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VELKOMMEN TIL ART EQUAL
HVORDAN SIKRER VI BEST MULIG RESULTAT AV VÅRE
SAMARBEID?

www.artequal.eu

Art EQUAL fremmer samarbeid og dialog mellom profesjonelle
yrkesutøvere innen kunst og kultur og pedagogisk personale
som jobber med utdanning av og omsorg for småbarn. Målet
med samarbeidet er å skape et utgangspunkt for nye inntrykk
og ideer om hvordan en jobber med kunstneriske og estetiske
prosesser i hverdagens pedagogiske praksis.
Art EQUAL prosessguide er et støtteredskap for dem som jobber med små barn (for eksempel i barnehage og grunnskole)
og omhandler hvordan en etablerer, organiserer, reflekterer
over, lærer fra og dokumenterer samarbeidsprosesser med
profesjonelle yrkesutøvere innen kunst og kultur. Det er bygget
på praktisk erfaring fra samarbeid med profesjonelle kunstnere/kulturarbeidere i arbeid med barn.

KUNSTNERISKE
OG ESTETISKE
PROSESSER
SAMARBEID
REFLEKSION OG
DIALOG

Bruk Art EQUALs nettplattform som støtteredskap gjennom
hele samarbeidet:
På Art EQUAL-plattformen kan du laste opp nye samarbeid,
administrere arbeidsplaner og innhold, dokumentere dine refleksjoner, foto og video, samt skrive fortellinger fra prosessen.
Det er et nyttig redskap for å holde orden på dine erfaringer
og få oversikt over hvordan samarbeidet har påvirket din pedagogiske praksis.

INKLUDERENDE
MILJØER

Kulturkarusell, slik den gjennomføres i Bergen kommune, bygger blant annet på metoder og verdigrunnlag i prosessguiden
du nå leser. Vi har utviklet materialet gjennom EU-samarbeidet
Art Equal og det speiler derfor våre erfaringer i Bergen kulturskole de siste 15 år.
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K JERNEVERDIER
Før samarbeidet begynner, er det lurt å
bli enig om et felles sett verdier, slik at alle
involverte parter deler samme tenkemåte.
Hovedelementene i Art EQUAL er:

SAMARBEID,
REFLEKSJON OG DIALOG
Kulturskolens lærere er likestilte
partnere med grunnskolenes pedagogiske personal i aktivitetene. Alle
skal være involvert i planleggingen
og gjennomføringen av prosessen.

INKLUDERENDE
MILJØER
Se på det fullstendige læringsmiljøet som en helhet - fremfor å
fokusere på utfordringer og det
som erfares som problemer hos
det enkelte barnet.

KJERNEN I SAMARBEIDET
ER BARNS DELTAKING I KUNSTNERISKE
PROSESSER OG HVORDAN
DISSE VIDEREFØRES I
HVERDAGEN

LIKESTILT DELTAKING
Se på alle de involverte som likestilte
deltakere i prosesser - barn og voksne. Skap et lekent miljø som støtter
deltakernes samspill med hverandre
og motiverer dem til å eksperimentere
med kunstneriske uttrykk, materialer
og utforske sin egen tilstedeværelse.

FOKUS PÅ PROSESS
Identifiser og spesifiser prosesser
som vil utvikle langsiktige
estetiske opplevelser for barn
og voksne fremfor konkrete
produkter eller kortvarige
erfaringer.
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AKSJONSLÆRING SOM FELLESMETODE
Samarbeidene i Art EQUAL er basert på prinsippene om aksjonslæring som felles metode. Metoden
sikrer likestilte samarbeid og involvering av de ulike yrkesutøvernes erfaringer sammen med barn.
Aksjonslæring skaper rom for undring og et felles fokus på utfordringene i læringsmiljøet.
Dette skiller seg for eksempel fra tradisjonelle kunstnerbesøk der kunstneren besøker en skole med
en koffert full av konkrete ideer og kreative metoder. Gjennom Rikskonsertene og Den kulturelle
skolesekken, har det vært tradisjon at kunstneren skaper en inspirerende forestilling eller workshop med barna mens pedagogene trekker seg unna og blir observatører. Når forestillingen/
workshopen er ferdig pakker kunstneren alt sammen ned i kofferten igjen og forlater skolen.
Selv om skolens pedagoger har fått ny inspirasjon og ideer til kreative aktiviteter, har det kanskje ikke
påvirket deres pedagogiske praksis som sådan. Målet med å jobbe med aksjonslæring er å sikre
at kofferten blir værende på skolen, og at pedagogene har hatt felles refleksjoner med kunstnerne
om hvordan aktiviteten har hatt innvirkning på barna og læringsmiljøet.
Til slutt blir det en felles betraktning på hvordan vi kan bli flinkere til å følge barnas motiver
og handlinger, og på denne måten støtte dem i deres tidligste utviklingsstadier.
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EKSEMPLER PÅ AKSJONSLÆRINGSPROSESSER I PEDAGOGISK PRAKSIS
STILL SPØRSMÅL
Det underliggende prinsippet for aksjonslæring er å tillate paradigmeskifte og skape en atmosfære der “fordi
slik har vi alltid gjort det” blir et uakseptabelt svar. Aksjonslæringsmetoden begynner med å vekke nysgjerrighet,
stille spørsmål og rette seg mot konkrete utfordringer,
problemer eller saker som er relevante i din daglige
praksis. Avhengig av hva du velger å utforske, ønsker du
kanskje å endre en konkret situasjon totalt, eller rett og
slett finne ut hvordan man kan håndtere det på en ny
måte.
Et konkret spørsmål kan for eksempel være: “Hvordan
kan vi bli bedre på å støtte barn med språkvansker i
morgensamlingene våre?”

PLANLEGG OG GJENNOMFØR
AKSJONER
Med utgangspunkt i spørsmålet som er
blitt definert, planlegger dere et sett med
aksjoner (handlinger) der dere kommer
til enighet med kolleger og/eller andre relevante yrkesutøvere om hvordan
rette seg mot og eksperimentere med
en konkret situasjon, hva man skal være
på utkikk etter, hvordan støtte barna osv.
Dere planlegger konkrete aksjoner som
kan frembringe nye perspektiver på en
gitt situasjon.

GJØR OBSERVASJONER
Mens aksjonene pågår, finner dere
konkrete fokuspunkt som er relevante å
observere. Dette kan for eksempel være
barnas deltakelsesnivå, motivasjon,
rollefordeling eller hvordan de ansatte
støtter eller ikke støtter barna. Disse observasjonene kan suppleres med dokumentasjon som foto, video, loggbok eller
intervjuer.

REFLEKTER SAMMEN
AVTAL DE NESTE STEGENE OG STILL
NYE SPØRSMÅL
Etter refleksjoner er det relevant å spørre seg selv om
nye erfaringer kan bli videreutviklet. Kanskje du ønsker
å utforske nye problemstillinger med samme rammer
eller se på hvordan erfaringer fra en konkret situasjon
kan brukes i din pedagogiske praksis.
Slik blir det å jobbe med aksjonslæring som metode
en pågående utviklingsprosess. Vi lærer av konkrete
situasjoner i praksis og blir klar over hvordan vi kan
endre spesifikke situasjoner ved kontinuerlig å stille
spørsmål og reflekter over det vi gjør.

Målsettingen med aksjonslæringsprosesser er å reflektere over egen praksis sammen
med andre yrkesutøvere som er involvert i prosessen. I refleksjonene deler man observasjoner og erfaringer fra aksjonen opp mot den opprinnelige definerte utfordringen.
Målet er å bli klar over og å lære av din egen kunnskap og erfaring, samt å utvikle
muligheter for nye aksjoner i din daglige praksis.
Et eksempel på refleksjon kan være: “Når vi begynner dagens samling med å synge
thula baba-sangen med barnas egne lyder og bevegelser, opplever vi en ny følelse
av samhold i rommet. Barn som har språkvansker virker mer trygge og villig til å delta
enn ellers.”
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* Kilde: AKTIONSLÆRING I DAGTILBUD, November 2009,
Research: Olsson, Janne; Pedersen, Trine Schloss; Koefoed-Melson, Nanna; Koefoed-Melson, Nanna, www.kleo.ucc.dk
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STILL SPØRSMÅL
PLANLEGG OG
GJENNOMFØR
AKSJONER

AVTAL NESTE TRINN
OG
STILL NYE SPØRSMÅL

GJØR
OBSERVASJONER

REFLEKTER SAMMEN
7
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KOM

I

GANG

Du er nå klar for å begynne å planlegge
strukturen og innholdet i samarbeidsaktivitetene. På de neste sidene finner du en veiledning på hvordan du kan bidra til at alle de
involverte holder fokus på det som skjer og
på samarbeidets mål.
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TRINN 1

STILL SPØRSMÅL

• Se på din egen daglige praksis og definer konkrete utfordringer eller situasjoner du ønsker å utvikle:
• Hva ønsker du å utforske i din pedagogiske praksis?

Art EQUAL handler om å se på hvordan samarbeid med
profesjonelle kunstnere og kulturskolelærere kan utfordre
og utvikle holdninger og praksis hos pedagogisk personale som jobber med utdanning av og omsorg for barn. Vi
ønsker å se nærmere på hvordan kunstneriske arbeidsprosesser med god kvalitet kan påvirke læringsmiljøet og ha en
positiv innvirkning på barnas involvering, uttrykksmåter og
samholdsfølelse. Alle skoler og SFO jobber forskjellig, og
det er derfor viktig at du definerer konkrete problemer eller
utfordringer som er relevante for din pedagogiske praksis.
I Bergen har SFO sin egen rammeplan som blir et viktig
felles referansepunkt.

• Har du noen konkrete utfordringer du ønsker å jobbe eller eksperimentere med?
• Er det noe i din daglige praksis du ønsker å endre, videreutvikle eller utforske?
• Definer problemet eller utfordringen du ønsker å utforske.
• Tenk på samarbeidet som en pågående prosess der nye ting man blir nysgjerrig
på og nye problemer eller utfordringer kan dukke op kontinuerlig.

Definere problemet eller
utfordringen du ønsker å
utforske i din egen praksis

Dette trinnet skal gjennomgås FØR kunstnerne kommer.
Trinn2 skal man begynne på når kunstnerne kommer til
første møte.

SPØRSMÅL
HUSK å det i god tid må innhentes
godkjenninger på at det blir tatt
foto og film fra foresatte.
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TRINN 2 PLANLEGGING
Første steg er å sikre at både ansatte og kunstneren/kulturskolelæreren er med helt fra starten av.
Det er lurt å ha en kick-off-refleksjon (en refleksjon helt i starten) for å bli enige om grunnverdiene
i samarbeidet og det man ønsker å oppnå, samt
arbeidsmetoder.
I planleggingsfasen og gjennom hele prosessen
er det viktig å informere ansatte og foresatte på
skolen om fremtidige aktiviteter, slik at alle føler
engasjement og bidrar med støtte gjennom hele
prosjektet.
Del opp oppgavene og klargjør roller.
Vær oppmerksom på at planene dine sannsynligvis vil endre seg noe i løpet av samarbeidsprosessen. Det avhenger av konkrete utfordringer
eller problemstillinger du ønsker å utforske.

Del opp oppgavene og klargjør
roller
Hvem har ansvar for?
•
•
•
•

Gjennomføring
Dokumentasjon
Logistikk
Personal og ressurser

Hvem bør involveres og
når?
•
•
•
•

Ansatte
Barnegrupper
Kunstner
Foresatte

Avtal innholdet:

Avtal de etiske verdierne

• Materialer (kulturskolen stiller vanligvis med nødvendig materiell)
• Metoder
• Pedagogiske tilnærminger
• Fysisk miljø

•
•
•
•
•

Gjensidig respekt
Typer dialog
Personlige grenser
Motivasjon
Taushetsplikt

Avtal tidsrammen:
• Hvor mange uker varer samarbejdsperioden?
• Hvor lenge skal øktene vare hver
gang? (kulturskolens lærere har en
fast stillingsstørrelse pr. dag)
• Sett av nok tid til korte refleksjoner
etter hver aksjon
10

Sett datoer for
refleksjoner midtveis og
for sluttrefleksjoner
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TRINN 3 GJENNOMFØR AKSJONER OG GJØR OBSERVASJONER

RELEVANTE FOKUSPUNKT

Når samarbeidet har begynt, er det viktig at de ulike yrkesgruppene blir med
på laget – kunstneren/ kulturskolelæreren og fagpersonene som jobber med
barn i SFO. Fra kunstnerens/ kulturskolelærerens ståsted er det essensielt at aktiviteten inviterer det pedagogiske personalet til å delta og å bidra i de kunstneriske prosessene. Som pedagogisk ansatt, er forståelsen av at du spiller en viktig
rolle når aksjonen pågår, essensiell. Du må være aktiv deltager i aksjonen og
bidra med dine pedagogiske tilnærmingsmåter og spesialkunnskaper om den
utvalgte barnegruppen. Ved å gjøre dette kan begge yrkesgruppene observere og lære av hverandres tilnærminger og perspektiver på barnas deltakelse,
samspill, motiver og handlinger. Observasjonene av hva som foregår i rommet
og hvordan de ulike yrkesutøverne samspiller og påvirker læringsmiljøet, spiller
en grunnleggende rolle i etterfølgende fellesrefleksjoner.

•
Fokuser på at alle i rommet deltar
(kunstner, pedagogisk personale, barna)

•
Observer, støtt og gi veiledning til
barnas trivsel, motivasjon, deltakelsesnivå
og samspill med hverandre

•
Utforsk din egen motivasjon til å
delta i aksjonen gjennom en eksperimentell
og lekende tilnærming

•
Observer om aksjonen støtter det
inklusive læringsmiljøet og hvordan det
påvirker barn som er i en sårbar situasjon

11

11

TRINN 4

TID TIL REFLEKSION

Å reflektere over observasjoner og erfaringer er grunnleggende for
å lære av aksjonene og hva man kan ta videre i egen praksis. Dette
gjelder både pedagoger og kunstnere. Dere planlegger en kort refleksjon etter hver aksjon på ca 30 minutter, samt lengre refleksjoner
midtveis (to timer) og på slutten (3 timer) der dere skal evaluere arbeidet både skriftlig og muntlig. Sammen vil man få anledning til å reflektere over egne observasjoner og utveksle synspunkter på hvordan
en opplever barna i en gitt situasjon. Still deg selv spørsmål relatert
til problemet, utfordringen eller problemstillingen som du ønsket å utforske, samt om dette har avdekket nye utfordringer eller problemstillinger det er relevant å ta opp.

GENERELLE SPØRSMÅL
TIL REFLEKSJON

RAPPORTERINGSSKJEMA
Ved avslutning av hver samarbeidsperiode, vil dere få tilgang til et rapporteringsskjema. Dette skal fylles ut og sendes til kulturskolen på siste
felles evalueringsmøte i ditt lokale samarbeid. Alle rapporter danner
grunnlag for en felles rapport fra siste halvår som deles med samtlige
samarbeidsparter.

Ut over innholdet i avsluttende rapporteringsskjema, kan en daglig
stille seg spørsmål som:
- Hvordan har det gått i dag?
- Gikk det som forventet eller skjedde det noe uventet?
- Holder vi på med det vi tror at vi holder på med?
- Skjer det vi ønsker skal skje?
- Hva er det neste vi ønsker å fokusere på, og er det noe vi kan gjøre
annerledes?
- Hva kan vi ta med oss videre i vår pedagogisk praksis?

Art EQUAL Platform

DU FINNER VERKTØYET HER

På Art EQUALs nettplattform, kan du bruke refleksjonsverktøyet “La oss
samarbeide” til å dokumentere og samle felles refleksjoner. Her kan du
ha oversikt over dine observasjoner, erfaringer og refleksjoner i forhold
til dine problemer, utfordringer eller problemstillinger som ble definert
opprinnelig.

http://artequal.eu/nb/la-oss-samarbeide
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REFLEKSJONS
M O D E L L E R
På de neste sidene finner du et sett modeller
som kan brukes som inspirasjon for dine refleksjoner og som hjelp til å holde fokus på dine mål
med samarbeidet.
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R E F L E KS J O N SS I R K E L
Modellen viser de ulike posisjonene i Kulturkarusell: Barna, det pedagogiske personalet og
kunstneren/ kulturskolelæreren. Alle i rommet
regnes som en del av aksjonen og er dermed
med i denne modellen som kunstneriske/estetiske agenter. Modellen understreker hvor
viktig det er å se på alle i rommet som likeverdige deltakere i arbeidet. Fokuspunktet til Art
EQUAL er å undersøke hvordan det inkluderende læringsmiljøet kan påvirkes og støttes av samarbeidet. Dette er de to hovedperspektivene i
modellen.

LUDERENDE MILJØ
INK

BARN

Se eksempler på andre relevante perspektiver
og tema for refleksjon på neste side.

q

q

PEDAGOGISK
PERSONALE

q

KUNSTNERISKE/
ESTETISKE
SAMARBEID

KUNSTNER

R
SA
NE
O
J
M AR
BEID ME OM PROFES
LL
* “Aestetic participants” is a concept formulated by Henriette Blomgren, ph.d. and lecturer
at VIA University College and University of Southern Denmark, DK. Her ph.d. examines
artist’s, pedagogue’s (pre-school teachers), and children’s co-creative activities concerning
aesthetic processes in Danish kindergartens.
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REFLEKSJONSTEMAER
Her følger et sett med temaer som inspirasjon til
felles refleksjoner

DET INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØET
LUDERENDE MILJØ
K
N
I

• Barnas motivasjon, deltakelse og deleierskap
• Lekens rolle
• Demokratiske prosesser (dannelse/bildung)
• Samspil og rollefordeling mellom barna
• Samspil mellom barna og de voksne
• Ny kompetanse

BARN
q

PEDAGOGISK
PERSONALE

SAMARBEID MELLOM ULIKE YRKESGRUPPER

q

q

KUNSTNERISKE/
ESTETISKE
SAMARBEID

KUNSTNER

• Samarbeidets virkning på det pedagogiske arbeidet med å
være inkluderende
• Kompetanseudveksling: Hva kan vi lære av hverandre?
• Vanskelige opplevelser av læringsmiljøet og barnas
deltakelsesnivå
• Mot til å delta og ta initiativet (fra det pedagogiske personalets
perspektiv)

R
SA
NE
O
J
M AR
BEID ME OM PROFES
LL

• Rollefordeling blant de voksne
• De voksne som rollemodeller for barna

15

15

DIN

EGEN

SIRKEL
Definer relevante tema for refleksjon

LUDERENDE MILJØ
INK

BARN
q

PEDAGOGISK
PERSONALE

q

KUNSTNERISKE/
ESTETISKE
SAMARBEID
q

LAV

KUNSTNER
Definer relevante tema for refleksjon

R
SA
NE
O
J
M AR
BEID ME OM PROFES
LL
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DELTAKELSESSTIGEN
Roger Hart’s Ladder of Participation (deltakelsesstigen) er
et nyttig redskap til å reflektere over hvordan du skal involvere barna i aktivitetene. Det er relevant å spørre seg
selv mens aktivitetene pågår hvor på stigen du arbeider.

Barn initierer, men voksne
deltar i utviklingen

- Er vi på de trinnene vi trodde vi skulle være på, eller har vi
byttet trinn underveis i aktiviteten?

Barns initiativ og ledelse

- Ønsker vi å bevege oss lenger ned eller lenger opp neste
gang?

GRADER AV
DELTAKELSE

Voksen initiert men delte
beslutninger med barn
Konsultert og informert
Tildelt og informert
Symbolsk deltakelse

IKKE REELL
DELTAKELSE

Dekorasjon
Manipulasjon
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ROLLEBYT TING
Denne modellen kan brukes som huskeregel, og støtter samarbeidets påvirkning på den pedagogiske praksisen etter at samarbeidsperioden er avsluttet. For å sikre at det pedagogiske personalet tilegner seg ny kompetanse til å jobbe med kunstneriske prosesser i praksis, oppmuntres
kunstneren til å trekke seg tilbake og la personalet være “sjefen” i den konkrete aktiviteten. Kunstneren blir da mer en støttende veileder mens det pedagogiske personalet kan eksperimentere
med ulike teknikker og metoder som fremmer barnas deltaking i aktiviteten.

Et eksempel på et 8-ukers program. Tiden til samspill med barna er fordelt mellom kunstneren/
kulturskolelæreren og det pedagogiske personalet.

PLANLEGGINGS
MØTE

1

2

3

4

MIDTVEIS
REFLEKSJON

75% artist
25% pedagogical staff
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8

LOKAL,
AVSLUTTENDE
EVALUERING

75% pedagogical staff
25% artist
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SKRIVE FORTELLINGER
RAMME
Fortellingen er på 0,5-2 sider

RAMME FOR ARBEIDET MED FORTELLINGER

Fortellingen begynner med å reflektere
over hvorfor nettopp denne historien er
blitt valgt

Å jobbe med fortellinger som dokumentasjon for pedagogisk evaluering kan være en effektiv måte å reflektere over egen praksis på.
Her er en anbefalt ramme for fortellinger med søkelys på hvordan
kunstneriske aktiviteter påvirker læringsmiljøet.

Fortellingen bør skrives så snart som mulig
etter aksjonen

KNYTTET TIL ART EQUAL
•Fortellingen har fokus på inkluderende læringsmiljø gjennom samarbeid blant yrkesutøvere og aksjonslæring som et felles refleksionsverktøy
•Fortellingen oppleves som et viktig eksempel på hvordan en kan jobbe med å inkludere barn som risikerer å bli ekskludert
•Fortellingen kan være et eksempel på noe vellykket, interessant eller utfordrende

UTVIKLING AF PRAKSIS I HVERDAGEN
•Fortellingen er basert på praksis i hverdagen
der man jobber med barn
•Fortellingen tar utgangspunktet i barna og deres opplevelse av aktiviteten
•Fortellingen inkluderer et utviklingselement
knyttet til et barn, gruppe med barn, en praksis, en
måte å jobbe på eller et pedagogisk syn. Dette
innebærer at fortellingen kan hoppe i tid og sted
og beskrive fortellerens subjektive opplevelse av
situasjonen. Dette kan for eksempel være hvordan en konkret situasjon i hverdagen er blitt påvirket av samarbeidet med en profesjonell kunstners
måte å tilnærme seg barna på
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Art EQUAL er et tro årig partnerskapsprosjekt som bygger på EU sitt
Erasmus+program
Prosjektperiode: 2017-2019
PROSJEKTPARTNERE
Kulturprinsen, DK
Elderberry AB, SE
Kulturskolan Örnsköldsvik, SE
TRIS KRASAS, LV
Myndlistaskolinn, IS
Bergen Kulturskole, NO
PROSJEKTRESULTATER
Webplattform med inspirerende og veiledende materiell
Håndbok og prosessguide
Læringsmateriell
Implemeterings-strategier

Lenke til ArtEQUAL-plattformen: www.artequal.eu
The information and views set out in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of the
European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible
for the use which may be made of the information contained therein.
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