo nyligen konstaterade i en
läroplansutvärdering behöver varje barn en utbildning som är kontextualiserad och relevant för dem.19
Som kulturpedagoger kan vi bidra med en
medvetenhet om hur vår egen kulturella identitet
och vår roll inom den rådande samhällsordningen
påverkar vårt kreativa arbete. I de följande kapitlen
tittar vi närmare på hur konstnärerna som deltog i
AiCE-projektet ifrågasatte sina egna arbetssätt och
kulturella influenser och ansträngde sig för att på
bästa sätt skapa ett samarbete med lärarna och
barnen på skolorna.

16Bourdieu, P. (1993). Sociology in question (R. Nice, Trans.). London:
Sage.
17http://www.unhcr.org
18En konstnär som skapar rörlig bildkonst genom att mixa videoklipp
19Diversity and citizenship curriculum review (Ajegbo et al,
2007:19).
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Konstnärer
i skolan
I ett av mina projekt skapade jag ljudmaskiner av
ombyggda gamla cyklar. I projektet komponerade
vi olika ljud som vi blandade med nyskriven musik,
framförd av musikelever. Efter projektet använde
klassen ljudmaskinerna till en modevisning i ett helt
annat sammanhang.
Dietmar Flosdorf, Österrike
Att arbeta i skolor kan vara spännande, utmanande och roligt. Det krävs också ett antal
färdigheter utöver våra färdigheter som konstnärer.
Vi bjuds in som specialister, så vi bör försöka se till
att ha den professionella kompetens som krävs för
att möta utmaningen på bästa sätt.
Vi bär också med oss vissa värderingar och kunskaper som vi har förvärvat genom vårt arbete och
vår livserfarenhet. Dessa kompetenser är kopplade
till hur vi fungerar som kreativa individer. En del
kunskap kan vara underförstådd, vilket innebär att
vi måste bli medvetna om den för att kunna vidarebefordra den till andra.

ETT REFLEKTERANDE
ARBETSSÄTT
Det är viktigt att vi kan reflektera över våra arbetssätt så att vi är medvetna om vilka färdigheter,
värderingar och kunskaper vi redan påverkas av
i vårt arbete och var det finns luckor. Faktum är
att idén om ett reflekterande arbetssätt är mycket
viktig när man arbetar i skolor eller med vilken
grupp människor som helst. Det handlar om att
kunna lära ut både praktiska färdigheter, som till
exempel fotografering eller konsten att framträda,
och underliggande färdigheter, som att samarbeta
12

genom att pröva olika tillvägagångssätt tills vi hittar
ett som fungerar. Som Samuel Beckett lär ha sagt
till sina skådespelare: Misslyckas, misslyckas igen,
misslyckas bättre!
Vi bidrar också med andra värdefulla egenskaper,
som en beredskap att ta risker, och specifika kunskaper om till exempel teaterns historiska roll och
framtid inom pedagogiken.

TRE KOMPETENSOMRÅDEN
Creativity, Culture and Education20 delar in våra
kompetenser i tre områden:
• Kunskap och förståelse –
en stabil teoretisk grund som arbetet bygger på.
• Färdigheter och förmågor –
kapaciteten att genomföra nyckelprocesser.
• Beteende, attityder och värderingar –
nödvändiga kvaliteter som ligger till grund för allt
vårt arbete.
I det här kapitlet tittar vi på vilka dessa färdigheter,
värderingar och kunskaper kan vara. Vi låter också
några av de konstnärer som vi har arbetat med
genom AiCE komma till tals. Såväl män som
kvinnor från olika kulturer och länder har delat med
sig av sina tankar för att skapa en gemensam lista
över kompetenser.
Vilka kompetenser har vi redan? Vilka är vi
intresserade av att skaffa oss? Hur kan vi gå till
väga? Finns det till exempel en formell utbildning,
eller kan vi följa med en mer erfaren kulturutövare
för att se hur han eller hon arbetar? Räcker det att
läsa nyckelmaterial för att hålla sig uppdaterad om
utvecklingen?
I kapitlet diskuteras också hur vi kan uppmuntra
dessa kompetenser hos ungdomarna vi arbetar
med. Dessutom får vi tillfälle att reflektera över
varför vi vill göra det här arbetet. Vi tittar även
närmare på gränslandet mellan pedagogiskt arbete
och konstnärligt utövande.
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OM VÅRT KONSTNÄRSKAP
I den här delen av guiden finns det ett antal praktiska övningar för konstnärer att arbeta med, reflektera över och om möjligt diskutera med kollegor.

ÖVNING 1
Varför vill vi arbeta med barn? Vilka är våra
målsättningar eller syften med arbetet?
Här är några svar från AiCE-konstnärer. Om du
tänker på dina egna målsättningar, vad skulle du
vilja lägga till i detta ”ordmoln”?

INSPIRATION

MOTIVATION

VILJA GE NÅGOT TILLBAKA
FÖRMEDLA VISSA VÄRDERINGAR
TOLERANS

UTTRYCK

ATT FÅ HJÄLPA OCH INSPIRERA
Reflektion
Om du var tvungen att välja tre av dessa målsättningar, vilka skulle de vara? Och om du bara fick
välja en? Det här är vad som kommer att motivera
dig i ditt arbete – var det något som överraskade
dig? Hur skulle dina mål kunna förändras under din
karriär? Hur realistiska är de?

20CCE: http://www.creativitycultureeducation.org
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Vilka egenskaper, förmågor, beteenden och
kompetenser är det lämpligt att konstnärer som
arbetar i grundskolor har?
Flera författare och organisationer har tittat på
den här frågan och lyft fram likheterna mellan den
konstnärliga processen och processen för kreativt
lärande. Några exempel är program som Creative
Partnerships (Storbritannien);21 TAPP, Teacher/Artist
Partnership (Storbritannien); Kunstenaars & Co2222 i
Amsterdam; det alleuropeiska Transmissionprojektet samt AiCE-projektet som i hög grad har
präglat den här guiden.
Vissa organisationer, som TAPP, fokuserar på
kulturarbetarens underförstådda kunskap23, till
exempel:
• Bekräftelse – att kunna se deltagarna som
individer, veta vad de heter och bekräfta dem
som unika. En kulturpedagog har en öppen och
fördomsfri attityd.
• Förhandlingsförmåga – att fråga deltagarna om
deras preferenser i stället för att göra antaganden.
• Stabilitet – en kulturpedagog erbjuder en psykologiskt trygg miljö, och han eller hon är fullt närvarande, lugn, säker och lyhörd.
Andra organisationer, som Transmission, tittar
på de färdigheter som konstnären redan har och
de som saknas, eller så utgår man från en deltagarkontext.24 Några exempel:
• Uppmuntran, kommunikation, idérikedom, ställa
kreativa frågor, hitta kreativa svar, ta risker.
• Humor, tilltro och fackkunskaper (exempel på
sådant konstnären besitter); tålamod, öppenhet,
mottaglighet och humor (nödvändigt).
Det finns gott om aktuella teorier kring kreativitet
och kreativa läroprocesser. Ytterligare information
om ovan nämnda program och deras slutsatser
finns i bilaga 2, tillsammans med de detaljerade
svaren från AiCE-konstnärerna. ”Kreativitet” betyder
olika saker för olika människor och det är bra att
komma fram till en egen definition för att kunna
samarbeta i kreativa och kulturella pedagogiska
14

projekt och veta vad man är ute efter när man gör
en utvärdering.

2. Färdigheter och förmågor – kapaciteten att
genomföra nyckelprocesser.
Några exempel som gavs av AiCE-konstnärer:

Du kan försöka göra din egen lista och sedan jämföra den med exemplen nedan och listorna i bilaga
1. Se även de praktiska övningarna på nästa sida.

• Kunna fånga och behålla barns uppmärksamhet.
• Vara beredd att misslyckas och försöka igen.
• Kunna kommunicera med många olika sorters
människor.

Försök att komma på vad du brinner
för, vilka teman, områden, material,
tekniker. Du har en en naturlig trovärdighet inom dessa områden och
det kommer också att vara en viktig
styrka när det gäller att kommunicera
och förmedla dina idéer.
Annemarie Amsing, Nederländerna

Runt min dator sätter jag alltid upp
bilder som jag för tillfället känner mig
inspirerad av. Det kan vara vad som
helst: konstvykort, bilder från tidningar, tidskrifter eller barnteckningar.
Petulia van Tiggelen, Nederländerna

• Kunna lägga en workshop på rätt nivå vad gäller
svårighet och tonfall.
• Kunna ”översätta” vår konstform och vårt arbetssätt till pedagogiska aktiviteter som är tillgängliga
för alla.
• Kunna reflektera över och utvärdera förändringar
som äger rum under projektets gång.
3. Beteenden, attityder och värderingar –
nödvändiga kvaliteter som ligger till grund för
allt vårt arbete.
Utöver en vilja att uppmuntra andras kreativitet gav
AiCE-konstnärerna bland annat följande exempel:
• Kunna garantera trygghet och upprätthålla
gränser.
• Vara öppna med vårt arbete och våra processer.
• Se saker i ett nytt ljus.
• Utforska genom frågor snarare än svar.
• Se det värdefulla i allas bidrag
• Tro på vikten av att få uttrycka sig.
• Empati.

AICE-KONSTNÄRERNAS SVAR
1. Kunskap och förståelse: en stabil teoretisk
grund som arbetet bygger på.
Några exempel som gavs av AiCE-konstnärer:
• Kunskap om konstformen samt dess historia och
tekniker.

• Humor.
• Känslighet.
• Förståelse för fantasi.
• Förståelse för rädsla och ensamhet.

• Praktiska kunskaper om skolsystemet.
• Kunskap om barns utveckling.
• Erfarenhet av att jobba med olika åldersgrupper.
• Kunskap om mångfaldsfrågor.
• Kunskap om hur grupper fungerar för att lättare
kunna inkludera alla.
			

21Se http://www.creative-partnerships.com och
http://www.creativitycultureeducation.org
22Numera omdöpt: http://www.cultuur-ondernemen.nl
23Animarts, TAPP-rapport, tillgänglig på http://www.engage.org.uk
24Transmission-rapporten kan laddas ner på: http://www.ctaelegantsolutions.com/files/pdf/thecreativeworkerpdf.pdf

Kreativitet kräver modet
att släppa taget om det du
har tagit för givet.
Erich Fromm

Kreativitet består som
sagt huvudsakligen av
att flytta om det vi vet
för att upptäcka det vi
inte vet. För att tänka
kreativt måste vi följaktligen kunna se med nya
ögon på allt vi normalt
tar för givet.
George Kneller
Det är inte svårt att göra
saker, det svåra är att
försätta sig i rätt tillstånd
för att kunna göra dem.
Constantin Brancusi

ÖVNING 2
Vad betyder kreativitet för dig? Kan du definiera
det? Vilka citat och/eller bilder från andra författare och konstnärer tilltalar dig?
Kreativitet är bland annat förmågan att hitta nya
kombinationer och möjligheter på ett lekfullt och
bra sätt.
Daniela Heissl, Österrike
”Kreativitet är originalitetens seger över vanan.”
Arthur Koestler
Nathalie Queroi, Storbritannien
Att komponera musik är en kreativ handling – som
en elev sa till resten av klassen i projektet när de
började få slut på idéer: ”Vi använder vår fantasi!”. Att
använda fantasin är att vara kreativ.
Dietmar Flosdorf, Österrike
Kreativitet är förmågan att hitta lösningar på vilket
problem som helst genom att ha roligt och utforska
nya sätt att arbeta.
Barbara van Beers, Nederländerna
Frihet, lekfullhet och glädje, behovet av att uttrycka sig på något sätt, mod, research, utbyte,
form/yta/färg, att försöka och försöka igen, att
arbeta med och/eller mot tidsbegränsningar, lust,
att använda alla sinnen, nyfikenhet, modet att
kombinera olika saker även om de inte verkar passa
ihop, att förlora sin tidsuppfattning, att upptäcka,
reflektera, tänka samt att göra något gränslöst, associativt tänkande/arbete, att tillåta/acceptera tankar
och idéer och sedan översätta dem till något synligt.
Vanda Maria Sturdza, Rumänien

Kreativitetens största
fiende är ”sunt” förnuft.
Pablo Picasso

Reflektion
Hur kan det som inspirerar dig hjälpa dig att definiera ditt arbete med unga människor? Hur skulle du
prata om ditt arbete med människor som kanske
inte delar ditt synsätt?
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ÖVNING 3

ÖVNING 4

Rita ett diagram eller en bild över de
stadier i ditt liv som har fört dig dit du
befinner dig i dag. Vilka människor
var viktiga? Vilka ögonblick? Vilka
förändringar och val har du gjort längs
vägen?

Rita upp en figur som representerar
kulturpedagogen på ett stort papper.
Använd klisterlappar i tre olika färger
och sätt dit idéer kopplade till kunskap,
värderingar och färdigheter.

Reflektion
Vad har påverkat ditt arbete, din konst,
ditt sätt att tänka? Hur är detta kopplat
till barnen som du arbetar med eller till
pedagogerna som du samarbetar med?
Hur kan vi göra våra egna erfarenheter
och livsinsikter till en del av vårt arbete
med unga människor?

Reflektion
Jämför dina svar med AiCE-konstnärernas lista. Delar du deras värderingar
och attityder, eller skulle du prioritera
annorlunda? Fanns det några luckor,
tillägg eller motsättningar på din egen
lista? Hur kan du jobba vidare med
dessa frågor? Har du möjlighet att
skaffa dig de färdigheter eller den
kunskap som du tycker dig sakna?

OM ATT ARBETA MED
BARN OCH SKOLOR
Vilka är de färdigheter, kvaliteter och beteenden
som vi vill uppmuntra hos unga människor?
Vad är det vi försöker att uppmuntra hos barnen vi
arbetar med? Vilka förändringar hoppas vi att vårt
arbete ska leda till?
Några exempel från AiCE-konstnärer:
• Förmåga att jobba i lag och samarbeta.
• Ett stärkt självförtroende när det gäller egna
förmågor och åsikter.
• Ett nytt intresse och/eller nya färdigheter.
• Utvecklad lyhördhet och respekt för andras
åsikter och bidrag.
Vad har skolor att vinna på att samarbeta med
oss? Vad kan vi erbjuda?
Några exempel från AiCE-konstnärer:
• Vi kan upprätta ett samarbete mellan konstnären,
pedagogen och unga människor.
• Vi har en speciell kompetens.
• Vårt arbete kan stärka undervisningen.
• Vi besitter praktiska och konstnärliga färdigheter.
• Vi har erfarenhet av att jobba med barn.
• Vi kan berätta en historia.
• Vi kan införliva barnens idéer i vår process.
• Vi kan erbjuda pedagoger, professionell utveckling, träning och nya idéer.
Vilken är relationen mellan vårt pedagogiska
arbete och vårt konstnärliga utövande?
Hur kan vi hitta en balans mellan process och
produkt? Är det ena viktigare än det andra? Några
exempel:
• Hur kan vi definiera en inspirerande gemensam
frågeställning?
• Hur hittar vi projektets tema/kärna/mening?
• Hur skapar vi gemensamt en meningsfull fråga/
frågeställning som är inspirerande och väl förankrad?

ATT ARBETA MED LÄRARE
Den som inte har varit i en grundskola sedan den
egna skoltiden kan uppfatta det som en miljö full av
utmaningar. Vi påminns om såväl goda som dåliga
erfarenheter, vilket i sin tur kan väcka en rad olika
känslor. Vi behöver kanske påminna oss om varför
vi vill jobba med det här och fundera över dessa
känslor. För många återkommer barndomens
känsla av maktlöshet, vilket kan leda till svårigheter
att relatera till lärare som professionella, vuxna
kollegor.
Att vara beredd på att dessa motstridiga känslor
kan dyka upp är första steget för att kunna hantera
dem och gå vidare. Ofta är det just dessa känslor
som är anledningen till att vi vill ge något tillbaka,
att vi vill erbjuda en mer kreativ form av undervisning och glädjen i att "lära genom att göra"
("learning by doing").

också har något att erbjuda – och att de båda kan
lära sig av varandra.
Därför är det en bra idé att avsätta tid till att
gemensamt definiera vad man menar med kreativitet och kreativa färdigheter, och att tillsammans
titta närmare på skolan, dess kreativa arbete och
pedagogiska tillvägagångssätt. På så sätt skapas
en kontext. Genom att vara öppen för nya idéer,
respektera varandras yrkesmässiga erfarenhet, visa
flexibilitet och vara beredd att arbeta kreativt och
lära sig mer demonstrerar man också för barnen i
klassen hur två yrkespersoner kan samarbeta efter
bästa förmåga för att nå ett gemensamt mål: att
maximera barnens möjligheter till kreativt lärande.

ATT SKAPA ETT SAMARBETE
Även om konstnärer ibland arbetar som lärare
och lärare ibland själva är konstnärer jobbar man
på mycket olika sätt i de två rollerna, och ibland
kan det kännas som att vi talar olika språk. Lärare
är högutbildade personer som bidrar med en unik
uppsättning färdigheter. De kan till exempel ha en
väldigt kreativ syn på pedagogik, men de är ofta
under stor press från skolans håll att möta deadlines och målsättningar som konstnärer kan uppfatta som hårda och icke kreativa. Samtidigt kan en
konstnärs frihet att arbeta på sitt eget sätt och med
mindre strikta ramar ibland framstå som kaotiskt
och odisciplinerat för en lärare.
Mål och metoder kan skilja sig från person till
person. Tidigare erfarenheter tyder på att det optimala sättet för en lärare och en konstnär att arbeta
tillsammans är att skapa ett verkligt partnerskap där
båda parter bidrar till projektet med sina speciella
kunskaper, färdigheter och värderingar, samtidigt
som de är medvetna om att den andra personen
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ATT BYGGA UPP RELATIONEN
Jag hade turen att hitta en skola som verkligen ville
genomföra ett projekt. Läraren som jag arbetade
med hade blivit nekad finansiering av en annan
organisation och skolan hade inga pengar till att
bygga upp ett projekt på egen hand. På sätt och
vis var det en ren slump att jag lärde känna läraren
– det var som en present för skolan. Samarbetet
var väldigt efterfrågat ända från första början.
Utgångspunkten och skolans beredskap är viktiga.
Det krävs att någon (helst en lärare) verkligen vill
genomföra projektet.
Daniela Heissl, Österrike
Vi bjuder alltid in lärarna till en kickoff på Drömmarnas Hus. Vi försöker att få en dag tillsammans
för att lära känna varandra, diskutera ämnet och
våra olika kompetenser, äta en trevlig lunch och
genomföra workshops. Vi kör bland annat alltid
den workshop som vi kommer att göra med deras
elever. Det är viktigt att inte ha ett färdigt koncept;
strukturen och innehållet måste skapas i samarbete
med lärarna. Målet är att vi skapar workshopen
tillsammans.
Konstnärer från Drömmarnas Hus, Sverige
Mitt huvudsakliga mål är att utveckla ett intressant
projekt som jag brinner för. Det är själva kärnan och
fokus under projektet. Även om det är underbart
(och nödvändigt) med samarbetsvilliga partners
och skolor vill jag under den förberedande kreativa
utvecklingen verkligen ha tid/utrymme att utveckla
mitt eget projekt. För mig innebär ett kreativt
partnerskap att man involverar lärarna genom att
berätta om sina planer, fördelar uppgifter, kommunicerar om upplägget och uttrycker önskemål. Hur
involverade lärarna är påverkar också deras attityd
under lektionen.
Annemarie Amsing, Nederländerna
PLANERING
Som redan nämnts ovan siktar vi på ett ”kreativt
partnerskap” i vår relation till läraren. Vi kan ha
tilldelats det här projektet och den här läraren –

förhoppningsvis har läraren varit delaktig i skolans
planering av projektet och i valet av konstnär. Så är
emellertid inte alltid fallet. Det kan också hända att
vi kontaktar skolan med våra idéer och försöker att
övertyga läraren om fördelarna med projektet, eller
att vi aldrig har träffat läraren förut och måste skapa
ett partnerskap från grunden.
Att ha tillräckligt med tid för planering är nödvändigt för alla projekt, och vi bör insistera på att
få åtminstone en dag tillsammans med läraren
innan projektet drar igång, så att vi kan bidra med
vår egen, värdefulla expertis och dela med oss av
våra visioner och idéer. Det går att träffas i skolan,
men ett annat förslag är att ta tillfället i akt att bege
sig någon annanstans, kanske sätta sig på ett kafé
eller till och med besöka ett galleri tillsammans och
inleda arbetet på ett friare sätt. När man ska bestämma målsättningar och resultat kan en halvfärdig idé rymma stor potential, och det är viktigt
att ta sig den tid och det utrymme som behövs för
att idén ska kunna mogna genom samarbete.
Det kan också vara värt att fundera över hur vi
kan berätta om vårt konstnärskap. Går det att ta
med en portfolio eller något liknande för att visa
exempel på vårt arbete och andra framgångsrika
projekt?
Frågor att fundera över tillsammans med
läraren:
• Vad menar vi med kreativitet och kreativa läroprocesser? Har vi samma definitioner?
• Vad behöver/vill skolan utveckla?
• Vad skulle kunna vara en inspirerande gemensam frågeställning? Vilket är dess centrala tema
eller innebörd?*

oss, hur länge ska det till exempel pågå och hur
många barn ska vi arbeta med? Det kan finnas olika
förväntningar kring det här, kanske väntar man sig
att en hel årskurs eller klass ska delta när en mindre
grupp skulle innebära ett bättre projekt.
• Vilka vore de mest spännande och utmanande
konstformerna att använda för kreativt lärande
inom det här projektet?
• Vilka förändringar hoppas vi att det här projektet
ska leda till och hur ska vi mäta dessa resultat? (Till
exempel nya färdigheter och självförtroendet att
tala och lyssna.)
• Vad vill barnen ha ut av projektet? Finns det
möjlighet att diskutera det med dem och att göra
dem delaktiga ända från första början?
• Hur ofta kan vi träffas? Vem ska dokumentera
vad? Vem mer kommer att finnas med i rummet, till
exempel lärarassistenter eller stödpersonal?
• Vilka olika roller och ansvarsområden har projektets parter?
• Hur ska vi reflektera över processen och hur
den lever upp till de ursprungliga målsättningarna?
Hur kan vi bygga in en flexibilitet så att arbetet kan
anpassas efterhand?
• Vem ”äger” projektet? Som vi nämnt tidigare är
den idealiska lösningen att det ägs gemensamt av
konstnären, läraren och barnen i ett partnerskap
som alla verkligen kan vara stolta över – men finansiärerna och själva skolan kan också känna en viss
äganderätt, vilket man måste vara medveten om.
• Hur kommer information om projektet och dess
utveckling att förmedlas till föräldrar och resten av
skolan?

• Hur kan läraren utvecklas i sin yrkesroll tack vare
det här partnerskapet och hur kan vi själva utvecklas som konstnärer?
• Vad vill skolan och/eller finansiärerna ha ut av
projektet?
• Vilken omfattning har projektet som vi tänker

*Exempel på tänkbara frågeställningar:
• Kan barns skrivande påverkas positivt av att idéer utforskas
genom dramatik och rollspel?
• I vilken mån kan deltagande i ett gemensamt konstprojekt stärka
barns förmåga att förstå och hantera känslor?
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VILKEN KONSTFORM?
Något av det mest spännande när man gemensamt utvecklar ett projekt är att fundera över vilken
konstform som bäst stimulerar kreativitet och
lärande. Genom att förstå konstformernas specifika
fördelar kan vi komma fram till det mest kreativa
sättet att arbeta, och läraren kanske utmanas att
tänka i lite annorlunda banor. Hur kan man till
exempel använda dans för att utforska matematik?
Eller kreativt skrivande för att utforska vetenskapliga ämnen? Eller musik för att utforska förmågan
att tala och lyssna? Genom att vara medveten
om varför vi har valt vår specifika konstform för
projektet och genom att hela tiden ställa frågan
”varför dans?” eller ”varför poesi?” ser vi till att den
konstnärliga aspekten finns med i bilden, samtidigt
som skolans behov uppfylls. Några exempel:
Bildkonst
Rörliga och visuella arbeten, risktagande, självständigt arbete, göra avtryck, testa olika material
för att komma fram till vilket som är mest effektivt
för projektet i fråga – skulpturer och keramik, eller
måleri, eller modeller byggda av återvunna saker?
Hur kan vi använda bildkonst för att utforska vetenskap? Eller förmågan att förstå och hantera känslor?
Performancekonst
Ett utforskande av frågeställningar genom rörelse,
intryck eller dans. Grupparbete och samarbete.
Problemlösning. Stärkt självförtroende. Ett ickeverbalt sätt att uttrycka idéer. Tala och lyssna
genom drama. Rollspel skapar ett säkert utrymme
för att utforska idéer och frågeställningar. Hur kan vi
använda dans för att utforska läs- och skrivkunnighet? Eller identitet och tillhörighet?
Musik
Förmåga att lyssna, öga/hand-koordination, grupparbete, icke-verbala sätt att uttrycka idéer och
teman, sång, stärkt självförtroende när det gäller att
”ta plats” och att ifrågasätta rollen inom gruppen.
Hur kan vi använda musik för att utforska matematik? Eller problemet med mobbning?
20

Skrivande
Inte låta sig begränsas av icke flexibla skrivövningar,
glädjen i att använda språket, utökat ordförråd,
växande självförtroende när det gäller att skriva,
högläsning som en väg till att tala och lyssna. Hur
kan vi använda kreativt skrivande för att utforska
vetenskap? Eller för att förstå den fysiska miljö som
omger oss?
Gränsöverskridande konstformer
Att samarbeta med en annan kulturutövare kan
vara mycket givande, både för projektet och för de
inblandade konstnärerna och lärarna. En författare
kanske aldrig har samarbetat med en dansare förut,
och en musiker kanske inte har jobbat med en
bildkonstnär. Hur fungerar våra arbetssätt tillsammans och hur vidareutvecklas idéerna? Hur gynnar
samarbetet projektet? Genom att själva ta risker
fungerar vi också som förebilder för projektdeltagarna och demonstrerar hur flexibelt det
kreativa arbetet och lärandet är.
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ATT SAMARBETA
PLATS
Var kommer vi att arbeta någonstans? Hur kan
vi göra det utrymmet mer kreativt, om så bara tillfälligt? Vad behöver vi i form av plats, material, ljud,
ljus, energi och tid? Hur mycket kan vi kompromissa innan arbetet blir ohållbart? Om vi till
exempel behöver ett stort utrymme för en dramaövning, går det att anpassa övningen så att den kan
genomföras i ett klassrum där bänkarna har skjutits
åt sidan?
Att förändra den pedagogiska miljön kan vara
inspirerande och gör det lättare att fokusera. Vilka
problem eller utmaningar kan det innebära att utforma miljön på ett visst sätt? Vilka fördelar innebär
det för barnen? Om vi är tydliga med detta blir det
lättare att övertyga andra.
Om vi behöver möblera om, när ska vi göra det?
Hur mycket oreda kan vi ställa till med, vem ska
städa efter oss och när ska det göras? Genom
att tänka igenom dessa saker kan vi överbrygga
hindren och erbjuda kreativa lösningar.
Vi och läraren kan ha olika mål med en
övning – han eller hon kanske vill ta upp något som
är specifikt kopplat till läroplanen medan vi tänker
oss en bredare kreativ upplevelse, som till exempel
att undersöka hur musik kan förstärka barnens
förståelse för att räkna med bråk eller hur drama
kan hjälpa dem att föreställa sig antikens Rom. I
vår planering måste vi diskutera var dessa målsättningar möts och hur vi kan arbeta tillsammans för
att uppnå dem.
ROLLER OCH ANSVARSOMRÅDEN
En viktig fråga att överväga under planeringsstadiet är hur olika roller och ansvarsområden
ser ut. Det bästa är om läraren är med under hela
arbetspassen – detta är avgörande om det verkligen ska röra sig om ett partnerskap där vi delar
på lärandet. När vi leder en övning måste vi känna
oss säkra på att vi kan hantera gruppen, men det är

bra att ha enats om att läraren tar itu med eventuella konflikter eller inlärningsproblem, så att vi kan
koncentrera oss på den större gruppen. Läraren
kanske oroar sig över att förlora kontrollen om vi
till exempel tillåter en högre ljudnivå än vanligt, och
då kan vi försäkra honom/henne om att disciplinen
kommer att upprätthållas trots detta.
Även om vi är kunniga och vår process är engagerande, kan det fortfarande finnas barn som av en
rad olika anledningar inte vill eller får vara delaktiga.
Vi måste påminna oss om att vi är där som konstnärer, inte terapeuter. Vi bör skapa utrymme för de
barn som vill ta längre tid på sig att bara observera,
lyssna och reflektera innan de deltar. Vi bör också
ta hjälp av klasslärarens kunskap och erfarenhet
för att avgöra när vi kan försöka uppmuntra dessa
barn och när det kanske är bäst att bara låta dem
vara. Det kan också behöva klargöras vem som ska
stötta barn med särskilda behov, som dyslexi eller
autism.
Om barn aktivt stör är det en annan sak, och vi
bör komma överens med läraren om vad som
ska göras under sådana omständigheter. Det är
därför det är viktigt att se till att läraren är en del av
processen.
Se till att läraren är införstådd med att planerna
kan komma att anpassas efter gruppens reaktioner.
Några övningar kan ta kortare eller längre tid än
planerat. Var beredd på att vara flexibel med barnen
och var medveten om vilka nyckelteman eller
nyckelövningar som det är viktigast att ta upp och
vilka som kan strykas.
Se till att hålla ett utvärderingsmöte med läraren
efter varje arbetspass, där det finns tid till att
reflektera över hur övningarna har gått och om
vi uppfyller våra gemensamma målsättningar. Är
det något som behöver förändras? Vi måste vara
beredda att lyssna på förslag från läraren, men
också att våga lita på våra egna idéer och tillvägagångssätt – det handlar om ett jämlikt partnerskap. Vi är inte lärare utan kulturpedagoger, och vi
är där i egenskap av specialister.
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ETT FUNGERANDE
PARTNERSKAP
Läraren i den klass där vi
arbetade med ”Star of the
Sea"-projektet deltog verkligen
i arbetsprocessen. Det var
mycket intressant att observera
en välfungerande ”triangel”
mellan barnen-läraren-konstnären… Läraren fungerade som
en ”bro” mellan oss och sina
elever, så vår workshop gick
utmärkt och det kändes inte
som att vi var främlingar. Vi
upplevde vad lagarbete innebär
och att vi alla är lika viktiga i
den här sortens samarbeten. Ett
motsatt exempel är en lärare
som gick och fikade medan vi
arbetade med hennes elever
och som efter workshoptillfället
frågade om hon verkligen var
tvungen att komma till utställningen (som hennes elever
hade bidragit till) eftersom hon
redan deltagit i arbetet.
Vanda Maria Sturdza, Rumänien
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Att bygga upp relationen handlar om att förklara ditt projekts innehåll och, ännu viktigare,
de inblandades roll och deras uppgifter. Det
är mycket viktigt med en effektiv kommunikation kring vad, när, var, vad som behövs, plats,
material och så vidare. Jag är av uppfattningen
att lärare anlitar konstnärer därför att deras
metoder är annorlunda och att detta är en del
av mervärdet.
Annemarie Amsing, Nederländerna

Ett exempel är en skola som identifierade de problem
som det innebar att arbeta med en liten grupp icke-verbala sexåringar med diagnoser inom autismspektrumet.
Efter att ha gjort efterforskningar skapade konstnären
med hjälp av vita lakan ett tomt utrymme/en tom duk där
man kunde arbeta, skapa och utforska. På så sätt skapades ett icke-distraherande fokus och en mycket sympatisk miljö för barnen, konstnärerna och skolans personal.
Claire Webster Saaremets, Storbritannien

Lärare är ofta nyfikna personer. Deras
nyfikenhet kan vara den hjälp du behöver när det gäller detaljerna kring
att leverera ett bra projekt. Det du gör
i skolan, de märkliga ting som du tar
med dig eller kanske dina ovanliga utstyrslar under besöken hjälper lärarna
att förstå vad du försöker göra.
Barbara van Beers, Nederländerna

Att komponera eller öva in musik kan innebära
en hel del oväsen! Därför är det till exempel
nödvändigt att förbereda läraren på att det
ibland kan bli högljutt under en workshop.
Alternativet är att hoppa över möjligheten att
pröva olika ljud och idéer – de kreativa uppslagen. Om nya kreativa idéer ska utvecklas
måste det finnas utrymme för kaos – likt brainstorming.
Dietmar Flosdorf, Österrike
…eftersom jag höll på att utveckla ett helt nytt
audiovisuellt projekt var det svårt för mig att
säga till lärarna exakt hur lång tid varje lektion
skulle ta och hur jag skulle göra. Jag ändrade
på en hel del under lektionerna och ibland
fungerade saker och ting inte som jag skulle
ha önskat. Det blev betydligt mer kaotiskt
än lärarna hade räknat med och projektet
tog mycket tid, mer än de hade trott. Barnen
älskade projektet, men för vissa av lärarna var
det svårt. Detta förvärrades av att jag jobbade
i en skola med särskild undervisning för barn
med låg emotionell intelligens, EQ, och en rad
beteendestörningar där ett av huvudmålen var
att upprätthålla ordningen i klassrummet. De
var inte alls vana vid att arbeta med konstprojekt. När man utvecklar nya projekt tror jag så
här i efterhand att det är bättre att börja i en
skola med erfarenhet av att jobba med konstprojekt och konstnärer. Å andra sidan älskade
jag att arbeta med de här barnen!
Petulia van Tiggelen, Nederländerna
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Som tidigare nämnts kan vissa lärare ha blandade
känslor inför att konstnärer kommer till skolan.
Vi måste kanske hitta sätt att öka deras tillit – det
kan handla om att visa upp en stark portfolio
över tidigare erfarenheter och exempel på positiv
feedback från tidigare projekt, men också om hur
vi uppträder mot läraren och hur vi är tillsammans
med barnen. Vårt sätt att arbeta kan framstå som
annorlunda och spännande, vilket kan vara en
utmaning för vissa lärare, så ju längre vi kommer
när det gäller att utveckla ett fungerande kreativt
partnerskap, desto bättre.
Om barnen är mer högljudda eller informella
än vanligt kan en del lärare se det som ett tecken
på att barnen – och de själva – håller på att tappa
kontrollen. Detta är en viktig fråga i många skolor
och måste uppmärksammas, samtidigt som vi får
visa att vi kan hålla koll på gruppen ändå. Vi kan
till exempel försäkra lärarna om att vi fortfarande
följer skolans riktlinjer – till exempel att respektera
varandra, att inte avbryta och att lyssna – och vi kan
påminna barnen om att dessa regler fortfarande
gäller.
Vi måste också vara mycket tydliga när det gäller
vår egen process och hur projektet fungerar; hur
det är kopplat till färdigheter som problemlösning,
lagarbete, samarbete och kreativt tänkande, och
hur det även kan kopplas till specifika delar av
läroplanen. Vi bör se till att projektet ger tydliga
resultat, vi bör vara medvetna om att de flesta
lärare befinner sig under tidspress och vi bör se till
att vara koncisa och fokuserade.

respekt och bygga upp ett förtroende. Det är
särskilt viktigt att läraren får en chans att ta risker.
• Se till att ha gott om planeringstid i skolan tillsammans med läraren.
• Skapa ett förslag med en strukturerad metodologi och tydligt identifierade målsättningar och processer som svarar mot de överenskomna behoven.
• Visa exempel och fallstudier för att förklara vad
det är vi gör och hur det kan fungera.
• Citera lärare och barn som rekommenderar vårt
arbete.
• Ta reda på om läraren har några egna konstnärliga/kreativa förmågor och överväg om dessa kan
inkluderas i projektet.
• Var tydlig och praktisk i kommunikationen kring
hur ”trevliga idéer” kan omsättas i praktiken.
• Efter att dessa diskussioner har ägt rum kan ett
enkelt partnerskapsavtal upprättas med skolan
där det framgår vad man har kommit överens
om vad gäller skolans åtaganden, datum, resurser
med mera, vilket skrivs under av rektorn eller skolledningen.
Reggio Emilia är, som tidigare nämnts, ett
italienskt pedagogiskt system för att arbeta med
barn. Systemet kan fungera som en användbar
referenspunkt: att erbjuda stimulans och ge barn
utrymme att utforska sina egna frågeställningar. De
vuxna ingriper vid nyckeltillfällen för att fördjupa
lärandet.25

Lärare och konstnärers bästa tips
• När du etablerar en ny relation, försök att arbeta
med en lärare som är positivt inställd till kreativa
läroprocesser och konstnärssamarbeten.
• Ge relationen tid så att ni kan vinna varandras
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25Edwards, C., Gandini, L., och Forman, G. (red.) The Hundred
Languages of Children: The Reggio Emilia Approach to Early
Childhood Education. Norwood, NJ: Ablex, 1993
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Projekt för
kreativa
läroprocesser
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Även om konstnärer som jobbar i pedagogiska
kontexter ofta blir ombedda att hålla en engångsworkshop i de skolor där de arbetar, fokuserar
denna guide/verktygslåda på mer långsiktiga
partnerskap.
I det här kapitlet tittar vi närmare på en del av de
frågor som AiCE-konstnärerna ställde sig i samband
med arbetet och några av de svar som de kom
fram till genom de gemensamma projekten. Vissa
av frågorna fokuserar på själva projekten, andra på
våra relationer till barnen, lärarna och skolan.

• Observering/genomgång/utvärdering
• Uppvisning, presentation, avslut
Den första och den sista fasen inträffar vanligtvis
vid specifika tidpunkter, men AiCE-konstnärerna
konstaterade att förloppet i de tre mellanfaserna
ofta var mer cirkulärt. Till exempel:

Vanda Maria Sturdza, Rumänien

planering

PROJEKTET
Vad är ett projekt för kreativt lärande?
Ett projekt är ett arbete med tydliga
målsättningar och identifierbara resultat
som levereras inom en specifik tidsram.
Ett projekt för kreativt lärande är mer
än en engångsworkshop, men vanligtvis inte en del av skolans fortlöpande
kursplan.
Varje projekt är unikt, men kvaliteten
på partnerskapet mellan konstnären och
skolan är en viktig framgångsfaktor. När
konstnären, läraren och barnen verkligen
arbetar tillsammans kan kursplanen få nytt
liv och barnen engageras dessutom i olika
former av lärande.
Ett projekt för kreativt lärande involverar nya sätt
att lösa problem och att hantera den potential som
finns.
Daniela Heissl, Österrike
Hur planerar/strukturerar jag ett projekt på bästa
sätt? Hur flexibel bör strukturen vara? När vi planerar ett projekt kan det vara praktiskt att dela in det
i fem olika faser:
• Uppslag/research
• Planering
• Genomförande

AMAZE. Vi visste inte om vädret skulle bli tillräckligt
fint för att genomföra idén om att tillsammans med
barnen och lärarna skapa en labyrint utomhus med
hjälp av säkerhetslinor och krokar. Därför hade vi
en reservplan. Jag tycker att det är väldigt viktigt att
planera aktiviteterna ordentligt och att ha andra
alternativ om till exempel de yttre omständigheterna ställer till det.

utvärdering

utförande

Jag använder mig av:
• En uppvärmningsfas – vi lär känna varandra.
• En improvisationsfas – jag tar reda på vad
barnen kan och vad de har för önskemål.
• En repetitionsfas – vad vill vi att barnen ska
lära sig?
• En slutfas – vi förbereder en föreställning
och åskådliggör det slutgiltiga resultatet.
Daniela Heissl, Österrike

reflektion
utförande

reflektion
granskning

förbättring

Vi börjar och slutar med att reflektera
tillsammans medan vi sitter i en cirkel.
Det kan påminna om att sitta runt en
lägereld eller om ett affärsmöte – det är
barnen som bestämmer vilket format de
föredrar. De börjar med att reflektera över
nästa kreativa steg: Vem måste göra vad?
Vilka material behövs? Vad fungerade bra
förra gången? Varför? Vad måste vi utveckla?
Förbättra? Vid slutet av övningarna återvänder
vi till cirkeln för att diskutera vad som har fungerat bra under dagen, vad alla har bidragit med,
hur vi har samarbetat…
Claire Webster Saaremets, Storbritannien

Om utvärdering, reflektion och planering betraktas
som pågående processer där alla deltar kan vi vara
mer flexibla. Om vi dessutom är tydliga med våra
gemensamma målsättningar blir det enklare att
granska processen medan den pågår.
Jag kommer ihåg ett planeringsmöte i Newcastle
för en workshop som skulle hållas nästa dag på Fellgate Primary School, som en del av AiCE-projektet

Hur skapar jag realistiska gränser för mitt
projekt?
Att vara realistisk och hålla sig inom ramarna för
projektet handlar ofta om att förvalta tiden väl och
vara tydlig med målsättningarna. Det kan vara bra
att skapa en plan för projektet där det framgår vilka
målsättningarna är, vilken tid vi har på oss och vem
som ansvarar för vad. Planen kan vara lika enkel
som exemplet i övningen på nästa sida.
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ÖVNING 5
ATT PLANERA ETT PROJEKT
Ta ett projekt som du skulle vilja arbeta med
eller är på väg att påbörja och skapa en detaljerad
plan för hur det ska genomföras. Du kan utgå från
schemat på nästa sida eller följa ett eget upplägg.
Några saker som du troligen vill ta med är vad som
ska göras, vem som ska göra det och när det måste
vara klart. För en del människor är det lättast att
utgå från slutdatumet och arbeta bakåt.
I exemplet på nästa sida ingår det ett framträdande på slutet. Det gäller emellertid inte alla
våra projekt. Vi kan till exempel använda samma
sorts dansaktiviteter för att arbeta med en mattelärare och låta barnen få bekanta sig praktiskt med
geometriska figurer, strukturer och former. I det
fallet skulle vårt slutresultat vara att barnen framgångsrikt tar till sig detta.
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DATUM

UPPGIFT

ATT GÖRA

MÅL

RESULTAT

INVOLVERADE PERSONER

10–31 januari

Planera projektet.

Organisera mina
tankar, samla in barnens och lärarnas idéer.

Skapa en gemensam
vision.

Enas om våra gemensamma målsättningar.

Kulturarbetare, lärare, barn,
projektledare/den som fungerar
som kreativ agent.

1–8 februari

Utveckla lärarnas
färdigheter.

Workshop i skolan för
lärare.

Ge lärarna en känsla
för projektet och hur
de kan bidra.

Reflektera tillsammans
med lärarna över
processen och deras
tänkbara bidrag.

Kulturarbetare, lärare, eventuell
stödpersonal i klassrummet
(inklusive föräldrar).

9 februari–
9 mars

Visa barnen olika
dansstilar. Få dem
att dela med sig
av egna danser
till mig och sina
kompisar.

Workshops i
skolan för barnen. Be
föräldrar och andra
kulturambassadörer
att delta och dela
med sig av
färdigheter.

Få barnen engagerade i sitt eget
kulturarv.

Barnen får erfarenhet av
att framföra olika dansstilar och lär sig något
om olika kulturer.

Kulturarbetare, lärare, barn,
eventuell stödpersonal i klassrummet (inklusive föräldrar).

10 mars

Ta med barnen till
en föreställning
på Dans Theater
Nederlands.

Kontrollera att skolan
har organiserat allt.

Att barnen får uppleva
professionella dansares arbete.

Barnen får en känsla av
hur deras egen kultur
speglas på en professionell scen.

Kulturarbetare, lärare, barn,
eventuell stödpersonal i klassrummet (inklusive föräldrar).

11 mars

Diskutera föreställningen med
barnen.

Överväg möjligheten
att bjuda in någon av
dansarna.

Utveckla barnens
kritiska färdigheter när
det gäller kreativitet.

Barnen har självförtroende att uttrycka sina
egna åsikter.

Kulturarbetare, lärare, barn,
eventuell stödpersonal i klassrummet (inklusive föräldrar).

11 mars–
11 april

Öva in dansframträdande.

Kontrollera att skolan
har skickat ut inbjudningar och bokat ett
datum.

Ge barnen en känsla
för vad repetitionsprocessen innebär.

Barnen känner sig
säkra på sin förmåga
att framföra de utvalda
danserna.

Kulturarbetare, lärare, barn,
eventuell stödpersonal i klassrummet (inklusive föräldrar).

12 april

Framträdande.

Se till att allt är klart
på skolan.

Ge barnen tillfälle att
dela sitt arbete med
en större publik.

Barnen känner självförtroende när det gäller
att uppträda för publik
och stolthet över sina
prestationer.

Kulturarbetare, lärare, barn,
eventuell stödpersonal i klassrummet (inklusive föräldrar).
Kompisar, lokalbefolkning,
dansare som deltar.

Hur vet jag om ett projekt fungerar bra? Vilken
typ av samtal krävs under processen?
Att reflektera över vårt arbete och tänka på hur det
går är en del av vårt konstnärskap. När vi arbetar
med lärare och barn bör vi på samma sätt reflektera över vår gemensamma process.
Ibland kan det göras efter arbetspassen, kanske
tillsammans med läraren, vid andra tillfällen är det
en nödvändig del av själva processen. Donald
Schön pratar om reflecting on-action (reflektion
efter handlingen) eller reflecting-in-action (under
det att handlingen pågår).26 I varje projekt kommer
det att finnas stunder då vi instinktivt känner att en
aktivitet fungerar bra och stunder då vi är osäkra.
Det kan vara så enkelt som att en uppgift inte har
förklarats ordentligt. En aktivitet kan också plötsligt
bli irrelevant för vad som pågår i klassrummet. Att
hjälpa lärare och elever att våga lita på sina egna instinktiva reaktioner i stället för vår externa feedback
är en del av den kreativa lärprocessen.

Kvalitet. Har vi kommit överens med skolan om
fokus för projektet ska ligga på processen eller
produkten? Eller på båda delarna? Har vi avsatt tid
och plats för både en rik kreativ upplevelse och
högkvalitativa resultat? Hur säkerställer vi kvaliteten
på vårt arbete?
Budget. Är projektbudgeten realistisk? Kan vi hålla
oss inom de ursprungliga kostnadsberäkningarna?
Behöver vi mer tid, mer utrustning eller mer material? Har vi sett till att det finns utrymme för detta i
budgeten?
Plats. Är den miljö där vi arbetar lämplig för de
kreativa mål som vi har satt upp? Kan vi förändra
utrymmet? Behöver vi titta på möjligheten att få
tillträde till andra utrymmen i skolan som kanske
kan vara bättre lämpade?

Om vi hela tiden återvänder till den ursprungliga
visionen som vi delade med lärarna och barnen
och utvärderar processen gentemot de mål som
vi satte upp kommer vi att veta om vårt projekt
är framgångsrikt. Förhoppningsvis är ett av de
viktigaste tecknen att barnen och lärarna gillar
aktiviteterna och lär sig av dem. Det kan också vara
bra att ha en checklista att konsultera allt eftersom
projektet fortskrider. Till exempel:

Risk. Lyckas vi uppmuntra risktagande i arbetet
och samtidigt balansera det mot behovet av att
skapa en miljö där deltagarna känner sig trygga?

Människor. Är barnen, lärarna och skolan fullt
engagerade i processen? Lever vi upp till våra kreativa målsättningar? Finns det några problem kring
engagemanget som vi kanske borde diskutera, till
exempel barn som inte deltar fullt ut?

Det viktigaste är att vi för diskussioner, att vi med
projektmålen i åtanke är öppna för att göra förändringar och att vi ger lärare och barn möjlighet att
lämna feedback under arbetets gång.

Kommunikation. Har vi etablerat ett effektivt sätt
att kommunicera (internt och externt)? Hjälper det
oss att reflektera över och utvärdera processen?
Har alla som vi vill bjuda in att ta del av arbetet
(föräldrar, finansiärer, lokalbefolkning) blivit informerade?
Tid. Är vi nöjda med våra tidsramar? Känns det
som att vi kommer att nå de överenskomna målen?
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Om inte, borde vi fundera på att förlänga projektet
eller ska vi tänka om när det gäller vad som realistiskt sett kan uppnås under den tid vi har på oss?

Material och utrustning. Har vi allt material och all
utrustning som vi behöver? Saknas det något som
verkligen skulle kunna hjälpa projektet? Kan vi i så
fall ordna det inom budgetens ramar eller genom
bidrag och liknande?

Projektet inleddes med en serbisk sång på tyska.
Eleverna tyckte så mycket om sången att den fick
mer utrymme i projektet än planerat. Under processen identifierade de sig med sången så till den
grad att elever som talade andra språk ville skapa
nya verser på dessa språk, och den tidigare planen
på att alla länder skulle framföra sina egna sånger
övergavs.
Dietmar Flosdorf, Österrike

Vi använde både
skrivövningarna och
de fysiska
övningarna som en
grund för filmmanuset och
elevernas agerande i
filmen. Eleverna blev
mer medvetna än
tidigare om hur man
skildrar något i text
eller bild och hur
man använder
kroppen för att uttrycka sig. Under
arbetsprocessen
engagerade de
sig allt mer i beskrivande och
kreativa
uttrycksformer.
Drömmarnas Hus, Sverige

26The Reflective Practitioner Donald Schön
Ashgate Publishing 1983

För att skapa ett bra konstverk är det viktigt
att du använder dina egna målsättningar och
intressen i arbetet. Gör det till ditt. Detta är det
arbetssätt som passar bäst för kreativa projekt
i skolor. De har inte vem som helst som vet hur
man skapar konst i sin skola, de har dig!
Barbara van Beers, Nederländerna
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Vad är viktigast, processen eller produkten
(eller är de lika viktiga)? Vilket är ett bra sätt att
avsluta ett projekt på?
Många lärare och skolor vill att projekt ska avslutas
med en utställning, ett firande, en förevisning eller
ett framträdande.
Det kan ofta uppstå en spänning mellan konstnärens önskan om att barnen verkligen ska få tid
och möjlighet att pröva på olika tekniker och konstformer, och pressen att skapa denna slutprodukt
att dela med sig av till föräldrar och andra. Barnen
själva kan mycket väl gilla att ha något som de
”äger” att ta med hem till föräldrarna.
Frågan om de ska dela med sig av sitt arbete på
ett mer offentligt sätt är komplex. Det är alltid en
bra idé att hitta ett sätt att fira och sätta punkt för
ett projekt. Men det innebär en helt annan form
av press att dela med sig av något offentligt, vilket
ibland kan förvandla det som har varit en kreativ
och deltagarstyrd process till något som mer styrs
av konstnären/läraren.
Detta behöver inte alltid vara dåligt. Att uppleva
de intensiva repetitionerna innan ett liveframträdande kan göra processen med att skapa dans,
teater och/eller musik rikare. När det gäller bildkonst, skulptur eller projekt med nya media kan
processen med förberedelserna inför en offentlig
utställning eller filmvisning vara lika värdefull. Som
konstnärer och pedagoger bör vi försöka se till att
det finns tid inom projektet för detta arbete och att
finalen speglar barnens kreativa arbete i stället för
våra egna färdigheter.
Oftast blir projektets målsättningar vägledande.
Om barnen till exempel använder dans eller musik
för att undersöka matematiska koncept kanske det
saknas en slutprodukt. Om de däremot lär sig olika
former av dans för att utforska sitt kulturarv, som i
exemplet ovan, känns det mycket lämpligt att de får
dela med sig av detta till familj och vänner.
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En lärare berättar: I vårt samhälle ska allt gå så
fort. Genom den här processen lärde sig min klass
att vänta, att låta alla försöka och att alla kan göra
något.

Alla barn vill bli sedda och få uppleva att de
existerar. Fördela din uppmärksamhet. Stimulera de
barn vars fantasi är mindre utvecklad.
Annemarie Amsing, Nederländerna

En lärare berättar: Jag tror att jag har fått mer
tålamod med en del av mina elever eftersom jag
har sett andra sidor av dem under den här arbetsperioden.
En konstnär berättar: I processen tog vi upp och
diskuterade en mycket dramatisk händelse som
ägde rum i Malmö och som påverkade barnen och
deras vardag.
Både konstnärer och lärare berättar: Barnen växer
när de till slut får se resultatet, filmen. Processen är
produkten och processen behöver produkten. Det
är svårt att separera dem. Att ha ett mål, en produkt,
är det som inspirerar hela processen.

Jag tror inte att det måste finnas en motsättning
mellan att lyfta fram barnens arbete och våra egna
kreativa förmågor. Jag tror att våra egna kreativa
förmågor lyfts fram genom hur vi utformar en workshop och därmed genom resultaten. Kreativ pedagogik kan, förutom att utgå från barnens arbete,
handla om att göra dem delaktiga i en konstnärs
fortlöpande kreativa process. När det fungerar som
bäst innebär det att alla blir sedda och får möjlighet
att uttrycka sig. Jag tycker att vi ska ta med något
om detta, för om vi känner att vi borde hålla tillbaka
vår egen kreativitet kan det ha en hämmande effekt
och göra oss mindre inspirerande. Det kan också
göra konstnärer mindre intresserade av att arbeta i
skolor och med kreativ pedagogik.

Drömmarnas Hus, Sverige
Figge Heurlin, Sverige
Enligt min erfarenhet vill lärare gärna fixa problem
inför framträdandet, de har bestämda idéer om vad
som ska framföras, vad som bör presenteras. Att
låta eleverna utveckla sina egna idéer och att visa
en ofärdig glimt av arbetsprocessen är på grund
av tidsbrist mycket svårt. Lärare tänker till exempel
mer i termer av rätt och fel, eftersom det är något
mätbart. De kan till exempel tycka att en dans borde
vara perfekt och inte en inblick i nya idéer som
kanske inte är avslutade och inövade.
Dietmar Flosdorf. Österrike
Det är värt att minnas att barnen kan få en rik,
kreativ lärandeupplevelse utan att det finns en
slutprodukt, men att det är nästan omöjligt att
producera en kvalitetsprodukt utan en lärandeprocess av hög kvalitet. Vi måste se till att vi, och skolan,
avsätter tillräckligt med tid för båda sakerna.

I projektet ”Communication across Cultures” ägde
ett utbyte av produkter rum under processen.
De engelska barnen ritade av konturerna av sina
händer och fyllde dem med bilder som representerade dem (deras kultur) och skickade sedan
dessa till de österrikiska barnen. Som svar skickade
de österrikiska barnen fotografier av saker som
betydde något särskilt för dem. De engelska barnen
använde sedan fotografierna för att föreställa sig
dessa barns personlighet och intressen. Barnen i
England skapade också ett spel åt de österrikiska
barnen. Spelet representerade en resa från kuststaden Whitley Bay till Österrike. I gengäld uppfann de
österrikiska barnen ett spel baserat på sin skolväg åt
de engelska barnen. Processen var lika viktig som
produkten…
Vanda Maria Sturdza, Rumänien

Den här frågan bör klargöras
tidigt under projektet. Det
finns konstnärliga aktiviteter
som definitivt inte kräver
någon slutprodukt. Eftersom
jag har en bakgrund inom
teater och dans föredrar jag
alltid att låta barnen framträda. Framträdandet är en
del av processen och rymmer vissa färdigheter som
ibland bara syns på scenen.
Daniela Heissl, Österrike

När barn får för sig att ingen
håller ett öga på dem kan de
göra tokiga saker. Var
försiktig med att ge dem för
mycket utrymme, barnen vet
inte hur de ska hantera det.
När arbetet är lite komplicerat kommer barnen att
försöka undvika det i stället
för att be om hjälp. Vad
fungerade inte som planerat? Var det för svårt för
barnen? I en klass kan det
ibland finnas barn som
försöker undvika arbetet.
Det kan bero på att det är lite
för svårt. Försök alltid att se
alla i klassen. Var personlig.
Det hjälper att barnen
behöver varandra för att
skapa något.
Barbara van Beers,
Nederländerna
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SKOLAN
Många av de frågor som vi tar upp här är lika
relevanta för projekt som bedrivs utanför skolans
värld, men AiCE-konstnärerna identifierade också
ett antal frågor som de kände var specifika för
skolbaserade projekt.
Vilka kunskaper (kulturer, möjligheter, resurser,
villkor) har skolan? Hur ser det ut när det gäller
människor, utrustning, tid och utrymme? Och
hur kan jag använda mig av detta i mitt projekt?
Varje skola har sin egen identitet och kultur, och vi
bör dra nytta av det i vårt arbete. De flesta skolor
står också inför utmaningar. Det kan till exempel
röra sig om:
• Begränsad tillgång till lämpliga lokaler.
• Brist på viss utrustning.
• Begränsad ekonomi/andra resursbegränsningar.
• Besvärliga arbetsförhållanden.
• Yttre akademisk press i form av till exempel prov.
Men skolor som har bjudit in oss för att arbeta
kreativt kommer att vara välvilligt inställda till projektet och öppna för att hitta lösningar.
Det är därför det är viktigt att försöka besöka skolan. Vi kan använda besöket till att identifiera både
resurser som kan vara till nytta för vårt projekt och
tänkbara vänner. Kanske vill vi sedan bjuda in dessa
människor till våra första planeringsmöten. Det kan
till exempel handla om skolbespisningspersonal
som kan tänka sig att servera lunchen lite senare
om skolans matsal är det bästa utrymmet för oss
att skapa våra skulpturer, eller en vaktmästare som
låter oss förvara skulpturerna i en städskrubb i stället för att lämna dem i klassrummet över natten.
Att arbeta i socioekonomiskt utsatta skolor innebär oftast att det är ont om resurser. Det kan inte
tas för givet att det finns tillräckligt med utrymme

eller till exempel ljudutrustning. Om en konstnär vill
arbeta mer i skolor kan det vara en fördel att ha ett
ordentligt utrustningspaket (till exempel inspelningsutrustning, bärbar dator, förstärkare och
högtalare).

Att starta ett projekt i en skola för första
gången handlar mest om att kunna förenkla
arbetet. Det finns inte någon etablerad
flexibilitet – det är en fråga om långsiktighet.
Det gäller att jobba i en skola mer än en
gång och att hitta sätt att förändra villkoren
inför framtida konstnärliga projekt (till
exempel att kunna jobba i mer än 45 minuter
utan att behöva ta rast).

För att väcka kreativitet behövs det bäst
lämpade utrymmet/rummet för det kreativa
arbetet. Det är nödvändigt att besöka alla
rum, för lärare har vanligtvis andra prioriteringar när det gäller ett rums kvaliteter. I mina
projekt händer det ofta att jag väljer ett rum
som de aldrig skulle ha erbjudit mig. Men var
medveten om att du genom att reservera ett
rum kan rubba hela skolans schemaläggning
och att det inte kommer att göra dig populär. Ofta är det omöjligt att få det utrymme
du vill ha och du måste vara flexibel, annars
kommer alla att ”hata” att du som konstnär
kommer till skolan!

Daniela Heissl, Österrike

Dietmar Flosdorf, Österrike

När min partner och jag diskuterade våra
skolor insåg vi att båda skolorna hade utomhusutrymmen som de gärna ville använda
för lärande. Skolan i Durham hade ett sådant
utrymme utomhus som dessutom angränsade till ett oanvänt klassrum. Detta gav oss
rejält spelrum för olika projektaktiviteter.

Vi försöker alltid förvandla rummet som
vi använder så att det blir något mer än vad
det brukar vara till vardags. Delvis för att det
kan vara nödvändigt på grund av utrymmesbrist, men också för att man genom att
radera rummets traditionella funktion lättare kan öppna upp elevernas fantasi och
kreativitet. Så möblera om, flytta sittplatserna
och ändra om möjligt belysning/ljud. Detta
är extra viktigt om vi befinner oss i elevernas
vanliga klassrum.

Natalie Queroi, Storbritannien

Se snabbt till att bli vän med vaktmästaren,
för du kommer att behöva hans/hennes
hjälp med en rad praktiska saker.
Skaka hand med skolans rektor innan projektet inleds och berätta för honom/henne
om projektet.
Häng till exempel upp affischer om ditt
projekt i skolan så att alla vet vad du håller
på med.
Petulia van Tiggelen, Nederländerna

Drömmarnas Hus, Sverige
Vi vill att man från skolans håll ska känna att vi ingår i deras gemenskap medan vi arbetar hos dem,
och att vi är lika lyhörda inför deras behov som för
våra egna. Samtidigt bör vi alltid vara uppriktiga.
Om skolan eller lärarna har orimliga förväntningar
med tanke på den utrustning och de utrymmen
som finns tillgängliga måste vi kanske gå tillbaka till
projektmålen och göra dem mer realistiska.
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I vilket sammanhang befinner sig skolan och hur
kommer det att påverka dess behov? Vad är det
som skolan vill utveckla genom mitt projekt?
Skolans kontext kommer att genomsyra dess behov. En landsbygdsskola har kanske andra prioriteringar än en innerstadsskola. En skola där det talas
30 språk har andra önskemål än en enspråkig skola.
Fokus blir annorlunda på en skola för barn med
särskilda behov än på en skola med akademiskt
högpresterande elever.
AiCE-projektet har särskilt fokuserat på utsatta
skolors behov. Det kan handla om en social utsatthet, kulturellt utanförskap eller ett pedagogiskt
underläge.
Vi försöker alltid att möta barnen på deras nivå,
oavsett i vilken miljö vi arbetar. Den specifika kontexten är alltid en del av arbetet, inte bara på vissa
platser eller i vissa sociala kontexter.
Drömmarnas Hus, Sverige
”Det kan emellertid vara bra att be lärarna att
berätta om de tycker att det är något som vi
behöver veta om något av barnen, sådant som kan
påverka deras deltagande.” För mig är det oftast en
större risk att få veta för mycket. En del lärare vill
berätta allt om en elevs bakgrund och det stör mig
bara och försvårar mötet med barnen.
Figge Heurlin, Sverige
För skolan var det viktigaste med AiCE-projektet att
ge barnen en chans att framträda utan att behöva
oroa sig över språkkrav – att ge eleverna en känsla
av lika värde.
Dietmar Flosdorf, Österrike
Att förstå skolans sociala och kulturella kontext är
avgörande. Samtidigt bör vi akta oss för att låta vår
kunskap om den kontexten begränsa vårt kreativa
tänkande eller våra förväntningar på barnen och
deras fantasi.
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Hur kan jag reda ut vilka förväntningar alla
parter (lärare, barn, jag själv) har och skapa en
frågeställning för oss att arbeta med som är
inspirerande, meningsfull och väl förankrad?
Ofta kommer de frågeställningar som våra projekt bygger på utifrån. Ett konstmuseum kan till
exempel be oss att arrangera workshops i skolor
i samband med att de har en Miró-utställning.
Projektets generella drag kan i så fall vara bestämda
på förhand: att utforska automatism, experimentera
med målarfärger och kulörer och sedan skapa verk
som speglar surrealismen i barnens egna drömmar.
Vårt ansvar är att i dialog med barnen och skolan
komma fram till en lösning som gör upplevelsen så
rik som möjligt.
Vid andra tillfällen börjar projektet med att skolan
själv har utvärderat sina behov. Till exempel kan
skolan vilja undersöka den kulturella rikedomen i
det egna närområdet genom att utforska områdets
historia och dess nuvarande kulturella mångfald
med hjälp av fotografi, berättande och film. Då har
vi möjlighet att arbeta kreativt med skolan för att
lyfta fram rätt frågor.
Det viktiga är att hitta en frågeställning eller ett
tema som i lika hög grad inspirerar och engagerar
oss, lärarna och barnen; något som väcker vår nyfikenhet, ger bränsle åt vår fantasi och får näring av
vårt gemensamma engagemang. Det enda sättet
att lyckas med det är att skapa ett nära samarbete
med lärarna och skolan, och att få med barnen i
samtalet ända från början. Vår roll är att hitta en
balans mellan att vara en god lyssnare och att inte
vara rädd för att utmana lärare och barn att våga
bli mer äventyrliga, tänka större eller ta fler kreativa
risker.
Eftersom vi utgick ifrån barnens vardagssituationer
började de mycket snabbt ”känna” något för projektet. Vi ägde projektet tillsammans, och på vissa sätt
kan det till och med ha varit mer deras eftersom det
var deras liv vi utgick ifrån.
Drömmarnas Hus, Sverige

Jag blev väldigt överraskad
av hur koncentrerade och
delaktiga sex- och sjuåringarna var när deras
kamrater presenterade
sina spel. De lyssnade bara,
ingen småpratade, alla var
ovanligt tysta. Varje grupp
hade fått i uppgift att
designa en del av ett större
spel (en labyrint), inklusive
regler, hinder och mål.
Senare upptäckte jag att
deras lärare är dataspelsfantast och att han
programmerar en massa
spel både på egen hand och
tillsammans med sina
elever under lektionerna.
Vanda Maria Sturdza, Romania
Om vi har skött arbetsprocessen på rätt sätt
borde frågan om vem som äger projektet inte
uppstå. Men man bör återvända till den frågan
som en del av att ”göra, reflektera, utvärdera”. Det är
också ett bra sätt att se till att slutprodukten bygger
på samarbete, ägs gemensamt och har skapats
gemensamt.
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BARNEN
Vad bör jag veta om barnen – deras ålder, deras
bakgrund?
Vi har redan nämnt att det är viktigt att känna till
något om skolans kontext och barnens allmänna
bakgrund. Det är alltid viktigt att veta så mycket
som möjligt om varje grupp man arbetar med. Ju
mer vi vet, desto lättare är det för oss att anpassa
vårt projekt efter gruppens intressen och talanger.
När vi arbetar i skolor betyder inte det att vi måste
känna till varje barns livshistoria. Det kan emellertid vara bra att be lärarna att berätta om de tycker
att det är något som vi behöver veta om något av
barnen, sådant som kan påverka deras deltagande.
Samtidigt ska vi alltid vara redo att låta oss
överraskas. Ett barn som inte brukar säga mycket
i klassen kan plötsligt bli riktigt pratsamt när han
eller hon spelar en roll i en pjäs. Ett barn som inte
är bra på matte kan upptäcka en naturlig fallenhet
för att räkna trumslag. Barn är ofta kapabla att göra
mycket mer än vi eller deras lärare kanske förväntar
oss av dem. Att delta i ett konstnärligt projekt kan
avslöja nya förmågor.
Hur planerar jag tillsammans med barn? Vad bör
jag överväga?
Att vara öppen och redo att låta sig överraskas
kan också vara användbara egenskaper när man
planerar något tillsammans med barn. Öppna
frågor kan vara en bra idé. Det ger barnen tid att
reflektera och det är mer troligt att svaren speglar
deras åsikter och känslor. Om barn till exempel
får frågan i fall ett musikstycke påminner dem om
våren kan de bara svara ”ja” eller ”nej”. Om vi i stället
frågar vilka ljud som får dem att tänka på våren kan
det följas upp med frågor om varför, och sedan kan
vi fundera över hur vi kan skapa dessa ljud tillsammans. Därefter kan vi planera vad vi skulle kunna
arbeta med i projektet.
Det här arbetssättet skiljer sig ofta en hel del från
de mer faktabaserade frågor som barnen är vana

vid att få i skolan. Det kan ta dem längre tid att
svara, vilket innebär att mer tid bör avsättas, men
det är ett sätt att se till att barnen inkluderas som
medskapare i såväl projektet som sitt eget lärande.
Ska arbetet alltid leda till en produkt och ska jag
informera barnen om detta i förväg?
Vi vill inte ge barnen fel intryck av vad vi kan uppnå
inom projektet. Om vi huvudsakligen ska utforska
olika musikstilar måste vi försäkra oss om att de
inte tänker sig att de ska starta sina egna band. Om
vi har blivit ombedda att låta arbetet mynna ut i ett
framträdande eller en utställning behöver barnen få
veta det och att det innebär extra press mot slutet,
precis som för oss konstnärer.
Vi måste vara försiktiga så att pressen att göra ett
bra framträdande eller att bara visa upp barnens
”bästa arbeten” inte motverkar den samarbetsbaserade relation som vi har byggt upp genom den
kreativa processen.
Hur kan jag förbättra barnens liv och lärande
och hur gör jag dem till verkliga delägare i
projektet? Hur ser jag till att mina projekt innehåller de här elementen?
När vi som konstnärer arbetar med barn kan vi
förhoppningsvis göra deras liv rikare genom att
dela med oss av våra egna kreativa metoder. Detta
är vad vi bidrar med i klassrummet. Samtidigt som
vi vill utgå från barnens egna erfarenheter vill vi
också visa dem nya färdigheter och tekniker, och
nya sätt att skapa konst.
Vi måste ta med alla aspekter av vårt eget
skapande in i klassrummen. Vi måste ge barnen en
chans att leka, experimentera, göra fel och ta risker
utan att de behöver vara rädda för att misslyckas.
Om vi gör det på ett öppet och uppriktigt sätt och
skapar en trygg miljö för barnen kommer de att
känna sig som delägare i projektet.
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LÅNGSIKTIGHET
Hur överlämnar jag kontrollen över
arbetet till andra? Vilka spår har
projektet satt? Vilka frön har såtts
och hur växer de vidare?
Att lärare, barn och skola känner sig
som delägare i projektet är det första
steget för ett långsiktigt resultat. Det
andra steget är att stärka lärarnas
kapacitet.
Lärare som arbetar med kreativt
lärande kan också vara konstnärer i sin
egen rätt, eller så kan det ha funnits
konstnärliga inslag i deras lärarutbildning. Det är viktigt att vara
medveten om lärarnas förmågor och
att använda sig av dem, särskilt när
lärarna eventuellt befinner sig närmare
barnens kulturella bakgrund. Att arbeta
med lärarna för att utveckla deras egna
kompetenser är ett sätt att se till att
det kreativa arbetet inte upphör när
projektet är över.
Vi kan också se till att det finns en
permanent påminnelse om projektet i
skolan – kanske en bok, ett manus,
några fotografier, filmer, musik, skulpturer eller bilder. Barnens arbete bör
alltid visas på ett professionellt sätt.
Projektet kan förändra skolans
utseende, till exempel genom att vi
skapar nya utrymmen eller en väggmålning. Skolan kan också uppmuntras
att lägga till liknande estetiska aktiviteter i den vanliga kursplanen genom
att vi visar hur dessa aktiviteter kan ge
näring åt den övriga undervisningen.
Hela skolan kan delta i ett ”förändringsprojekt” som leder till permanenta
förändringar i läroplanen eller pedagogiken.
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Här följer några citat från lärarna i
den skola där jag arbetade:

Vad har barnen lärt sig och hur
märks det?

”Jag tror att barnen verkligen gillade att
jobba i skolan utan att behöva bry sig om
de vanliga reglerna (rättstavning, stor eller
liten bokstav, korrekt styckeindelning och
så vidare).”

Barnen har lärt sig att lycka inte är knutet
till materiella ting. Detta var särskilt tydligt
när de skapade presenter till mors dag.
Efter att ha lekt utomhus är barn också
mer medvetna om vad de gillar (och de
kan förklara varför).”

Vilket värde har en konstnär i klassrummet?
”En konstnär ser saker och ting på ett
annat sätt jämfört med barn och skapar
också på ett annat vis. Det kan vara befriande för vissa (eller många) barn!”
”Det mervärde som jag har haft förmånen
att få uppleva är konstnärens kreativitet.
Barnen arbetade med olika material och
uppgifter, och deras kreativitet väcktes
verkligen. För mig som lärare var det
inspirerande och jag fick upp ögonen för
många nya tillvägagångssätt.”

Kommunikation
”Vår kommunikation bestod av sms,
e-postmeddelanden och personliga
kontakter. Vi hade mycket kontakt med
varandra i flera veckor innan projektet.
Det var trevligt och fick mig att känna mig
involverad."
Annemarie Amsing, Nederländerna
Det vi kan bidra med som
utövande konstnärer är unikt och
nära kopplat till vårt eget konstnärliga arbete. Samtidigt måste
vi kunna förklara en del av våra
underförstådda kunskaper. Om
vi skapar en distans till lärarna
och barnen, om vi tänker på vårt
kreativa arbete som något
”magiskt” som är kopplat till våra
egna medfödda konstnärliga
talanger, kommer lärarna och
barnen aldrig att känna att de
verkligen är medskapare. Genom
att lära oss att göra vårt arbete
tillgängligt för andra kan vi se till
att vårt projekt lever vidare och
att de frön som vi har sått fortsätter att gro.
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TRANSNATIONELLA/
TVÄRKULTURELLA PROJEKT
Alla konstnärer som medverkar i AiCE-projektet
samarbetar med konstnärer från andra länder. Att
jobba i en transnationell kontext är alltid en spännande process som ger många belöningar.
Utbytet med konstnärer från andra länder tillför
enormt mycket till det konstnärliga arbetet – det
gäller kreativa partnerskap i allmänhet. Hur hanterar konstnärer i andra länder systemet eller strukturerna? Vilka strukturer finns var? Hur fungerar
vidareutbildningar eller magisterutbildningar inom
estetiska ämnen? Vad är standard i andra länder?

En intressant aspekt kunde vara om konstnären i ett projekt också hade ett annat
modersmål. Den konstnärliga kursplanen är
viktigare än frågan: Var kommer du ifrån?
Konst kan skapa en universell modell för språk
och kommunikation som också rymmer värdet
av respekt, tolerans och en medvetenhet om
varandra och om vikten av att arbeta tillsammans.
Daniela Heissl, Österrike

Vad är målet med att samarbeta nationellt
och transnationellt? Att förbättra de egna
färdigheterna, dela upplevelser, lära sig av varandra, undervisa andra, förstå mer om andras
bakgrunder? Frågan var intressant för mig när
jag besökte Rumänien och Wien. Det var en
fantastisk upplevelse att se hur barnen öppnade sig när de insåg att jag också var en utlänning och att tyska inte var mitt modersmål
heller. Samma kamp. Även om språk kan vara
en barriär kommer de kreativa förmågorna att
vara starkare än allt annat! Kreativitet sträcker
sig bortom ord!
Annemarie Amsing, Nederländerna
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Det finns också ett antal utmaningar som vi måste
vara medvetna om, och den första är språket. När vi
arbetar med barnen är frånvaron av ett gemensamt
språk något vi kan bygga vidare på: icke-verbal
kommunikation kan bli ytterligare ett fascinerande
tema för projektet. När vi samarbetar med andra
konstnärer kan vi upptäcka att vi, även om vi tror
att vi talar samma språk, inte alltid menar samma
sak. Några av de ord eller termer som vi använder
kommer att skilja sig åt, eller så kanske vi förstår
samma ord eller term på olika sätt. Detta innebär
att vi måste avsätta mycket mer tid åt förberedelser
så att vi verkligen har en gemensam förståelse för
de aktiviteter som vi har planerat.

Vi har också olika kulturella bakgrunder. Även
detta kan berika projektet ytterligare i arbetet med
barnen. De kommer att tycka att det är roligt att lära
sig om vår kultur, och rollen som ”outsider” kan vara
nyttig för oss att spela när vi vill lära oss mer om
dem. Det kan vara till hjälp att tänka på kulturskillnader som ett isberg med tre olika nivåer.

Trots att jag hade en stark arbetsrelation med
min skola var det en chansning för dem att gå
med på att arbeta med min europeiske partner
eftersom avstånden innebar att det inte fanns
någon möjlighet för honom att träffa eleverna
innan han kom för att arbeta med dem. Innan
han anlände hade vi emellertid skapat en
webbsida för projektet som innehöll information om Mario och exempel på hans arbete
tillsammans med barn i Amsterdam. Det
faktum att både ungdomarna och personalen
kunde se Mario online i förväg innebar att de
inte bara var beredda att ta risken utan att de
också var ivriga att få möta en konstnär som
de redan tyckte sig känna.

• Den tredje nivån är sådant som är nästan undermedvetet men har en stark känslomässig effekt.
Till exempel attityder till äldre personer, attityder till
barn, idéer om ledarskap, uppfattningar om ”jaget”,
religiös tro.

• Den första nivån är det som finns ”över ytan”. Till
exempel klädkoder, mat, konst, högtider och så
vidare.
• Den andra nivån är det outtalade, eller det som
finns ”alldeles under ytan”. Till exempel tidsuppfattning, personligt utrymme, beteende.

Innan jag besökte ”Star of the Sea”-projektet
visste jag att det var frågan om en katolsk
skola. Men jag visste inte hur en katolsk skola i
Storbritannien såg ut. Så när jag gick in i skolan
blev jag väldigt förvånad över att se ett altare
rakt framför huvudingången. I klassrummet
upptäckte jag ännu ett altare vid fönstret… men
barnens teckningar och konstverk fanns också
överallt i klassrummet.
Vanda Maria Sturdza, Romania

Vårt projekt var avsett att vidga horisonter
genom att sätta unga människor i Durham i
förbindelse med unga människor i Amsterdam. Vi skapade en webbsida där personal
och elever på de båda skolorna kunde ladda
upp frågor, meddelanden, bilder och allmänna
uppdateringar. På så sätt inleddes kommunikationen mellan personal, elever och konstnärer
på skolorna.
Natalie Queroi, Storbritannien

Våra egna dolda isberg styr ofta våra antaganden
och slutsatser om andra, och de påverkar även vårt
sätt att närma oss vårt kreativa arbete. Förutom
de skillnader som nämns ovan kan det också vara
bra att vara medveten om skillnaderna mellan
olika konstnärliga utbildningar. Vägen till att bli en
klassiskt skolad musiker är till exempel mycket olik
vägen till att arbeta med nya media. Att samarbeta i
ett interkulturellt projekt kan skapa en trygg kontext
för oss att utforska dessa skillnader genom ett
kreativt partnerskap.
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Utvärdering

verkliga, praktiska aktiviteter som vi har genomfört.
Det gör det möjligt för oss att tänka på reflektion
och utvärdering som två olika aspekter av samma
sak.
Jag försöker alltid att göra utvärderingen som en
del av projektet. Under projektet gav jag barnen ett
formulär där de kunde skriva upp saker som de
ångrade och sedan lägga det i ett kuvert på en
särskild stol. Och mot slutet av projektet gav barnen
mig feedback som fästes vid ett enormt förkläde
som jag haft på mig vid början och slutet av projektet.
Här är några av deras kommentarer:
• Jag vet hur man är med gamla, för jag har många
fastrar och farbröder som är väldigt gamla.
• De retar mig alltid… Nej, jag vill inte göra det längre.

Genom att utvärdera ett projekt kan vi reflektera
över vad som har hänt, fundera över hur väl det
stämmer överens med projektets målsättningar
och sedan anpassa och utveckla vårt arbete
därefter. Detta är en cyklisk modell för hur lärande
fungerar: vi gör, vi reflekterar och utvärderar och vi
gör om. Det är en viktig del av att arbeta kreativt
och gemensamt – vad fungerade, vad fungerade
inte och varför, och hur kan vi göra det ännu bättre?
Vi måste vara medvetna om hur kreativa
beteenden och förmågor utvecklas under projektet
och dokumentera detta, samtidigt som vi strävar
efter att nå en hög kreativ nivå. Vi behöver hitta rätt
språk för att uttrycka detta och för att visa vilken
effekt vårt arbete har.
Vi måste sikta högt; vi vill inte bara att deltagarna
ska pröva något nytt och skapa något unikt, utan
vi vill också att de ska göra så bra ifrån sig som
möjligt.
Om vi kan hitta olika kreativa sätt att dokumentera
processen kan vi använda det materialet till att
skapa en rik guide, baserad på information från
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• Det här är så coolt. Detta är mitt!
• Kommer du tillbaka ofta för att göra projekt med
oss?
• Nu ska jag och några klasskompisar också göra
stop motion, men den här gången ska vi göra det
med Lego i stället!
• Jag vet inte. Jag känner inte så här. De andra har
exempel… men jag känner det inte.
• Vi borde göra det här oftare, arbeta tillsammans
äldre och barn…
• Det ger dem en känsla av att vara värda något. I
samhället…
• Vad man ångrar kan göra något med andra, men
också med en själv…

REFLEKTION OCH
UPPFÖLJNING
En del av vår fortlöpande process som konstnärer
handlar om att reflektera över och följa upp vårt
kreativa arbete. Vi reflekterar över oss själva som
kulturarbetare och utvärderar såväl vårt eget arbete
som andras. Denna reflektion måste också vara en
integrerad del av vår process när vi arbetar i skolor.
En reflektion kan till exempel innehålla:
• en beskrivning av vad som har hänt.
• en analys av hur deltagarna påverkades.
• en bedömning av projektet i förhållande till våra
egna och andras kriterier för framgång.
• en reflektion över våra arbetsmetoder.
• en utvärdering av hur framgångsrikt projektet
är på en konstnärlig nivå och i förhållande till våra
övriga målsättningar.
• avrapportering och framtidsplaner.
Varför reflektera?
Det finns många anledningar att reflektera över
våra projekt och att utvärdera dem i förhållande till
de mål vi har satt upp.
Några anledningar kan vara:
• Självmedvetenhet, att iaktta det egna arbetet.
• Ta reda på vad som fungerar eller fungerade, vad
som gick snett och varför.
• Känna sig involverad, äga projektet.

• Det är lätt att prata om vad man ångrar.

• Jämföra erfarenheter.

• Gamla människor kan också bli retade.

• Bevis, gå tillbaka till målsättningarna och undersök om de uppfylldes eller förändrades, och varför.

• Jag gillar att rita med kol, det är kul hur man kan
rita med händerna. Det blir mer grått, ljusare.
• Det är väldigt bra att man kan använda ett suddgummi för att rita med kol. Det visste inte jag.
Barbara van Beers, Netherlands

• Vidarebefordra bra erfarenheter.
• Se framåt, planera för nästa projekt, efterlämna
ett arv.
• Göra rekommendationer.
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Att tänka på vår utvärdering ända från början i
stället för först mot slutet underlättar också planeringen av projektet, särskilt om det görs i samarbete
med lärarna och skolan. Genom att planera vår
utvärdering tillsammans kan vi tydligare förklara
för skolorna vad vi vill göra och varför. Dessutom
får lärare chansen att bekanta sig med det kreativa
lärandets terminologi och metodik, och olika sätt
att mäta framgång. Detta kan verkligen bidra till att
minska spänningar och problem senare, och det
blir lättare att utveckla realistiska mål som vi alla är
överens om.

Hur kan vi få belägg för dessa saker?
Det finns lika många sätt att samla in fakta som
det finns projekt, men det här är några tänkbara
möjligheter:

Våra utvärderingar som konstnärer och det
språk och de kriterier som vi använder för att mäta
framgång kan skilja sig från en lärares bedömningar – vi kommer från olika sätt att tänka och
arbeta. Därför är det viktigt att vara tydlig med vilka
kreativa beteenden, färdigheter och sätt att tänka
som vi letar efter när vi utvärderar projektet och
hur detta ska mätas. Om vi gör lärarna delaktiga i
utvärderingsprocessen kommer det att bli tydligare
för dem hur vi tänker, vilket är en värdefull del av
våra projekt.

• Intervjuer med deltagare, lärare, föräldrar.

Vad är det vi utvärderar?
Vilka förändringar letar vi efter när det gäller
beteende, färdigheter och tankemönster? Olika
aktiviteter har olika målsättningar, men några
viktiga punkter är:

• Personliga journaler över tankar och
observationer.

• självförtroende, självständighet och glädje

• Hur ger metoderna oss det underlag vi är ute
efter?

• samarbete och kommunikation

• Deltagarna observeras av oss, sina lärare, lärarassistenter, föräldrar och andra.
• Dokumentation i form av film eller fotografier –
förutsatt att vi har tillstånd för detta.
• Frågeformulär av olika slag. Dessa kan variera,
från väldigt enkla, bildbaserade formulär för yngre
barn med flervalsalternativ till frågor som går på
djupet.
• Diskussioner i små grupper/fokusgrupper.
• Flera möjligheter att ge feedback, som lådor för
kommentarer, checklistor över målsättningar,
graffitiväggar, anslagstavlor för klisterlappar,
teckningar och diagram.

• Efter varje aktivitet.
• Under ett pass.
• Efter varje pass.
• På kvällen/nästa dag – var medveten om din
egen process här.
• I början av nästa pass.

• Dokumentera dina reflektioner – e-postmeddelanden/diskussioner under veckan,
kommunikationen med läraren.

Saker att överväga när vi funderar över vilka
metoder vi ska använda:

• Är metoderna ”användarvänliga”?

• reflektion och utvärdering

Till exempel:

• Insamlade reaktioner på den slutgiltiga
presentationen av arbetet.

• risktagande

• kunskap och förståelse

När är det läge att reflektera?
Reflektioner och utvärderingar lämnas ofta till slutet
av ett projekt, men det finns många andra lämpliga
tillfällen att ta upp dessa saker under projektets
gång.

• Halvvägs genom projektet.

• Är de tillräckligt flexibla för att kunna avslöja
oväntade resultat?

• strategier och färdigheter

• Kan underlag samlas in utan att det stör
projektet?

• Deltagartekniker – inklusive kreativ respons
genom teaterlekar.

• kreativitet
• problemlösning

• Kommer underlag att samlas in från en rad olika
personer?

• Tar de hänsyn till allas lika möjligheter?
• Är alla överens om metoderna?
• Vill vi att underlaget ska kunna knytas till
individer?

• I slutet av projektet.

Vem reflekterar?
Vi vill alltid att deltagarna ska inkluderas i utvärderingen och reflektionen, men det finns även andra
personer som kan ge oss viktig feedback.
Det kan till exempel röra sig om:
• Lärare, andra kulturutövare och ungdomar.
• Lärarassistenter, föräldrar som hjälper till och
föräldrar i hemmen.
• Halvvägs eller i slutet av projektet: alla som har
varit med och planerat, projektledare, kreativa
agenter eller förmedlare och skolledningen.

Vad är det vi utvärderar förutom deltagarnas
upplevelser?
Förutom att vi vill veta vilken effekt projektet har
haft på våra deltagare frågar vi oss kanske också
om det har skett några förändringar i den medverkande skolan. Vilka partnerskap har utvecklats mellan konstnären/barnen/läraren? Vad blir konsekvenserna för arbetet framöver?
Exempel på frågor:
• Vilken kvalitet håller partnerskapen som vi har
byggt upp inom skolan, men också med lokala
kulturorganisationer och lokalbefolkningen?
• Var planerings- och utvecklingsprocessen ett
samarbete? Om skolan planerar framtida projekt,
hur kan framtida planering göras mer gemensam?
• Vilken chans fick personalen att utvecklas professionellt? Hur kommer det att påverka skolan?
• Har skolan blivit mer flexibel i sin organisationsstruktur, till exempel när det gäller planeringen av
kursplanen eller lärarnas engagemang?
• Hur kommer skolan att använda lärdomarna från
det här projektet i framtida arbete?
• Hur kan vi dela med oss av lärdomarna utanför
det specifika projektet eller den specifika skolan –
finns det möjligheter att publicera eller dela med
oss av resultaten? Hur kan man skapa ett nätverk
av gemensamt lärande?
Vilka andra frågor kan vi vilja ta upp i vår
utvärdering?
Vi måste ge såväl lärarna som deltagarna möjlighet
att reflektera över den kreativa processen på ett
eftertänksamt och informerat sätt. Därför kan vi till
exempel överväga följande saker:
• Hur man inkluderar väldigt små barn och barn
med särskilda behov i utvärderingen.
• Hur man bakar in utvärderingar på ett kreativt
sätt.
• Hur framgång definieras.
• Hur man mäter kvalitet och framgång inom den
kreativa processen.
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ÖVNING 6

Som David Parker från CCE
betonar: Vi måste sikta mot fantastiska resultat; vi vill inte bara att
deltagarna ska pröva något nytt
och skapa något unikt, vi vill också
att de ska göra så bra ifrån sig som
möjligt. Det innebär att deltagarna
måste kunna urskilja särskilt värdefulla aspekter, i synnerhet när
de reflekterar och utvärderar. Det
innebär också att parterna måste
vara medvetna om risken för att
det kan uppstå ett hemligt samförstånd – kort sagt att det kan vara
lätt att okritiskt hylla projekt som
i sig framstår som ”ovanliga” eller
roliga. Även om detta är en begriplig reaktion bör vi alltid sträva efter
att på mer fokuserade sätt beskriva
de kreativa resultat som vi försöker
utveckla, samtidigt som vi lämnar
utrymme för olika åsikter och
tolkningar.

Som konstnärer utvärderar vi ständigt vårt eget
arbete, vare sig vi är medvetna om det eller inte,
och vi kan använda oss av denna erfarenhet i utvärderingsprocessen.

Skapa en storyboard över en kreativ aktivitet som
kanske kommer att ingå som en del av ditt projekt.

Fundera över frågor som du kan komma att
ställa dig i olika skeden av arbetet, som till exempel; ”Hur gick det?”, ”Vad fungerade?”, ”Vad
fungerade inte?”, ”Hur kan jag göra det bättre
nästa gång?”

Skriv dessa frågor på klisterlappar som du
placerar på din storyboard.
Fundera över hur denna process kan tillämpas på
ett projekt – vilka steg ingick? Hur skulle dessa steg
kunna användas för att reflektera över ett projekt?
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Praktiska råd
ATT ARBETA I SKOLAN
Eftersom skolan är en annorlunda
arbetsmiljö för oss måste vi se till att
informera oss om den specifika skolan,
precis som vi skulle informera oss om
varje ny arbetsplats. På så sätt kan vi
arbeta professionellt och med stärkt
självförtroende anlända i tid och med all
nödvändig utrustning. Målet med det här
kapitlet är att ge pålitliga, praktiska råd till
den som nyss har börjat arbeta i skolan
och att samla och lyfta fram bra arbetsmetoder hos mer erfarna konstnärer.
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CHECKLISTA

Material, utrymme, resurser
• Vilka material behöver jag ta med
mig
och vad finns redan på plats som jag
kan
använda?

Att informera sig om skolan

• Hur lång tid kommer förberedelse
rna att
ta?

Vad behöver jag veta om skolan,
dess etiska grundsyn och hur den
presenterar sig? Till exempel:
• Går det att få besöka skolan i
förväg och sitta med under en
samling eller observera en lektion?
• Hur ser skolan på läroplanen,
använder barnen skoluniform?
• Vad har skolan för policy vad gäller
mobbning, utestängning,
oacceptabelt beteende?
• Hur lång är en skoldag, och hur
lång är varje lektion? Hur fungerar
schemat? (Schemats upplägg kan
variera från skola till skola – i en del
skolor arbetar man till och med på
tvåveckorsbasis.)
• När är det rast? Vad gäller för
betalning av te/kaffe och lunch? (Går
det att få skollunch? Eller ska jag ta
med mig mat?)

• När kan jag plocka undan – behöve
r jag
avsätta tid till detta i slutet av passet?

t utdrag ur
• Har jag ett aktuell
t och behöver jag
tre
gis
belastningsre
ta med mig det?
erson och har jag
• Vem är kontaktp
telefonnummer?
hans eller hennes
som jag behöver
• Finns det riktlinjer
r som jag måste
känna till eller regle
nde säkerhet,
ra
följa, till exempel rö
k kontakt?
öppenhet och fysis
en? Med förnamn,
• Hur tilltalas lärar
Är det okej med
eller mer formellt?
vänder mitt
mig om barnen an
förnamn?
kväma och
• Är mina kläder be
tuella skolan?
lämpliga för den ak
ig till skolan – med
• Hur ska jag ta m
tliga transportbil eller med offen
medel?
a på skolområdet,
• Går det att parker
s det ett
finns det plats, kräv
?
nd
tå
lls
parkeringsti

• Kan jag förvara material och skap
ade verk
i skolan och i så fall var? (Se till att verk
en är
tydligt märkta med konstnärens nam
n och
lärarens kontaktuppgifter.)
• Behöver jag ett blädderblock? Pap
per och
pennor? Inspelningsutrustning? En
whiteboard och projektor?
• Hur gör jag om jag behöver kopiera
något
i skolan?

Ett exempel på vad som behövs i en
dansteaterprocess
Ett lämpligt utrymme – gymnastiksal – ett lämpligt
rum för en föreställning (vilket utrymme används för
föreställningen och var ska publiken sitta?). Är rummet
tillräckligt varmt – kan barnen jobba barfota? (Golvet.)
Ljudanläggning – högtalare – volym. Hur lång tid tar det
att komma igång med dansen i gymnastiksalen, minus
tid för ombyte?
Kostymer. Rekvisita. Arbeta med texter, språk och
teatermetoder – barnen kan rita eller skriva något för
projektet. Musik – bärbar dator – ipod – inspelningsmöjligheter. Video – kamera.
Daniela Heissl, Austria
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http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/
documents/publications/phpIi3JsA.pdf
Artists Newsletter har en kunskapsbank med användbar information kopplad till kontraktsskrivning:
http://www.a-n.co.uk/knowledge_bank/article/92627

BRITTISKA
KONSTNÄRER

I stora drag bör kontraktet eller överenskommelsen innehålla:
• värdskolans och konstnärens namn och adress
• start- och slutdatum
• antal dagar per vecka/månad som konstnären
kommer att arbeta med projektet
• detaljer om grupperna som konstnären kommer
att arbeta med – klassens storlek, åldersspann

Hur skriver du kontrakt?
Skolan har antagligen inte ett existerande kontrakt
för att arbeta med frilansande konstnärer om inte
partnerskapet har förmedlats av en större organisation. Det finns för närvarande inget standardkontrakt för frilansare för den här typen av arbete,
även om du kan kontakta en paraplyorganisation inom din konstform för att se om de har ett
schablonavtal. Det kan hur som helst vara värt
att bli medlem i en sådan organisation eftersom
de erbjuder en rad fördelar, från råd till kontrakt,
utbildningar och möjligheter. Ett kontrakt eller
en tydlig skriftlig överenskommelse hjälper till att
förtydliga ansvar, minimera missförstånd och lösa
skiljaktigheter.
Ett exempel på ett frilanskontrakt hittar du i
publikationen Artists working in partnership with
schools (2004), utgiven av Arts Council England,
Artists and Schools:
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• vilket arbetsutrymme som ska användas och
tider då det utrymmet är tillgängligt
• en översikt över vad konstnären bidrar med till
projektet
• tid och plats för konstnären att utveckla ett
kreativt arbetssätt
• byggnadsbestämmelser
• vilka konstverk som skolan eventuellt ska behålla
• upphovsrätt, reproduktionsrättigheter och vem
som har gjort vad
• namn på konstnärens huvudkontaktperson i
skolan
• uppgifter om att konstnären är egenföretagare
och ansvarar för att betala egenavgifter och skatt
• villkor kring konstnärens ersättning (till exempel i
form av delbetalningar)
• övrig budget som täcker konstnärens material,
utrustning, resor

• försäkring, till exempel försäkringar för ansvar
mot tredje man
• rutiner för att skydda barnen
• kostnader kopplade till den slutliga produkten/
eventet och försäkringsansvar
• procedurer för att avsluta projektet i förtid,
inklusive hantering av obetald ersättning
• underskrift av konstnären och representant för
skolan, datering av dokumentet
Vilka kriterier använder du för att bestämma
ditt arvode? Var kan du få information om detta?
Det finns nationella riktlinjer för konstnärer som
arbetar i skolor, fastslagna av Arts Council England,
även om dessa kan komma att förändras när ny
policy införs: http://www.artscouncil.org.uk
Under 2010/2011 var Creative Partnerships standardarvode för en konstnär som tillbringade en dag i
skolan 200 pund, inklusive planering av passet. Det
är värt att notera att Creative Partnerships kontrakt
också rymmer en dags planering med skolan och
ytterligare en dags utvärdering i slutet av kontraktet, som vanligtvis omfattar 8-10 dagar i skolan.
Hur kan jag komma i kontakt med andra konstnärer som arbetar i skolor/på det här sättet? Var
kan jag prata med erfarna konstnärer/skaffa mig
erfarenhet om olika sätt att arbeta i skolor?
En del organisationer har mentorsprogram eller
liknande där du kan observera erfarna kulturutövares arbete i skolor. Det är också bra att hålla
sig uppdaterad genom till exempel nyhetsbrev.
Var kan jag hitta information om praktiska
övningar (uppvärmning, utveckling med mera)?
Paraplyorganisationerna kan antagligen hjälpa till
även med detta genom att visa vägen till information eller publikationer, men det finns inte mycket
att tillgå på området.

Var kan jag hitta fallstudier eller följa fullbordade projekt från första början ända till
resultatet/avslutat verk – inklusive reflektioner?
CCE har en sida med information om kreativa
läroprocesser, exempel på projekt och olika publikationer: http://www.creativitycultureeducation.org/
research-impact/exploreresearch
Hur ordnar jag finansieringen av projektet?
Finansieringsklimatet för kreativa och estetiska
läroprocesser håller på att genomgå en förändring. Konstnärsorganisationer, konstnärer och de
skolor som vi samarbetar med måste leta efter
stöd från olika håll. Det kan till exempel handla
om lotterifonder, nationella kulturfonder, lokala
myndigheter, regionala organisationer, välgörenhetsorganisationer, stiftelser och fonder. Det kan
finnas nationella organisationer som stöder arbete
inom vissa konstformer, som till exempel musik eller hantverk, men det är också en bra idé att vända
sig till organisationer som finansierar arbete kring
vissa specifika frågor, som klimatförändringar, hälsa
och välmående eller samarbete över generationsgränserna.
Det kan vara en bra idé att dra igång mindre
verksamheter tillsammans med andra konstnärer
för att direkt kunna möta skolors behov, eller för att
kunna erbjuda våra tjänster till större konstnärliga
eller kulturella organisationer som vill öka tillgängligheten eller vidareutveckla sin publik. Det är viktigt
att komma ihåg att finansieringssituationen hela
tiden förändras och att vi därför måste försöka
hålla oss uppdaterade om vad som händer på olika
plan: lokalt, regionalt, nationellt och till och med
internationellt. Arts Council England erbjuder fortfarande konststipendier som finansierar individuella
konstnärers arbete med olika projekt, och det finns
flera andra stiftelser och fonder som man som
företag kan ansöka hos. I Storbritannien är Charity
Aid Foundations webbsida en användbar och ofta
uppdaterad källa till information:

http://www.cafonline.org
Även skolan kan ha möjlighet att ansöka om
pengar, med dig som angiven konstnär.
Var kan jag få utbildning för att arbeta som
konstnär i skolor?
Det finns kortare engångskurser, som till exempel
de som drivs av Creative Partnerships. De utannonseras ofta på Arts Council News webbsida
eller i andra nyhetsbrev, som till exempel Voluntary
Arts. Det finns också längre ackrediterade utbildningar som ges såväl på heltid som deltid, praktikbaserade masterutbildningar som till exempel:
• MA in Participatory and Community Arts, Goldsmiths College: http://www.gold.ac.uk/pg/ma-pgdippgcert-cross-sectoral-community-arts
• MA Arts and Learning, University Centre, Folkestone: http://www.canterbury.ac.uk/courses/
prospectus/postgraduate/courses/community_arts.
asp
Var kan jag hitta andra konstnärer att arbeta
med internationellt och lokalt?
Lokala kontakter knyts ofta på ett informellt sätt när
konstnärer träffas på kurser, tillställningar, nätverkstillfällen eller konferenser. Möjligheter till samarbete
kan också utannonseras genom paraplyorganisationerna som listas ovan eller genom nyhetsbrev
som till exempel Arts News (ACE).
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KulturKontakt Austria sponsrar genom programmet ”dialogtillställningar” konstnärers arbete i skolor
med 70 euro per arbetstimme (oavsett om det är
en, två eller tre konstnärer inblandade i projektet)
och detta definieras som ungefär 50 procent av det
genomsnittliga timarvodet för detta arbete.

ÖSTERRIKISKA
KONSTNÄRER

Hur skriver du kontrakt?
Det finns för närvarande inget standardkontrakt
för frilansare för den här typen av arbete, även om
du kan kontakta din konstforms paraplyorganisation för att se om de kan erbjuda ett schablonavtal:
http://www.igkultur.at
Det kan hur som helst vara värt att bli medlem i
en sådan organisation eftersom de kan erbjuda en
rad fördelar, från råd till kontrakt till utbildning till
möjligheter.
Vilka kriterier använder du för att bestämma
ditt arvode? Var kan du få information om detta?
Det finns inga nationella riktlinjer för konstnärer
som arbetar i skolor. Verband der KulturvermittlerInnen kommer som paraplyorganisation för kulturförmedlare på museum och utställningar med
årligen uppdaterade riktlinjer för arvoden. Du hittar
informationen här: http://www.kulturvermittlerinnen.
at/Honorarsaetze_08.pdf
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Hur kan jag komma i kontakt med andra konstnärer som arbetar i skolan/på det här sättet? Var
kan jag prata med erfarna konstnärer/skaffa mig
erfarenhet om olika sätt att arbeta i skolan?
I Österrike organiserar IG Kultur som konstnärlig
paraplyorganisation ett nätverk för konstnärer
med erfarenhet av att arbeta i skolan. De kan också
hjälpa dig vidare till specifika paraplyorganisationer
för konstnärer som arbetar inom olika konstformer.
Dessutom har KulturKontakt Austria ett team
rådgivare inom kulturpedagogik. De kan sätta dig i
kontakt med kollegor i skolor och inom ditt fält. Mer
information finns på: http://www.kulturkontakt.or.at
Några andra viktiga AUT-organisationer och länkar:
• IG Kultur Österreich: http://www.igkultur.at
• KulturKontakt Austria:
http://www.kulturkontakt.or.at
• En användbar blogg om “Kulturvermittlung”
(kulturförmedling) med råd om hur man skriver
kontrakt och liknande hittar du under:
http://www.kunstvermittlung.twoday.net
• Verband der KulturvermittlerInnen:
http://www.kulturvermittlerinnen.at
• Kulturrat Österreich – konstnärer, kulturarbetare
och mediearbetare: http://www.kulturrat.at
Var kan jag hitta information om praktiska övningar (uppvärmning, utveckling och så vidare)?
Paraplyorganisationerna kan antagligen hjälpa till
även med detta genom att visa vägen till information eller publikationer, men det finns inte mycket
att tillgå på området.

Var kan jag hitta fallstudier eller följa fullbordade projekt från första början ända till
resultatet/avslutat verk – inklusive reflektioner?
KulturKontakt Austria har en sida med information
om kreativt lärande, exempel på projekt och olika
publikationer: http://www.kulturkontakt.or.at/de/
kulturvermittlung-mit-schulen
Hur ordnar jag finansieringen av projektet?
På varje administrativ nivå i Österrike (stat, region
och kommun) finns det särskilda administrativa
strukturer för att finansiera kulturpedagogik. För
riksomfattande projekt kan du få stöd från utbildnings-, konst- och kulturdepartementet
(BMUKK). Regionalt och kommunalt vänder man
sig huvudsakligen till kulturförvaltningarna.
Var kan jag hitta andra konstnärer att arbeta
med internationellt och lokalt?
Lokala kontakter knyts ofta på ett informellt sätt när
konstnärer träffas på kurser, tillställningar, nätverkstillfällen eller konferenser. Möjligheter till samarbete
kan också utannonseras genom paraplyorganisationerna som listas ovan.
Var kan jag få utbildning för att arbeta som
konstnär i skolor?
Kortare kurser ges hela tiden, ofta via de paraplyorganisationer som listas ovan. Dessa utannonseras
ofta genom olika nyhetsbrev. Det ges också kortare
ackrediterade utbildningar på Institut für
Kulturkonzepte i Wien: http://www.kulturkonzepte.at
Några mastersutbildningar och andra kurser på
högre nivå, heltid och deltid:
• MA in Musikpädagogik, Bruckner Universität:
http://www.bruckneruni.at
• Hochschule für Musik und Darstellende Kunst:
http://www.mdw.ac.at
• Hochschule für Angewandte Kunst:
http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte/
main.jart?rel=de&contentid=1229508255627&reser
ve-mode=active
• Kunstuniversität: http://www.akbild.ac.at

NEDERLÄNDSKA
KONSTNÄRER

Hur skriver du kontrakt?
I Nederländerna ingår konstnärer antingen avtal
på egen hand genom att använda sitt nätverk av
skolor, eller via en av de lokala konstpedagogiska
organisationerna. Det finns inga standardformat
som skolorna använder sig av när de skriver
kontrakt med frilanskonstnärer, inte heller finns
det ett standardformat som konstnärer använder.
Därför kommer de flesta frilanskonstnärer på egen
hand fram till en överenskommelse med en skola,
baserat på de projektspecifikationer som man har
enats om. Det finns dock en del checklistor som
konstnärer och skolor kan använda i sina förhandlingar. En sådan checklista finns här:
http://www.beroepskunstenaarsindeklas.nl
Om konstnären genomför ett skolprojekt på
uppdrag av en lokal/regional konstpedagogisk
organisation har konstnären ett kontrakt med den
organisationen.
Vilka kriterier använder du för att bestämma
ditt arvode?
Det finns inga standardriktlinjer. Konstpedagogik
är till stor del en fri marknad. Att bestämma hur
mycket du som konstnär ska ta betalt är inte alltid
enkelt och flera olika aspekter spelar in: hur stort
projektet är (hur många timmar med barnen), hur
stor grupp som kommer att delta, produktionskostnaderna för projektet (material, transport och
så vidare), skolans budget, hur väl projektet passar
in i skolans program. Det är också viktigt hur väl

projektet redan har mottagits på andra skolor. När
man bestämmer ett timarvode gäller det att undersöka vad andra konstnärer och kulturpedagoger
tar betalt/får betalt. En liten kartläggning 2010 av en
grupp erfarna konstnärer som arbetar i grundskolor
visade på ett genomsnittligt timarvode (inklusive
förberedelser) på mellan 45 och 60 euro.
Hur finansieras konstpedagogiska projekt?
Projekt som genomförs av frilansande konstnärer
betalas ofta av själva skolan eller via lokala/regionala konstpedagogiska organisationer som finansieras av de lokala myndigheterna. Varje grundskola
i Nederländerna får en liten budget per elev per år
från regeringen (11 euro under 2011) att lägga på
kulturpedagogik, men detta kan förändras med nya
politiska beslut. Utöver dessa pengar finansierar ett
antal städer antingen lokala leverantörer av konstpedagogiska projekt, eller så ger de skolorna en
öronmärkt budget att använda till kulturpedagogiska projekt.
I en del städer finns det ett lokalt konstråd med en
budget som är öronmärkt för att utveckla nya innovativa konstpedagogiska projekt. Som frilansande
konstnär är det inte alltid lätt att få reda på var det
finns pengar att tillgå. Man måste ofta undersöka
vad som gäller lokalt. Information finns på lokala
hemsidor.
Hur kan jag komma i kontakt med andra konstnärer som arbetar i skolor på det här sättet?
Det finns inget nationellt nätverk för konstnärer
som arbetar i grundskolor. Det finns dock en digital
plattform för alla de (500+) konstnärer som framgångsrikt har avslutat den ettåriga BIK-utbildningen
(för konstnärer i grundskolan):
http://www.beroepskunstenaarsindeklas.nl

regionala kollektiv som gemensamt kontaktar
skolor. Skolor föredrar ofta det framför att kontaktas
av många individer.
Var kan jag hitta information om praktiska
övningar (uppvärmning, utveckling med mera)?
Det har getts ut ett antal mycket informativa,
praktiska publikationer och undersökningar om hur
man framgångsrikt utvecklar och genomför projekt.
Du hittar dem på: http://www.cultuurnet.nl eller på:
http://www.cultuurplein.nl
Det finns också ett gratis, informativt magasin som
heter ”Bulletin Cultuur&School”. Börja prenumerera
här: http://www.cultuurplein.nl.
Publikationen “Critical Friends, engagements
between school and culture” är också mycket
informativ och användbar.
Var kan jag få utbildning för att arbeta som
konstnär i skolor?
Det finns naturligtvis skolor som erbjuder program
för att bli en kvalificerad lärare i estetiska ämnen. På
senare tid har det funnits fem skolor som erbjuder
möjligheten att ta en mastersexamen i konstpedagogik. Det finns en specialiserad, praktisk ettårsutbildning för professionella konstnärer verksamma
inom alla konstformer, BIK:
http://www.beroepskunstenaarsindeklas.nl
Denna utbildning fokuserar på att lära ut hur du kan
överföra din kreativitet som professionell konstnär
till intressanta grundskoleprojekt. BIK-utbildningen
genomförs av fem skolor som ett alumniprogram.
(De fem nederländska deltagarna i AiCE deltog alla i
BIK-utbildningen.)

På denna webbplats kan man hitta alla BIKutbildade konstnärer och deras projekt. Skolor kan
kontakta BIK-konstnärerna direkt. För att komma i
kontakt med andra konstnärer kan det också vara
klokt att titta på lokala konstpedagogiska centrums
webbsidor. På senare tid har det blivit vanligare att
konstnärer från olika konstriktningar skapar
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SVENSKA
KONSTNÄRER

Hur skriver du kontrakt?
Det finns inget standardkontrakt för frilansande
konstnärer, men det finns en paraplyorganisation
för varje konstform. Organisationerna kan hjälpa till
med kontrakt, arvodesrekommendationer och
andra praktiska råd. Här är en webbplats med
länkar till de olika organisationerna:
http://www.centrumbildningarna.se
Vilka kriterier använder du för att bestämma
ditt arvode?
Marknaden är fri och det finns inga standardråd om
arvoden. Ovan nämnda paraplyorganisationer kan
emellertid hjälpa konstnärer. Du kan också kontakta
ditt fackförbund för riktlinjer rörande ersättning
och andra praktiska frågor. Här finns länkar till de
svenska konstnärliga fackförbunden:
http://www.klys.se
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Hur finansieras konstpedagogiska projekt?
Svenska Kulturrådet har ett omfattande program
kallat Skapande skola:
http://www.kulturradet.se/skapande-skola
Detta program finansierar kulturpedagogiska projekt. Inom programmets ramverk ansöker skolorna,
inte konstnärerna, om pengar. Ansökan görs dock
i samarbete med konstnären. Många konstnärer
kontaktar skolor för att uppmuntra dem att ansöka.
I vissa regioner och kommuner har det skapats
webbplatser för kontakter mellan konstnärer och
skolor. Det går också att ansöka om pengar från
regioner och kommuner. Dessutom finns det flera
stiftelser, fonder och även sponsorer som bidrar till
insatser på området.
Hur kan jag komma i kontakt med andra konstnärer som arbetar i skolor på det här sättet?
Det finns inga nationella nätverk för konstnärer som
arbetar i skolor, men de paraplyorganisationer som
nämndes tidigare är bra mötesplatser inom varje
konstform. I de flesta regioner finns det kulturkonsulenter. De regionala kulturkonsulenterna har till
uppgift att stärka den regionala kulturen och fungera som kulturförmedlare. De prioriterar barn och
unga i sitt arbete och de utgör ofta länken mellan
regionens kulturliv och skolorna. Här hittar du en
lista över användbara kontakter:
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/skapandeskola/
Bra-kontakter-i-kulturlivet
Det hålls också ett antal konferenser inom området, på såväl nationell som regional och lokal nivå.

Webbsidan Skapande skola är ett bra ställe att leta
efter andra konstnärer och projekt:
http://www.kulturradet.se/skapande-skola
Var kan jag hitta information om praktiska övningar (uppvärmning, utveckling med mera)?
Paraplyorganisationerna kan erbjuda detta:
http://www.centrumbildningarna.se
Var kan jag hitta fallstudier eller följa fullbordade projekt från första början ända till
resultatet/avslutat verk – inklusive reflektioner?
Svenska kulturrådets program Skapande skola har
en bra webbsida där du kan läsa om projekt och få
en massa inspiration:
http://www.kulturradet.se/skapande-skola

TANKAR FRÅN
RUMÄNIEN

När jag bodde i Österrike var jag frilansande
kulturpedagog som samarbetade med två
andra kulturpedagoger och bildade ett team.
Nu är jag tillbaka i Rumänien och under de
senaste tre åren har jag bara arbetat som dekoratör, men jag återupptog min roll som frilanspedagog när jag gick med i AiCE, så det är nytt
för mig igen – inte minst därför att jag är i ett
annat land med en annan syn på pedagogik. I de
flesta statliga skolor anses estetiska ämnen vara
mindre viktiga än matematik eller litteratur. När
jag samtalade med föräldrar vid invigningen av
utställningen ”Imagination”, en del av AiCE:s
arbete i Rumänien, frågades jag på ett mycket
provocerande sätt hur jag trodde att jag skulle
kunna göra kreativa partnerskap mellan skolor
och konstnärer till en del av den läroplan som
stöds av det rumänska utbildningssystemet.
Frågan kom från en förälder som återvänt till
Rumänien efter att ha bott tio år i Österrike.
(Hans dotter går nu på German Goethe Kolleg
eftersom det räknas som en av de bättre
grundskolorna och har tyska som förstaspråk,
inte rumänska.) Det var intressant att notera att
de andra föräldrarna helt enkelt var glada/
stolta över att deras barn hade bidragit till

utställningen genom att vara med och skapa en
tredimensionell installation som hängdes upp
efter vår workshop. De kom inte med några jämförelser eller ifrågasatte konceptet med ett
kreativt partnerskap. Det var bara en pappa
som gjorde det, och han var väldigt arg på det
rumänska utbildningssystemet och därför
pessimistisk. Till skillnad från de andra
föräldrarna hade han möjlighet att jämföra två
kulturer, deras fördelar och deras luckor.
Jag inser att det kommer att bli svårt att sätta
igång saker och ting i detta fastlåsta utbildningsmaskineri, och för att övertyga politiker
om vikten av kreativa partnerskap kommer jag
inte bara att behöva ett mycket bra koncept,
utan också god dokumentation som visar
exempel på effektiva/framgångsrika projekt,
siffror samt feedback från föräldrar och lärare.
Jag föreslår därför att den här guiden ska översättas till rumänska för att öka tillgängligheten
för rumänska konstnärer, lärare/rektorer och
föräldrar.
Vanda Maria Sturdza, Rumänien
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BILAGA 1
KOMPLEMENT TILL KAPITEL 3
TÄNKBAR KUNSKAPSBAS FÖR
KONSTNÄRER

Kommunikation med skolan och lärare

Försöka vara en förebild

Omvandla idéer till workshops*

Visualisera målet tillsammans

Bestämdhet**

Intresse

Färdigheter, kompetenser, beteenden och värderingar: Detta är den lista som AiCE-konstnärerna
kom fram till under en workshop i Amsterdam. När
något är markerat med en asterisk betyder det att
det nämndes mer än en gång.

Tänka utanför ramarna***

Kunna vägleda och inspirera

Ge positiv feedback****

Iakttagelseförmåga

KUNSKAPSBAS

Grundläggande behov

(Praktiska) kunskaper om materialet**

Tystnad

Konsthistoria**

Öppenhet**

Barns utveckling***

Respekt**

Gruppdynamik****

Användande av fantasi

Barns särskilda behov

Vikten av att hålla tider*

Ta ansvar för sig själv

Allas bidrag är värdefulla***

Skolsystem

Veta att det är okej att inte veta

Vad som pågår i samhället*

Alltid fortsätta försöka

Elevernas bakgrund*

Inse att alla är kreativa

Didaktiska former och metoder*

Vikten av att få uttrycka sig***

KONSTNÄR NUMMER ETT

Konst = självförverkligande*

Förståelse

Konst berikar

Tala

Tekniker**

Konst bygger broar

Lyssna

Fantasi

Erfarenhet

Inspiration***

Alla kan/alla är viktiga/alla har något att säga som är
lika värdefullt

Originalitet**

Öppen för nya idéer

Kunskap om hantverket

Förmåga att se andras behov***

Överskrida gränser

Leka med material

Använda lämpligt språk och tilltal

Skapa ett nytt intresse

Visa hur man kan vara kreativ

Pedagogiska färdigheter*

Respekt

Vara noggrann

En överraskande introduktion****

Empati

FÄRDIGHETER
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VÄRDERINGAR
Säkerhet****

Flexibilitet
Kommunikation
Entusiasm
Mod
Involvera barns idéer i processen
Leka och försöka
Lyhördhet
Långsiktighet

AiCE-konstnärer som arbetar på sina
individuella färdigheter/kompetenser/
beteenden

Empati

KONSTNÄR NUMMER TVÅ

Tvärvetenskapligt arbete

Makt

Inspiration

Studier

Frihet

Motivation

Teori

Lugn

Information

Formande

Känsla

Respekt

Kritisk

Praktiska färdigheter

Tolerans

Flexibilitet

Konstnärliga färdigheter – kroppsliga – språkliga

Uttryck

Kommunikation

Olika dansstilar

Kritisk
Autentisk
Reflektion
Utbyte
Anknytning
Kommunikation
Öppenhet
KONSTNÄR NUMMER TRE
Analys
Humor
Distans
Öppen för nya idéer
Respekt
Förundran
Häpnad
Empati

KONSTNÄR NUMMER FYRA
Förmåga att kommunicera med lärare, föräldrar,
barn

Rörelsefärdigheter
Spänning
Tydligt kroppsspråk

Fantasi

Tala

Erfarenhet

Förmåga att berätta en historia

Vara bekant med:
- skolsystemet
- regler och regelbrott
- olika åldrar
- gruppdynamik
- fantasi
- rädsla och ensamhet
- genus

Förmåga att hantera konstnärliga verktyg

Medvetenhet

Iscensättande

Känsla för koreografi – dynamik – tid, rytm – rum –
utrymme – grupp – formande – improviserande
Historieberättande
Dramaturgi
Framträdande
Organisera ett framträdande

Humanitet
Empati
Humor

Fantasi

Känslighet

Skriva

Öppen för nya idéer

Rita

Minns egen barndom

Fotografera

Fokus

Redigera

Koncentration
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Paul Collard, vd för Creativity, Culture and Education

Creativity, Culture and Education (CCE)
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Newcastle upon Tyne, NE1 8ND T
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Det här projektet har finansierats med stöd från
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Theo van Adrichem, projektledare
Nieuwe Herengracht 119
1011 SB Amsterdam
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1000 CP Amsterdam
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tvanadrichem@cultuur-ondernemen.nl
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Användarvillkor
Denna guide kan laddas ner och skrivas ut gratis.
Materialet i guiden bör inte användas på ett lösryckt
sätt och endast i enighet med upphovspersonernas
avsikt. Källhänvisning ska göras vid all användning
av materialet.
Ladda ner denna guide:
http://www.artistsincreativeeducation.com
63

S
T
S
I
T
R
A

