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Förord 

Under drygt tre år har vi, Cecilia Ferm Almqvist och Linn 
Hentschel, haft förmånen att fungera som följeforskare i Kul-
turverkets verksamhet. Vi har båda under en längre tid följt 
verksamheten lite mer på distans, och fascinerats över det 
gränsöverskridande konstpedagogiska arbetet. Därför var det 
ingen tvekan om att först Cecilia sade ja, då hon blev tillfrågad 
om att skrivas in i ansökningar till Allmänna Arvsfonden gäl-
lande projekten Alla har rätt och Sammankonst. När medlen 
sedan erhölls och projekten skulle starta upp, fann det sig 
naturligt att fråga Linn som fanns på plats i Umeå, och som 
också sade ja till att delta utan tvekan. Vi har tidigare sam-
arbetat i studier av genus-, likvärdighets- och hållbarhetsfrågor 
i musikpedagogiska sammanhang. Att få arbeta tillsammans 
och med Kulturverket kring frågor som vi båda brinner för och 
är intresserade av som forskare, i Kulturverksanda, har varit 
spännande och givande, utvecklande och utmanande på många 
olika sätt. Det har inneburit att utforska och utveckla samska-
pande följeforskning i kreativa föränderliga miljöer präglade 
av nyfikenhet och respekt. 

Cecilia är professor i pedagogik vid Södertörns högskola 
och i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska insti-
tut, och har under drygt tjugo års tid forskat med fokus på de-
mokrati, likvärdighet, inkludering, kommunikation och este-
tiska uttryck i pedagogiska sammanhang. Hon brinner för allas 
rätt till konstuttryck, och att utbildning på flera nivåer erbjuder 
estetiska erfarenheter inom och utom institutioner.  

Linn är doktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot 
musik vid Umeå universitet. Hennes forskningsintressen in-
kluderar demokrati, likvärdighet och inkludering i relation till 
musikundervisning, med ett särskilt intresse för sång. 

Våra respektive drivkrafter har samspelat i arbetet med 
innehållet i föreliggande bok, såväl vad gäller planering, genom-
förande, och analys av följeforskningen. Hade det bara varit vi, 
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hade det dock inte blivit någon bok. Vi vill passa på att tacka 
alla barn, unga och vuxna i Umeå som deltagit i aktiviteterna 
och gett oss tillgång till hur delaktighet i estetisk verksamhet 
kan erfaras. Tack till alla anställda vid Kulturverket som väl-
komnat oss in i tid, rum och mellanrum, speciellt till Hasse 
Hjortek, Helena Karlsson och Viktor Johansson, som vi sam-
verkat allra mest med. Tack också till Kulturskolan i Umeå kom-
mun som bidragit med kompletterande finansiering. 

Dessutom vill vi tacka våra respektive högre seminariegrup-
per, pedagogikkollegiet vid Södertörns högskola, och kollegiet 
vid institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet, 
som bidragit med läsning av och respons på bokmanus i olika 
faser. Särskilt tack till vår vetenskapliga granskare Marie Hål-
lander, lektor i pedagogik vid Södertörns högskola. 

Vi vill också tacka Kulturverket för tillgången till bilderna som 
visar aktiviteter i Alla har rätt och Sammankonst i kapitel två. 

Tack också till Jonathan Robson och Per Lindblom vid pub-
likationsverksamheten på Södertörns högskola, som sett till att 
boken blivit tryckt och ser ut som den ska. 

Sist men inte minst vill vi tacka Jan Ferm, anställd vid 
Kulturverket, och numer vid Kulturskolan i Umeå, för den fina 
bilden ”En del av allt” som pryder bokens omslag, inspirerad 
av bokens titel och Kulturverkets metod. 

Hökarängen och Umeå 1 februari 2023 
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Introduktion 

Inledning 
Den här boken syftar till att uppmärksamma och bidra till 
reflektion över fenomenet delaktighet i estetisk verksamhet, 
med utgångspunkt i följeforskning. Två projekt, Alla har rätt 
och Sammankonst drivna av Kulturverket och finansierade av 
Allmänna Arvsfonden och Umeå kommun, har gjort det möj-
ligt för oss forskare att få insikt i, beskriva och analysera vad 
delaktighet i estetisk verksamhet kan vara, och vilka krav det 
ställer på resurser, organisation, kollegium, kompetens och 
förhållningssätt. Vi tänker oss att våra insikter och beskrivnin-
gar kan vara användbara i sammanhang där konstuttryck och 
pedagogik möts med syfte att bidra till barns och ungas varan-
de och blivande. I första hand relaterar vi till skola (inklusive 
fritidshem och förskola) och kulturskola, men även studieför-
bund, kyrkor och fria organisationer utgör relevanta samman-
hang för bokens tema. Studierna och den här boken vilar på 
fenomenologisk grund, ett helhetligt sammanflätat sätt att 
tänka om världen och människan. Det får konsekvenser för 
hur vi ser på forskning, kunskap, konst, lärande, blivande och 
delaktighet vilket vi återkommer till. Som titeln antyder har tre 
perspektiv på delaktighet i estetisk verksamhet framträtt extra 
tydligt i vår forskning, nämligen tid, rum och mellanrum, vilka 
har styrt upplägget av den här boken. I det första kapitlet visar 
vi på vad relevanta styrdokument uttrycker när det gäller män-
niskans rätt till estetiska uttrycksformer. Därefter går vi in på 
det fenomenologiska sättet att tänka och dess konsekvenser för 
bokens anda, och definierar fenomenet delaktighet i estetisk 
verksamhet. 

Vad säger då styrdokument på olika nivåer om människors 
rätt att möta, införliva och uttrycka sig med konstformer? Vi 
visar i det följande några exempel ifrån internationella, euro-
peiska och nationella policydokument. På nationell nivå skiljer 
sig de mer verksamhetsnära styrdokumenten sig åt av natur-
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liga skäl, men på övergripande nivå finns flera dokument som 
är värda att känna till och reflektera över oavsett vilken verk-
samhet som avses. Om vi börjar med FN-deklarationens arti-
kel 19 blir det tydligt att ”alla” har rätt att uttrycka sig med 
varierade medel:  

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt 
innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter 
och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tan-
kar genom varje slags uttrycksmedel utan hänsyn till gränser 
(FN, 2016, s. 7). 

På europeisk nivå understryker UNESCO i artikel 27 skydd av 
och stöd till kultur som en mänsklig rättighet. Rätten att delta 
i kulturlivet innebär allas rätt att ha tillgång till, kunna delta i 
och avnjuta kultur, kulturarv och kulturella uttryck. Utgångs-
punkten är ett humancentrerat förhållningssätt baserat på öm-
sesidig respekt och öppen dialog mellan kulturer med målet att 
konservera, utveckla och sprida kultur. Ordagrant uttrycker 
artikel 27 (UNESCO, 2021) följande: 

1. Everyone has the right freely to participate in the cul-
tural life of the community, to enjoy the arts and to 
share in scientific advancement and its benefits. 

2. Everyone has the right to the protection of the moral 
and material interests resulting from any scientific, 
literary or artistic production of which he is the author. 

På nationell nivå finns dels Yttrandefrihetsgrundlagen (1946: 
1469) som förutom att understryka artikel 19 också skall säkra 
bland annat ett fritt konstnärligt skapande. Dessutom finns de 
kulturpolitiska målen på nationell nivå, som uttrycker att kul-
turen skall vara en ”dynamisk, utmanande och dynamisk kraft, 
med yttrandefrihetslagen som grund” (Prop. 2009:09/10:3). Dess-
utom understryks att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, 
samt att samhällets utveckling skall präglas av kreativitet, mång-
fald och konstnärlig kvalitet (ibid). Och, kulturpolitiken skall: 
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 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning 
och till att utveckla sina skapande förmågor, 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

När det gäller konsekvenser av bland annat kulturpolitik, visar 
den statliga utredningen En inkluderande kulturskola på egen 
grund (SOU 2016:69) att barn och unga i Sverige oavsett bak-
grund och uppväxtmiljö behöver en inkluderande kulturskola, 
vilket kräver utveckling av de befintliga verksamheterna i lan-
dets kommuner, inte minst vad gäller tillgänglighet och inklu-
dering. Kulturskolerådet (2020) har med utgångspunkt i ut-
redningen fastställt att ”alla barn och unga har likvärdiga möj-
ligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av 
hög kvalitet och tillgänglighet”. Den röda tråden genom styr-
dokumenten ner till kommunal nivå är tydlig, alla har rätt att 
ta del av, tillägna sig och uttrycka sig med konstformer. Lik-
nande budskap finns även inom skolans ram, där ett stort 
verkställande ansvar ligger på ledning liksom på alla som ver-
kar i skolan. I Lgr22s (Skolverket, 2022) inledande delar synlig-
görs det gemensamma ansvaret till exempel genom uttryck 
som ”varje elev skall finna sin unika egenart”, att ge elever 
”möjlighet att utvecklas till kreativa individer och medbor-
gare”, att ”skapande arbete” är väsentligt, och att ”sinnliga och 
estetiska aspekter” av skolarbete skall uppmärksammas. Vidare 
understryks att ”eleverna ska få uppleva olika uttryck för kun-
skaper”, liksom ”pröva och utveckla olika uttrycksformer” som 
”drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text 
och form”. Med andra ord blir det tydligt att alla barn och unga 
i Sverige skall möta, införliva, bearbeta stoff och uttrycka sig 
med estetiska uttrycksmedel. Det handlar om att lära sig i 
estetiska uttryck, genom estetiska uttryck, och med estetiska 
uttryck, annorlunda formulerat – att göra estetiska erfaren-
heter med syfte att förstå sig själv och världen på nya sätt och 
djupare plan. Med det kommer vi in på den fenomenologiska 
grund som boken vilar på. 
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Delaktighet i estetisk verksamhet 
på fenomenologisk grund 

För att kunna säga något om delaktighet krävs som antyddes 
inledningsvis att vi definierar vilken syn på värld, människa 
och konst som ligger till grund för de studier vi genomfört och 
de resonemang vi för i boken. Med ett fenomenologiskt sätt att 
tänka ses människan som intimt förknippad och samman-
flätad med världen, och att kunskap om världen blir tillgänglig 
genom människors erfarande i och av den. En utgångspunkt är 
att människor gör erfarenheter, till skillnad mot andra synsätt 
där människor anses ha erfarenheter. Levda erfarenheter blir 
därmed centrala, liksom möjligheten att dela dem med andra 
för att lära och bli till. I det följande tar vi utgångspunkt i van 
Manens (2016) teorier om levd erfarenhet, och därefter går vi 
in på vad estetisk erfarenhet på fenomenologisk grund kan vara 
med hjälp av de franska filosoferna Dufrenne (1973) och 
Merleau-Ponty (1962). Till sist definieras begreppet delaktighet. 

När det gäller levda erfarenheter, gjorda erfarenheter ur 
fenomenologiskt perspektiv, tar van Manen (2016) upp fem 
aspekter, eller existentials, sätt att existera i världen, nämligen 
levd kropp, levd tid, levt rum, levda relationer och levda ting. 
Enligt van Manen kan begreppen ses som universella livs-
teman, och utgår ifrån att alla människor erfar och lär sig 
hantera världen genom dem. Även om de fem aspekterna av 
livsvärlden erbjuder olika fokus av det att vara i världen, är de 
inte möjliga att separera på ett distinkt vis; de ska hellre ses som 
sammanvävda och som att de interagerar med varandra i det 
levda utforskandet av världen. van Manen föreslår vidare att 
erfarenheter människor gör kan förstås som att de korrespon-
derar med de fem aspekterna av att existera i världen och att de 
därmed kan fungera som hjälpsamma guider för att utforska 
olika fenomen, så som delaktighet i estetisk verksamhet. 

Levd kropp avser kroppslig närvaro i vardagslivet, inklusive 
det som känns, uppenbaras, undangöms och delas av levda 
kroppar. Människor ses med detta sätt att tänka alltid som 
närvarande i världen med sina kroppar, och att det är med den 
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levda kroppen människor kommunicerar, känner, interagerar 
och erfar världen. En sådan syn på kropp ligger som grund i 
studierna och resonemang som presenteras i denna bok. Den 
andra aspekten, levd tid, kan beskrivas som hur tid existerar på 
de sätt människor erfar den, hur den blir meningsfull och 
bedrar till meningsfullhet för människor. Subjektiv tid är med 
andra ord något annat än objektiv, mätbar, eller överenskom-
men tid och handlar om hur människor erfar världen tempo-
ralt. Hur delaktighet i estetisk verksamhet samspelar med levd 
tid tas upp i kapitel fyra. Den tredje aspekten, levt rum, kan 
förstås som upplevt rumsligt sammanhang – som en subjektiv 
erfarenhet av de rum och platser människor befinner sig i vid 
ett specifikt tillfälle. Levt rum utforskar å ena sidan de sätt 
rummet kan inverka på människans känslor, och å andra sidan 
hur människors känslor kan inverka på hur rummet erfars. Ett 
närmare resonemang om hur rum erfars i estetisk verksamhet 
följer i kapitel fem. Den fjärde aspekten, levda relationer, refe-
rerar till de relationer människor skapar och utvecklar mellan 
varandra i livsvärlden. Det handlar om hur en själv, andra 
människor och saker erfars och hänger ihop med varandra i 
specifika sammanhang. Mänskliga relationer innefattar inter-
aktion som erfars i sociala rum. I kapitlet sex kommer vi in på 
relationers funktion genom delaktighet i estetisk verksamhet. 
Till sist kan den femte aspekten levda ting, som också inne-
fattar så kallad ny teknologi, i bred bemärkelse förstås som hur 
saker erfars i relation till ett undersökt fenomen, alltså hur ting 
kan fungera som förlängningar av mänskliga kroppar. 

Vad gäller ett fenomenologiskt sätt att tänka om männis-
kans förhållande till världen, definierar Dufrenne (1973) este-
tiska erfarenheter. Förutsättningar för estetiska erfarenheter är 
enligt hans sätt att tänka närvaro i stunden, användande såväl 
tidigare erfarenheter som fantasi- och föreställningsförmåga, 
samt att känslor likväl som reflektion är inblandade. Ett este-
tiskt uttryck eller konst erbjuder i sig inte estetisk erfarenhet 
enligt filosofen, utan samspelet mellan människan och ut-
trycket har betydelse, liksom i vilken social, historisk och rums-
lig kontext erfarandet äger rum. Dufrenne (1973) talar om ”the 
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sensufous” där människan som kroppsligt subjekt med flera 
sinnen i samspel erfar världen estetiskt. Merleau-Ponty (1997) 
understryker att världen blir möjlig att förstå på nya sätt i 
sådant samspel med konstuttryck.  

Att vara närvarande kräver delaktighet i ett sammanhang, 
och vice versa. Med grund i ett fenomenologiskt sätt att tänka 
handlar det om att vara närvarande med hela sig, som kropps-
ligt subjekt. Några förutsättningar för delaktighet och närvaro 
är att verksamheten knyter an till deltagares tidigare er-
farenheter av konstuttrycket, eller det fokus som finns i den 
pedagogiska situationen, och därifrån erbjuder möjligheter till 
utveckling. Det är av vikt att utmaningen ligger på lagom nivå 
i förhållande till tidigare erfarenheter, att deltagare får möj-
lighet att knyta an till dem och även använda sin fantasiför-
måga. Det kan också vara av vikt att temat är förankrat i lokala 
sammanhang, till deltagarens vardagliga liv, eller till något som 
är aktuellt i det samhälle verksamheten äger rum. Delaktighet 
kan dessutom erbjudas genom att verksamheten innefattar 
flera möjliga vägar mot uppsatta mål, att det finns möjlighet att 
växa på olika sätt, i olika takt, i olika rum, med olika ting och i 
olika sociala sammansättningar, vilket van Manen (2016) 
sätter fingret på. Viktigt för delaktigheten är också att deltagare 
får uppleva en känsla av ”jag-kan” på väg mot målen (Merleau-
Ponty, 1997), exempelvis att jag kan dansa, eller jag kan något 
om Barnkonventionens artikel 12. Till sist är det också av be-
tydelse att verksamheten knyter an till människors drömmar 
och förhoppningar. Att erbjuda delaktighet i estetisk verksam-
het kräver att kontinuerlig hänsyn tas till dessa förutsättningar 
på ett reflekterande sätt. Frågan är då hur estetisk verksamhet 
kan definieras. Ett sätt är följande tre konstateranden – estetisk 
verksamhet lägger till rätta för (Ferm Thorgersen, 2015, s. 75): 

 Processer som leder till att ett eller flera formspråk in-
förlivas och kan användas för att göra världen hanter-
bar (för en själv och för andra) 
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INTRODUKTION 

 Kommunikativa (konstnärliga) processer som inne-
håller närvaro, fantasi och erfarenheter, samt reflek-
tion och känslor 

 Processer där (konstnärliga) uttrycksformer upptäcks 
och utvecklas på samma gång – i samspel med ett 
innehåll i kulturella, sociala och historiska kontexter 

Vi vill påminna om att verksamheten är möjlig att se ur olika 
perspektiv. Det handlar om vad som sätts i förgrunden och i 
bakgrunden. De verksamheter vi har närmat oss då vi som 
forskare följt projekten Alla har rätt och Sammankonst går att 
se som verksamheter där deltagarna lärt sig till exempel musik, 
bild, film, och dans. De har också lärt sig vad Barnkonven-
tionen innebär, genom att skapa film, eller ta del av en bok som 
andra elever skapat. Dessutom har de lärt sig att de är män-
niskor som har rätt att göra sina röster hörda, att använda hela 
sina kroppar, och att till exempel skapa musik, genom sin del-
aktighet i estetiska verksamheter. 

Delaktighet innehåller också aspekter av hållbarhet, vilket i 
sammanhanget definieras av långsiktighet, att deltagandet ”sätter 
spår” och möjliggör blivande på lika villkor. Avgörande i den 
pedagogiska situationen är ett förhållningssätt, som en dri-
vande konstnärspedagog uttrycker det: ”Vi blir bättre tillsam-
mans”. En utgångspunkt för att driva estetisk verksamhet som 
erbjuder delaktighet är att alla inblandade tar varandra på all-
var, och känner sig tagna på allvar, och att vars och ens bidrag 
omvandlas till något gemensamt. Hur estetisk verksamhet kan 
bedrivas, och vad som kan vara viktigt att ta i beaktande, samt 
den komplexitet pedagoger och ledning behöver vara medvet-
na om för att kunna bedriva sådan verksamhet visar nedan-
stående bild. 
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Figur 1. Bild av estetisk verksamhet som erbjuder delaktighet (Ferm Alm-
qvist & Thor Thorgersen, 2021). 

 

 

 

  

  

 
 

TID, RUM, MELLANRUM 

Med grund i ovanstående definition av estetisk verksamhet där 
en eller flera konstnärliga uttrycksformer samtidigt utvecklas 
och upptäcks, blir det av vikt att definiera estetiska kunskaps-
dimensioner, som människor möter, bearbetar och använder i 
estetisk verksamhet. Den inre cirkeln i bilden visar på estetiska 
kunskapsdimensioner; strukturell, akustisk/visuell, spännings-
mässig, kroppslig existentiell och känslomässig (Nielsen, 1989). 
Kunskapsdimensionerna kan också kombineras med kunska-
per i ett ämne, så som årstidens växlingar eller Barnkonven-
tionens artiklar. Det viktiga är att såväl essentiella (konstform 
som innehåll) som existentiella (konstform för att förstå sig 
själv och världen) dimensioner finns med och får möjlighet att 
utforskas i sammanhanget. I processen som går i cirklar, eller i 
en spiral, fördjupas aspekterna. För att aktiviteterna skall er-
bjuda delaktighet blir det av vikt att vara medveten om hur tid, 
rum, och mellanrum erbjuds och nyttjas i estetisk verksamhet.  

Aspekter som visat sig viktiga i tidigare studier av liknande 
verksamheter finns med i ett yttre lager av spiralprocessen, 
vilka också är nödvändiga att ha i åtanke. Det blir av vikt att ta 
vara på deltagarna som kroppsliga subjekt, att låta dem upp-
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INTRODUKTION 

täcka hur deras kroppar kan användas, vad de kan uttrycka, 
hur de visar sig för andra, och hur de kan utvecklas tillsam-
mans med andra i estetisk verksamhet. I vilka rum kropparna 
får möjlighet att röra sig och utforska(s) är också något som 
behöver medvetandegöras och reflekteras. Vilka uttrycksfor-
mer deltagare får möjlighet att möta, bearbeta (stoff), och ut-
trycka sig med, vilka motiv för val som finns, och vad som är 
möjligt i ett visst sammanhang behöver funderas på, liksom 
vilka begränsningar valen för med sig. Att deltagares berättel-
ser blir hörda och lyssnade på, att de får möjlighet att uttryckas 
och utforskas, omskapas och förevigas utgör en avgörande ut-
gångspunkt i sammanhanget, oavsett om det gäller deras upp-
fattning om diskrimineringsgrunder, eller hur text och musik 
kan sättas samman i en låt. Möjligheten och utmaningen att 
använda fantasi och föreställningsförmåga, enskilt och i grupp, 
sätts därmed i centrum. Att skapa en god atmosfär i och mellan 
de individer och grupper som är involverade i verksamheten 
utgör också en grundläggande förutsättning, som i sin tur ska-
par en grund för samtliga övriga aspekter. En känsla av 
trygghet och respekt, skapas genom att hålla en kontinuerlig 
dialog i alla spiralens lager. 

I detta första kapitel har vi givit en introduktion till bokens 
innehåll och den fenomenologiska grund den vilar på. I kapitel 
två presenteras de två projekt som följts, liksom Kulturverkets 
synsätt och arbete. Det tredje kapitlet beskriver hur forsk-
ningen gått till, vilka metoder som använts och vilka utmanin-
gar och möjligheter vi som forskare stött på. Följeforskningens 
resultat som tidigare publicerats i vetenskapliga artiklar sam-
manfattas. Därefter, i kapitel fyra, kommer vi in på det levda 
perspektivet tid, i kapitel fem fångar vi rummet, och i kapitel 
sex mellanrummet. Till sist i kapitel sju diskuteras vilka krav 
som ställs på olika nivåer i verksamheter som vill arbeta för 
delaktighet i estetisk verksamhet.  
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Diskussionsfrågor 

 Vilka tankar väcks gällande att anta en fenomeno-
logisk grund för forskning och pedagogisk verk-
samhet? 

 Vad innebär delaktighet i estetisk verksamhet och i 
vilka sammanhang är sådan relevant att erbjuda? 

 Hur ser du på uppdraget att erbjuda estetisk verksam-
het i relation till de styrdokument som gäller för din 
(framtida) arbetsplats? 
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1. Kulturverkets historik, anda 
och arbetsmetod 

I följande kapitel ger vi en bakgrund till Kulturverkets upp-
komst, historia och den ”kulturverksanda” som genomsyrat 
verksamheten sedan starten 2005. Vi presenterar även den 
arbetsmetod Kulturverket baserar driften av sina projekt på, 
som de benämner ”stafettmetoden”. Vi exemplifierar genom 
att lyfta några av de många projekt som Kulturverket drivit 
genom åren, och avslutar kapitlet med att presentera de två 
projekt vi följt som forskare under åren 2019–2022. 

Kulturverket är en organisation inom Umeå kommun som 
sedan 2005 arbetar för att ta vara på barns och ungas kreativitet. 
Kulturverkets uppkomst var resultatet av en utredning gällande 
att starta en kulturskola i Umeå (Kulturverket, 2008). Kultur-
verkets uppdrag skulle utgöras av att verka för att alla barn och 
unga i kommunen fick möjlighet att del av och möta olika for-
mer av kulturyttringar, pröva olika kulturformer och utveckla 
kunskap att självständigt kunna välja bland dem. Kulturverkets 
programförklaring i utredningen beskriver viljan att skapa: 

 ett kompetensnätverk som verkar för kontinuitet, 
effektiv resursanvändning, kulturarv och förnyelse 

 en gemensam stabil värdegrund tillsammans med en 
konstnärlig idé som kan förändras från år till år 

 en möjlighet till olika kulturyttringar som når ut till 
alla kommunens barn och ungdomar 

 en organisation som är verksamhets- och utvecklings-
inriktad 

 ett processinriktat utbildningscentrum för både peda-
goger och konstnärer 

 en rik kulturmiljö där olika kulturvärldar kan verka, 
ibland åtskilda men ofta i samarbete med varandra 

 en mötesplats för både egen och andras kreativitet 
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TID, RUM, MELLANRUM 

 en barnens kulturbank1 

Resultatet av utredningen mynnade ut i att kommunen i stället 
för att starta en kulturskola (vid den tiden), gav medel för att 
utveckla Kulturverket som en organisation under flera kom-
munala nämnder och förvaltningar i Umeå. Deras verksamhet 
flyttades senare, under den tid vi följde projekten, in under 
Umeå Kulturskola 2020. 

Kulturverkets verksamhet genomsyras av en syn på kreati-
vitet och skapande som mänskliga och möjliga att utveckla, 
och deras projekt fokuserar framför allt på kollaborativt skap-
ande som metod (Kulturverket, 2008). Ett grundläggande 
antagande inom Kulturverkets verksamhet är att barns fantasi 
och kreativitet är viktig och ska tas på allvar, och att det finns 
sådant som barn kan lära vuxna (likväl som det omvända): 

Det har alltid varit vuxna som har talat om för barn vad barn-
en ska göra. ”Det här begriper du inte än.” ”Lär dig det här 
först så kan vi fortsätta sen.” Och kanske fungerade det att 
göra så, bara kanske, i ett samhälle där det mesta var sig likt 
från generation till generation. Och ja, det är klart att det finns 
en del saker som vuxna kan lära barn. Men inte allt.2 

Kulturverket arbetar utifrån ett synsätt där kreativitet och ska-
pande bygger på visioner, nyfikenhet och lust, liksom en tanke 
om att det ska finnas en öppenhet för att fumla, misslyckas, 
pröva och ompröva i skapandeprocesser. Det finns en följsam-
het för att skapandeprocessen inte alltid är möjlig att på 
förhand styra i relation till tid eller utkomst. Många av Kultur-
verkets projekt strävar medvetet mot att utmana det väntade, 
att skapa krockar mellan genrer och sammanhang, och en vilja 
att synliggöra det som är osynliggjort. 

I flera projekt har Kulturverket vänt sig till barn i olika delar 
av Umeå kommun. De har haft en ambition att vända sig till 

1 Citat ur programförklaring, Kulturverket (2008, s. 24). 
2  Kulturverket, 2008, s. 17 
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1. KULTURVERKETS HISTORIK 

olika skolor i syfte att nå även de barn som inte varit i kontakt 
med kultur, de som kanske inte upplever att stadens kultur-
institutioner är deras platser. Vad de gör kan ses som ett sätt 
att ”drabba” barnen med kultur, att Kulturverket dyker upp i 
skolan eller bjuder in en skolklass till ett museum. 

Vi drabbar klasser. Vi bara åker ut och drabbar dem. De har 
inget val, på ett bra sätt. De får inte välja om de ska göra 
dataspel till exempel. Ni ska göra poesi nu. Och det kan bli en 
lika stor kick.3 

Kulturverkets grundläggande sätt att arbeta i sina projekt inne-
bär att utgå från barns idéer och låta äldre eller vuxna ta dem 
vidare, ett förhållningssätt de benämner som ”Barn säger åt 
proffsen vad de ska göra”: 

Och om vuxna inte längre kan lära barnen allt kanske man 
helt enkelt kan vända på det. Utnyttja både det barnen kan 
och det de vuxna kan. Använda sig av barns och ungdomars 
idéer och låta kunniga vuxna förvalta dom. Barn kan säga till 
proffsen vad dom ska göra.4 

Förhållningssättet beskrivs mer utförligt i ett senare avsnitt i 
detta kapitel. De konstnärliga samarbeten som sker i Kultur-
verkets projekt genomförs inom ramen för ett gemensamt 
tema (exempelvis rättvisa, barns rättigheter, hur fred skapas 
eller tankar om kärlek). Kulturverket ansvarar för att arrangera 
samarbeten, och för att hålla skapandeprocessen flödande 
under hela projektet. Kulturverket deltar även själva i skapan-
deprocessen. De personer som definieras som ”proffs” utgörs 
av vuxna etablerade inom kulturvärlden, vilka i vissa projekt 
representeras av Kulturverkets egna konstnärspedagoger. I 
projekten inkluderas ofta ytterligare samarbetspartners inom 
eller utanför kommunen, exempelvis universitet och folkhög-

3  Citat från en konstnärspedagog i intervju, 2021 
4 Kulturverket, 2008, s.19 
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skolor, press (så som lokalradio, lokaltidning), sjukvård (till 
exempel sjukhusskolan), kulturverksamheter (som bibliotek, 
konstmuseum, operahus, orkestrar, teatrar) och fritidsverk-
samheter (exempelvis för vuxna med funktionsvariationer). 

Kulturverkets medarbetare beskrivs enligt deras hemsida 
som ”konstnärer med starkt intresse för pedagogik”5 vilka vi 
valt att benämna konstnärspedagoger eller artist-pedagogues 
beroende på språklig kontext. Deras roll är att agera projekt-
ledare men även att delta i projekten som inspirerande konst-
närer och pedagoger. De fungerar som förmedlare av projek-
tens mål, tema, idéer och artefakter, och rör sig mellan de olika 
deltagarna i projekten som löpare i en stafett. Hur detta genom-
förs mer konkret presenteras senare i detta kapitel. Konstnärs-
pedagogerna är personer som kan definieras som ”kulturproffs”; 
de är etablerade inom olika kulturfält där de har stora nätverk. 
Vissa har varit anställda i många år, medan andra har anställts 
för ett eller några projekt. Enligt några av de konstnärspeda-
goger som arbetat länge i Kulturverket, karaktäriseras deras 
yrkesroll av att inte vara rädda för konstant förändring, utan 
ser snarare förändrade förutsättningar som något spännande 
och utmanande. 

Vi är ganska vana vid att det händer saker under tidens gång, 
att vi byter lite spår och att vi… och det tror jag också att är 
också för att vi är de personer vi är. Vi gillar, vi är inte rädda 
för att det blir förändrade förutsättningar, eller att det drar åt 
något håll som vi inte hade tänkt innan.6 

Bland de konstnärspedagoger som samarbetat under längre 
tid, beskrivs tillit och förtroende för varandra, såväl för per-
sonen som för professionen, som en grundläggande aspekt av 
arbetet med Kulturverket. De uttrycker att de kompletterar 
varandra, och kan dra nytta av varandras olika kunskaper. En 
annan aspekt som lyfts i samtal med konstnärspedagogerna 

5 https://kulturverketumea.se/ 
6 https://www.arvsfonden.se/projekt/beslut-om-nya-projekt 
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1. KULTURVERKETS HISTORIK 

om deras arbete i Kulturverket, är att många anser att det som 
sker i mötena med alla deltagare, i skapandeprocesserna, även 
berikar deras eget konstnärskap. 

”Barn säger åt proffsen vad de ska göra” 
Utgångpunkten för arbete enligt förhållningssättet ”barn säger 
åt proffsen vad de ska göra” utvecklades av Kulturverket vid 
verksamhetens start. Förhållningssättet fungerade under många 
år som en stegvis process enligt följande: 

Denna metod innebär att de ungas idéer, tankar och alster 
utvecklas i samarbete med äldre elever, studenter och ”proff-
sen”, det vill säga kulturinstitutioner och utövande konstnä-
rer. Resultatet blir att eleverna är skapare av och delaktiga i 
professionella utställningar, föreställningar och konserter, 
men det är vuxna med erfarenhet, kunskaper och resurser 
som framför eller utför barnens idéer.7 

Processen startar i en nyfiken tanke, steg 1 innebär att utveckla 
tanken tillsammans med barn genom fantasi och skapande i 
estetiska uttryck, ofta med medvetna ”krockar” mellan genrer 
och sammanhang (exempelvis mellan mat och dans samt 
hockey och teater).8 I steg 2 lämnas barnens idéer och arbete 
vidare till äldre barn eller studenter i högre utbildning för att 
utveckla materialet ytterligare. Avslutningsvis lämnas materia-
let till ett ”kulturproffs”, som förvaltar och förädlar materialet 
till ett avslutande fyrverkeri (exempelvis en konsert eller en ut-
ställning). För att demonstrera hur själva metoden fungerat 
konkret i Kulturverkets tidigare verksamhet, vill vi lyfta några 

7 https://kulturverketumea.se/. Observera att funktionsvarierade vuxna inklu-
derats i Kulturverkets senare projekt (jfr benämning ”unga”, ”elever” och 
”barn” i citatet ovan), samt att äldre elever/studenter inte ingår i alla kultur-
verksprojekt.  
8 Ur foldern ”Kulturverket. En omyndighet.”   
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TID, RUM, MELLANRUM 

tidigare projekt som exempel, vilka ligger till grund för de se-
nare projekt vi deltagit i som följeforskare.9 

Penalty Killers 
Projektet Penalty Killers syftade till att lyfta ungdomars erfar-
enheter av idrott. Flera hundra unga i Umeå (Sverige) och 
Vancouver (Kanada) skrev egna texter online på en gemensam 
hemsida om deras erfarenheter, tankar och åsikter om livet i 
idrottsklubben, på fotbollsplanen eller hockeyrinken. En lib-
rettist hämtade underlag till själva handlingen från hemsidan 
och musiken komponerades av musikelever i gymnasiet och 
arrangerades för och framfördes av professionell kör och 
orkester och professionella sångare och artister. Musikalen var 
en del i Umeå kommuns Fritidsförvaltnings stora satsning på 
värdegrundsfrågor samt utbildning av idrottsledare och ut-
gjorde ett möte mellan olika åldrar och olika intressegrupper i 
ett gemensamt kulturprojekt.  

Läkekonst 
Projektet Läkekonst hade som målsättning att engagera barn, 
ungdomar och unga vuxna att skapa musik, film, bilder och 
texter tillsammans. Långtidssjuka barn från sjukhusskolan vid 
Norrlands Universitetssjukhus samt barnens hemklasser och 
familjer skapade texter, som vuxna med funktionsvariationer 
från fritidsverksamheten Fritid för alla använde som grund till 
att producera musik, vilken sedan framfördes i radioprogram-
met Radioverkstan i P4 Västerbotten. Materialet från Läke-
konst utgjorde även underlag till ett av Kulturverkets senare 
projekt; fotbollsmusikalen Fair game. 

Fair Game 
Med avstamp i material producerat inom det tidigare projektet 
Läkekonst, skapades en fotbollsmusikal. Barnens material sat-
tes samman till en professionell scenföreställning tillsammans 

9 Beskrivningarna av projekten baseras på texter från Kulturverkets hemsida; 
https://kulturverketumea.se/tidigare-projekt/ 
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1. KULTURVERKETS HISTORIK 

med professionella musiker, Balettakademien i Umeå, Musikal-
akademien vid Strömbäcks Folkhögskola, och vuxna med 
funktionsvariationer från Alla-kan-kören vid Umeå Kultur-
skola, över 20 fotbollsspelare, skådespelare från Profilteatern 
och Skuggteatern i Umeå, samt ett av de sjuka barn som varit 
med och skapat grundmaterialet i Läkekonst. 

Fair Opera 
En musikdramatisk föreställning om rättvisa, värdighet, ytt-
randefrihet och barns rättigheter utvecklades och framfördes 
under 5 år. Inledningsvis tog barn och unga från Umeå (Sve-
rige) och Rom (Italien) fram idéerna till musiken och librettot 
till föreställningen. Därefter arbetade studenter från manus-
skrivarutbildningen vid Umeå universitet, samt musikstu-
denter från Musikhögskolan i Piteå och musikhögskolor i Riga, 
Rom och Perugia med att tolka barnens idéer. Slutligen arbe-
tade en tonsättare och professor med en librettist för att sam-
manfoga tolkningarna till en föreställning. I föreställningen 
deltog elever från Musikalakademien, Underhållningsorkes-
tern, en musikklass i Umeå kommun och dansare från Balett-
akademien i Rom (Italien). Produktionen inkluderade även 
professionell scenograf och regissör. 

Ovanstående beskrivning av tidigare projekt, visar exempel på 
Kulturverkets hållning och drivkrafter de senaste arton åren. 
Under Kulturverkets senare projekt, har vi genom följeforsk-
ning kunnat se att utgångpunkten för arbete enligt förhåll-
ningssättet ”barn säger åt proffsen vad de ska göra” vidare-
utvecklats till att såväl inkludera även vuxna med funktions-
variationer samt benämnas som ”stafettmetoden”.  

”Stafettmetoden” 
I projekten Alla har rätt och Sammankonst har vi kunnat se 
hur stafettmetoden tagit formen av en pendlande rörelse där 
projektets budskap, konstnärliga idéer och artefakter växlas 
mellan samtliga deltagare i projektet som en stafettpinne.  
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TID, RUM, MELLANRUM 

Stafettmetoden fungerar konkret som följande: Löparna i 
stafetten utgörs av olika intressegrupper: barn/unga/vuxna 
med funktionsvariationer, Kulturverkets konstnärspedagoger 
och ”kulturproffsen”. Kulturverket agerar som ”stödlöpare” till 
de olika grupperna, då de springer tillsammans med den ena 
eller andra involverade gruppen och stöttar och inspirerar i 
samarbete. När Kulturverket lämnar över stafettpinnen till en 
deltagande grupp, stannar de med andra ord kvar med den 
gruppen för att se till att stafettpinnen inte tappas och att alla 
inblandade i projektet fortfarande har målet i sikte. Stafett-
pinnen är till viss del redan ”fylld” med innehåll, då varje kul-
turverksprojekt inramas av teman och mål för projektet, exem-
pelvis barnkonventionen, erfarenheter av att delta i en idrotts-
klubb eller tankar om hur fred skapas. 

Kulturverkets huvudsakliga uppgift i stafetten är dels att 
säkerställa att stafettpinnens kärna finns kvar för varje byte, 
dels att den fylls med nytt innehåll för varje gång den lämnar 
en deltagande grupp och förs vidare till nästa. Kulturverket 
möjliggör med andra ord att idéer, tankar och alster (stafett-
pinnen) förmedlas mellan deltagare och ”proffsen” samt att 
växlandet (då stafettpinnen går emellan grupperna) genomförs 
i flera varv. Antalet växlingar är inte alltid på förhand bestämt, 
utan stafetten avslutas med upplevelsen av ”mättnad”, att 
Kulturverket konstaterar att de inte behöver växla fler gånger 
mellan deltagarna – då den konstnärliga produkten är redo att 
presenteras för offentligheten. Detta görs vanligtvis i form av 
en utställning, föreställning eller konsert och Kulturverket 
betonar vikten av att det är ”proffs” (i majoritet) som står för 
själva framförandet för att presentationen ska upplevas profes-
sionell av såväl de involverade grupperna som av publiken.  

I vår följeforskning har vi kunnat se hur COVID-19-pande-
min utmanade Kulturverkets arbete med stafettmetoden i 
projekten Alla har rätt och Sammankonst, framför allt utifrån 
hur mötena mellan deltagare i projekten skulle kunna genom-
föras utan fysiska träffar. Alternativet att pausa de två projekt-
en under COVID-19-pandemin var dock aldrig ett alternativ 
för Kulturverket, som valde att ställa om i stället för att ställa 
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in. I följande avsnitt presenterar vi de två projektens mål och 
upplägg närmare. 

Projektet Alla har rätt  

Bild 1. Avatar och barn lämnar vykort till politiker i Alla har rätt 

Inför att Barnkonventionen10 skulle lagstiftas 2020, valde Kul-
turverket att genomföra ett projekt i samarbete med barn i 
årskurs fyra från olika stadsdelar i Umeå kommun. Målsätt-
ningen med projektet var att: 

 stärka kunskapen kring Barnkonventionen 
 barn från olika stadsdelar ska få träffas, jobba kreativt 

utifrån Barnkonventionen och på så sätt lära känna 
varandra 

 öka barns kännedom om sina demokratiska rättig-
heter 

 ge barns röster ett större utrymme i det offentliga 
rummet 

10  https://unicef.se/barnkonventionen 
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TID, RUM, MELLANRUM 

 stärka barnens delaktighet i vårt samhälle 

Projektet Alla har rätt vände sig till samtliga barn i årskurs 4 i 
Umeå kommun och pågick under 2019–2022. Projektet gen-
omfördes i klassrum i olika skolor i Umeå kommun, på Bild-
museet, i Kulturverkets lokaler, vid fritidshem, i offentlig miljö, 
samt online. Totalt deltog cirka 1 100 barn i projektet, elever i 
36 klasser årskurs 4. Innan COVID-19-pandemin åkte barnen 
buss till varandras skolor samt till Bildmuseet och Kultur-
verket, i syfte att låta dem möta varandra och skapa tillsam-
mans på platser där de kanske inte varit tidigare. I enlighet med 
målen för projektet, strävade Kulturverket efter att barn från 
olika delar av kommunen skulle få träffas, arbeta kreativt och 
genom detta lära känna varandra. När projektet anpassades 
enligt COVID-19-restriktionerna valde Kulturverket att åka ut 
till barnen i skolorna medan klasserna möttes online, för att 
sedan övergå till att alla möten genomfördes online. Projektets 
konstnärliga alster utgjordes bland annat av en lång vikbok 
som ställdes ut i kommunen, animerade filmer om diskrimi-
nering, vykort med budskap om barns önskningar baserade på 
deras rättigheter, samt en animerad avatar som via en digital 
plattform visar barnens önskningar som protestplakat. Utställ-
ningar av delar av samt hela projektet, exempelvis tal och dik-
tuppläsningar i offentlig miljö ägde rum bland annat på Råd-
hustorget i centrala Umeå och på ett av Umeås turistmål 
Klabböle Energicentrum. En gul interaktiv steninstallation på 
fanns att skåda på Rådhustorget samt vid Nydalasjön, ett av 
Umeås mest populära fritidsområden. 
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Projektet Sammankonst  

Bild 2. Level 7, Generalrepetition 

Det andra projekt vi följt som forskare hade som mål att skapa 
och framföra en musikal på professionell nivå. Deltagare från 
en fritidsverksamhet för vuxna med funktionsvariation (Fritid 
för alla) samt elever vid Musikalakademien vid Strömbäcks 
folkhögskola samarbetade med Kulturverket och andra pro-
fessionella aktörer inom kulturfältet. Målsättningen med pro-
jektet var att: 

 ta vara på och lyfta målgruppens förmågor, frågor och 
funderingar 

 ge deltagarna reellt inflytande och medbestämmande 
under hela processen 

 sammanföra målgruppen med morgondagens musik-
alstjärnor i ett kreativt arbete på lika villkor 

 aktivt arbeta mot ett ”vi–dom–tänk” 
 skapa en professionell föreställning där olika grupper, 

genom att mötas och arbeta på lika villkor, upptäcker 
möjligheterna i varandras förutsättningar 
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TID, RUM, MELLANRUM 

 ge målgruppen tekniska och ekonomiska resurser för 
en professionell produktion 

 ge publiken en unik upplevelse de aldrig kommer att 
glömma 

Projektet Sammankonst engagerade cirka 45 deltagare och 
ledare från fritidsverksamheten Fritid för alla i Umeå kom-
mun, 16 elever och ledare vid Musikalakademien vid Ström-
bäcks folkhögskola, Kulturverkets konstnärspedagoger, en 
professionell regissör, samt andra professionella kulturarbeta-
re involverade i musikalproduktionen. Sammankonst var Kul-
turverkets tredje större projekt som inkluderar deltagare från 
Fritid för alla som en av intressegrupperna; en kommunal 
fritidsverksamhet för vuxna med funktionsvariationer, främst 
inom intellektuell funktionsnedsättning och AST (autism-
spektrumtillstånd).11 Samma konstnärspedagoger har sam-
arbetat inom samtliga tre projekt, och många deltagare från 
Fritid för alla har varit engagerade i flera av projekten. Projek-
tet Sammankonst genomfördes i lokaler vid Musikalakade-
mien vid Strömbäcks folkhögskola, Fritid för alla i Umeå 
kommun, Kulturverket, Norrlandsoperan, samt online. Innan 
COVID-19-pandemin möttes deltagarna från Fritid för alla 
och eleverna från Musikalakademien vid några tillfällen. Pro-
jektets upplägg innebar att alla deltagare skapade karaktärer, 
manus och musik till musikalen tillsammans med varandra 
och Kulturverket. Kulturverket besökte dels de olika involve-
rade grupperna i deras lokaler, och den andra delen innebar att 
deltagarna kunde lämna in anonyma förslag på teman, texter 
och musik i en digital plattform. Kulturverket inventerade 
regelbundet förslagen i plattformen och samlade, samman-
ställde och bearbetade dem för att sedan skicka dem åter till 
deltagarna för vidare arbete. Att den digitala plattformen 
gjorde bidragen anonyma innebar att alla som tog del av för-
slagen inte visste vem som bidragit med vad, vilket ledde till att 

11 https://www.umea.se/omsorgochhjalp/funktionsnedsattning/fritidsaktivi 
teterochmotesplatser/fritidforalla 
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det ”vi-och-dom”-tänk som nämns i projektmålen minime-
rades. Alla deltagare gavs därmed möjlighet till reellt infly-
tande och medbestämmande. När projektet anpassades enligt 
COVID-19-restriktionerna valde Kulturverket att åka ut till de 
involverade gruppernas lokaler medan deltagarna möttes on-
line, såg varandra på video eller tog del av varandras konst-
närliga bidrag genom den digitala plattformen samt genom det 
Kulturverket förmedlade. Musikalen kunde framföras på Norr-
landsoperan trots att flera i projektet smittades av COVID-19, 
eftersom det var möjligt att ta in ersättare samt byta roller. I 
nästa kapitel visar vi på möjligheter och utmaningar med att 
som forskare följa, studera och utforska sådan verksamhet, i en 
tid av komplexitet, strukturell förändring och pandemi. 

Diskussionsfrågor 
 Hur skulle ett stafettbaserat estetiskt projekt kunna 

genomföras i en (tänkt) praktik, och vilka konsekven-
ser skulle metoden få för projektets planering? 

 Vilka möjligheter och utmaningar ger gränsöver-
skridande arbete för estetisk verksamhet? 

 Vilka olika pedagogiska och konstnärliga kompeten-
ser behöver ingå och eventuellt utvecklas i ditt tänkta 
projekt? 
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2. Följsam följeforskning 

Övergripande var vår ambition som forskare i kulturverkspro-
jekten att fördjupa kunskap om hur förhållningssättet ”Barn 
säger åt proffsen vad de ska göra” och stafettmetoden kan bidra 
till delaktighet i estetisk verksamhet. Syftet med följeforsk-
ningen var att beskriva, analysera och försöka förstå delaktig-
het i integrerande konstprojekt drivna av Kulturverket ur ett 
deltagarperspektiv. Tillsammans med en blick på de mål som 
respektive projekt strävat mot, har detta varit utgångspunkter 
för de skeenden vi valt att följa i vår forskning. Under tiden för 
projekten framträdde några övergripande tematiseringar i 
analysen, vilka lagt grunden för fokus i ett antal forsknings-
artiklar som presenterar olika aspekter av delaktighet i projekt-
en. Sammanfattningar av artiklarnas resultat förmedlas något 
senare i detta kapitel. Avslutningsvis reflekterar vi som forska-
re över hur följsamhet fungerat som ett genomgående förhåll-
ningssätt i hela forskningsprocessen. 

Med grund i ett fenomenologiskt sätt att tänka utgår vi från 
att det endast är genom tillgång till människors levda erfar-
enheter av världen vi kan få veta något om den. Vi var, inspi-
rerade av van Manen (2016), intresserade av erfarenheter i 
form av levda relationer, levd kropp, levt rum, levd tid och levd 
materialitet. Som följeforskare i de två kulturverksprojekten, 
innebar detta för oss att vara uppmärksamma på och öppna för 
hur deltagarnas erfarenheter visade sig för oss. Syftet med 
studien och projektens flöde fick styra vilka metoder som an-
vändes för att få tillgång till erfarenheter och skapa ett forsk-
ningsmaterial. Frågor som blev viktiga att kontinuerligt reflek-
tera över var till exempel: Hur konstitueras deltagarnas förhåll-
ande till världen och andra människor? Hur erfars den andra? 
Hur erfars världen kroppsligt? Hur formar rummet människan 
och hur formar människan rummet? Hur erfars tid? Hur erfar 
kroppen världen? (van Manen, 2016). För att skapa ett material 
som kunde ge svar på dylika frågor pendlade forskningsmetod-
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erna mellan observationer, intervjuer och interaktion med 
material i form av ljud, bild och text, som ständigt genererades 
i projektens molnbaserade plattformar (”projektdrive”). 

Inledningsvis genomfördes följeforskningen på plats, för att 
senare övergå till att mestadels äga rum online i linje med Kul-
turverkets anpassningar till COVID-19-pandemins restrik-
tioner. Avslutningsvis följde vi mestadels med på plats under 
vissa anpassningar. Detta innebar att observationerna i projek-
tet både genomfördes via deltagande på plats, samt genom 
tysta observationer online via Teams (ett webbaserat kommu-
nikationsverktyg). Vi genomförde samtliga intervjuer i de båda 
projekten online, bortsett från två intervjuer som kunde ge-
nomföras på plats (intervjuer med ledaren samt deltagarna 
från Fritid för alla). Vissa intervjuer genomfördes också av 
medarbetare vid Kulturverket. På grund av att COVID-19-
restriktionerna lyftes precis i tid för uruppförandet av Sam-
mankonst slutresultat, musikalen Level 7, kunde vi observera 
generalrepetitioner och premiär på plats vid Norrlandsoperan. 
Nedan visas en översikt av de kontexter och metoder samt del-
tagare som inkluderats i följeforskningen. 
Tabell 1. Översikt av forskningsprojektens forskningsmaterial och 
dess tillkomst. 

Alla har rätt Sammankonst 

Var? På Bildmuseet, i Kulturverkets 
lokaler, i klassrum, i projektets 
drive, på utställningar. 

På Musikalakademien vid 
Strömbäcks folkhögskola, i Fritid för 
allas samlingslokal, på 
Norrlandsoperan, i projektets drive. 

Hur? Gruppintervjuer med 
konstnärspedagoger från 
Kulturverket, deltagande 
observationer/observationer, 
regelbunden genomgång av 
projektdrivens innehåll. 

Gruppintervjuer med 
konstnärspedagoger från 
Kulturverket, gruppintervjuer med 
deltagare från Fritid för alla, 
frågeformulär till deltagare från 
Fritid för alla, gruppintervjuer med 
elever från Musikalakademien, 
intervju med lärare från 
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Musikalakademien, intervju med 
ledare vid Fritid för alla, deltagande 
observationer, regelbunden 
genomgång av projektdrivens 
innehåll. 

Med 
vilka? 

Konstnärspedagoger från 
Kulturverket, elever och lärare 
från årskurs 4 i Umeå Kommun. 

Konstnärspedagoger från 
Kulturverket, elever och lärare från 
Musikalakademien, deltagare och 
ledare från Fritid för alla. 

I mallen nämns en ”projektdrive”, vilket syftar på var sin moln-
baserad samling mappar där projektens material successivt 
fylldes på. Projektdriven användes på något olika sätt i respek-
tive projekt och vi forskare gavs kontinuerligt full tillgång till 
innehållet. 

I Alla har rätt innehöll projektdriven dokument för pro-
jektets genomförande, exempelvis för planering, schemalägg-
ning och utvärderingar av terminernas arbete. Driven innehöll 
även olika konstnärliga artefakter, både i process- och pro-
duktform, som exempelvis bilder till avatarens plakat, vykor-
ten till politikerna, texter till poesisamlingen, filmerna som an-
vändes i diskrimineringsprojektet och dokumentation av ut-
ställningar. Där fanns även enkätsvar från barn i en undersök-
ning Kulturverket genomförde under projektet och material till 
metodboken som togs fram med grund i Alla har rätts arbete. 

Projektdriven i Sammankonst samlade och tillgängliggjorde 
dokument för projektets genomförande, och i likhet med Alla 
har rätt samlades där dokument för planering, schemalägg-
ning och utvärderingar av terminernas arbete. Sammankonsts 
drive innehöll även olika konstnärliga artefakter, både i pro-
cess- och produktform, som användes under skapandet och 
framförandet av musikalen Level 7. Exempelvis blev det möj-
ligt att följa manusets utveckling och hur texter blev till låtar i 
olika mappar. Projektet Sammankonst använde sig även av en 
länk till en extern digital plattform, där deltagarna i projektet 
under den första delen av projektet anonymt kunde lämna in 
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bidrag till skapandet av musikalens olika delar (exempelvis 
förslag på karaktärer, texter och musik). Vi i vår tur kunde ta 
del av förslagen genom att följa länken som fanns i driven.  

Nedslag i forskningsresultat Alla har rätt  
I följande avsnitt presenteras exempel på forskningsresultat 
sprungna ur fyra analyser av material skapade inom ramen för 
projektet Alla har rätt; Estetisk kommunikation och Barnkon-
ventionen, Levd tid i stafettmetoden, Normutmanande peda-
gogik och estetisk verksamhet, samt Barns rätt att höras och bli 
lyssnade på. 

Estetisk kommunikation och Barnkonventionen 
I sken av att projektet Alla har rätt var tydligt orienterat mot 
barns rättigheter och Barnkonventionen samt använde konst-
närliga uttryck som grund, blev det relevant att undersöka hur 
detta åstadkoms ur ett estetiskt kommunikativt perspektiv.12 
Barn från olika skolor i årskurs 4 skapade tillsammans med 
Kulturverket konst med budskap grundade i deras förståelse av 
barns rätt, Barnkonventionen och diskrimineringsgrunderna. 
Genom deltagande observationer i klassrum, på ett konst-
museum och i Kulturverkets lokaler samt i ytterligare observa-
tioner av projektet online (på grund av COVID-19-pandemin) 
följde vi hur barnen och Kulturverket arbetade med Barnkon-
ventionen och diskrimineringsgrunderna som utgångspunkter 
i skapandeprocessen. Vi kunde även ta del av de konstnärliga 
artefakter som skapades under projektets gång i projektdriven. 

Genom mer ”informella samtal” vid de deltagande observa-
tionerna samt i intervjuer med de delaktiga konstnärspeda-
gogerna fick vi tillgång till deras upplevelser av hur projektet 
fungerat såväl före som under COVID-19-pandemin. Kultur-
verkets sätt att anpassa projektet till restriktionerna för att nå 
sina projektmål trots omständigheterna visade sig centralt i 
alla delar av materialet. Resultatet för undersökningen visade 
dock att de ständiga anpassningarna av projektet i relation till 

12 Hentschel & Ferm Almqvist (2023a)  
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restriktionerna medfört att konstnärspedagogerna upplevt 
delar av projektet som utmanande. Konstnärspedagogerna i 
projektet strävade ständigt efter att skapa situationer som möj-
liggjorde estetisk kommunikation influerad av nyfikenhet och 
respekt, genom att använda sig av stafettmetoden som grund. 
Metoden möjliggjorde att deltagarna kunde mötas, gjorde rum 
för kunskapsproduktion och erbjöd delaktighet i att skapa 
konstnärliga processer och produkter. Med andra ord kan Alla 
har rätts arbete med hur barnens röster om sina rättigheter i 
form av estetiska uttryck ses som ett sätt att låta barn vara 
delaktiga i en utveckling mot ett mer hållbart samhälle. 

Levd tid med stafettmetoden som grund  
Ett andra tema som visade sig vara relevant att lyfta fram i Alla 
har rätt, var hur olika aspekter av levd tid spelade roll i pro-
jektet, ur de deltagande konstnärspedagogernas perspektiv.13 
Som tidigare nämnts, kan levd tid beskrivas som hur tid 
existerar i människors upplevelser av den. De olika levda tids-
aspekterna framträdde i en gruppintervju med konstnärspeda-
gogerna, där de delade sina mer övergripande tankar om 
projektets process och mål. Resultatet visade att levd tid i pro-
jektet Alla har rätt relaterar till upplevelsen av meningsfullhet 
i möten med varandra, upplevelsen av att tiden krymper eller 
försvinner, upplevelsen av att konstverk har en temporal di-
mension samt att COVID-19-pandemins restriktioner påver-
kade utkomsten av projektet. Det var även möjligt att se hur 
stafettmetoden påverkades av de olika levda tidsaspekterna. 
Dessa resultat vidareutvecklas tillsammans med andra forsk-
ningsresultat i ett senare nästa kapitel som fokuserar temat tid. 
Det är möjligt att se resultatet som ett exempel på hur olika 
aspekter av levd tid relaterar till delaktighet i estetisk verksam-
het, då meningsfulla möten med såväl människor som konst 
riskerar att försvinna eller bli ytlig, om tiden för mötena upplevs 
begränsad. Det finns även resultat från undersökningen av pro-
jekten som visar på motsatsen, vilket tas upp i kapitlet om tid. 

13 Ferm Almqvist & Hentschel (2022b) 
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Normutmanande pedagogik och estetisk verksamhet 
Resultatet av vår analys av material genererat inom Alla har 
rätt visade även att projektet kan ses som ett exempel på norm-
utmanande pedagogik – som, genom och i estetisk verksam-
het.14 Ett exempel på hur Alla har rätt kan ses som norm-
utmanande estetisk verksamhet, är hur projektet fokuserar på 
barns estetiska uttryck i kontrast till skriftliga och verbala 
uttrycksformer som norm i skolans verksamhet. Estetisk verk-
samhet kan ses som normutmanande i sig och kan på olika 
nivåer främjas eller hämmas i klassrummet. Ett exempel på hur 
Alla har rätt kan ses som ett normutmanande arbete genom 
estetisk verksamhet, är hur barnen erbjuds att ta del av och 
reflektera över normer i relation till identitet, exempelvis 
könsidentitet. I projektet beskriver en av konstnärspedago-
gerna hur han blev mobbad som barn för att han skrev poesi 
och inte ansåg vara nog ”macho”, för att sedan uppmuntra bar-
nen att gestalta sina tankar om (köns)identitet genom poesi.  

Ett exempel på hur Alla har rätt kan ses som ett norm-
utmanande arbete i estetisk verksamhet, är hur en medveten-
het om normer kan möjliggöra varierade utkomster av 
projekten. Exempelvis, att utgå från barnen som ett ”vad” (vad 
är du?) där stereotypa kategoriseringar om barnen baserade på 
exempelvis könstillhörighet, ålder, socioekonomiska aspekter, 
etnicitet, eller funktionsvariation riskerar att ges för stor 
betydelse – eller att utgå från normer om barnen som ett ”vem” 
(vem är du?), där barnens idéer, drömmar, mål och visioner 
ges betydelse. Detta harmonierar även väl med att använda 
Barnkonventionen som utgångspunkt för projektet, då exem-
pelvis barns rätt till sin egen identitet synliggörs. Att arbeta 
normmedvetet i estetisk verksamhet innebär att utveckla ett 
medvetet förhållningssätt och skapa utrymme för kontinuerlig 
reflektion över de normer som inramar verksamheten – för att 
se såväl dess möjligheter som utmaningar. Normutmanande 
projekt i estetisk verksamhet kan ses som en strävan mot 

14 Ferm Almqvist & Hentschel (2023a) 
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delaktighet om syftet med normutmanandet är att exempelvis 
ifrågasätta och förändra destruktiva sociala strukturer. 

Barns rätt att höras och bli lyssnade på  
Ett sista tema som framträdde i den del av Alla har rätt där 
barn tillsammans med Kulturverket skapade vykort med olika 
budskap som gavs till Umeå kommuns lokalpolitiker, var hur 
barnens röster blev hörda och lyssnade på i kommunikationen 
med politikerna.15 Barnens röster kommunicerades genom vy-
kort med olika budskap, där budskapet framträder såväl i 
konstuttryck som i text. Undersökningen baserade sig på en 
intervju med en av de konstnärspedagoger som arbetat med 
delprojektet, samt barnens konstnärliga och textbaserade ma-
terial i projektdriven. 

Delprojektet fokuserade främst på de tre sista målen för 
projektet: att öka barns kännedom om sina demokratiska 
rättigheter, att ge barns röster ett större utrymme i det offent-
liga rummet, samt att stärka barnens delaktighet i samhället. I 
projektet uppnåddes detta genom att barnen fick lära sig om 
barns rättigheter samt skapa konstnärliga budskap där de lyfte 
sådant de ville kommunicera till sina lokalpolitiker, gällande 
barns (sina egna) rättigheter. Kulturverket möjliggjorde skapan-
deprocessen, samt att barnens vykort trycktes upp och postades 
till lokalpolitiker i Umeå kommun, samt ställdes ut i stadshuset. 

Forskningsresultatet lyfter hur ett projekt som detta kan 
möjliggöra processer där idéer identifieras, bearbetas och ut-
trycks i samspel med konstuttryck, och att genomförandet 
kräver fantasi, samarbete, flexibilitet, öppenhet och mod. Bar-
nens idéer och konstnärliga uttryck blev hörda, lyssnade och 
agerade på av konstnärspedagogen, men vid den tiden utan 
återkoppling från politikerna.16 Det är möjligt att se resultatet 
som ett exempel på hur barnens röster om samhällsförändring 
i form av estetiska uttryck, blir ett sätt att vara delaktiga i en 
utveckling mot ett mer hållbart samhälle. Resultatet visar även 

15 Ferm Almqvist & Hentschel (2022a) 
16 Först efter delprojektets genomförande besvarades barnens vykort med 
kommentarer från politikerna som tagit del av vykorten. 
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att barnens röster behöver bli hörda, lyssnade och agerade på 
för att samhällelig förändring ska ske. 

I följande avsnitt presenteras några exempel på forsknings-
resultat av analyser genomförda inom ramen för projektet 
Sammankonst; Perspektivbyte som utgångspunkt genom estet-
isk kommunikation, Att utmana organisatoriska normer och 
strukturer, samt Aspekter av omsorg i ett musikalprojekt. 

Perspektivbyte genom estetisk kommunikation 
Ett resultat av följeforskningen gällande Sammankonst var att 
förutsättningar för och syn på perspektivbyte i projektet rela-
terade till musikaliskt blivande genom estetisk kommunika-
tion. Vi använde oss av observationer av projektet, material 
från projektdriven (exempelvis videoinspelningar och förslag 
från den gemensamma onlineplattformen), ett kvalitativt frå-
geformulär samt intervjuer med Kulturverket, Musikalakade-
mien samt Fritid för alla. Resultatet visar att Kulturverket 
skapar förutsättningar för möten där de själva fungerar som 
förebilder när det gäller att ta den andres perspektiv. Perspek-
tivbyte utgör en del av stafettmetoden i projektet, då arbets-
materialet till den blivande musikalen skickas fram och tillbaka 
mellan deltagarna. Deltagarna befann sig återkommande i 
situationen att försöka förstå avsikten med det en annan del-
tagare i projektet skapat, för att tolka och bearbeta det vidare. 
Perspektivbyte utgör även en del av arbetet med att uppfylla 
projektmålen, att sträva aktivt bort från ett ”vi-dom-tänk” med 
utgångspunkt i olika grupper genom att mötas och arbeta på 
lika villkor, och upptäcka möjligheter i varandras förutsätt-
ningar. Genom att aktivt välja att försöka se situationer ur den 
andres perspektiv, möjliggörs även en syn på den andre som 
ett ”vem” i stället för ett ”vad” (se tidigare exempel gällande 
Alla har rätt). 
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Att utmana organisatoriska normer och strukturer  
Ytterligare ett tema som visade sig relevant att undersöka när-
mare i projektet Sammankonst, var hur, samt på vilka nivåer, 
organisatoriska normer och traditionella strukturer utmana-
des genom projektets utgångspunkter och genomförande. Vi 
använde oss av observationer av projektet, material från pro-
jektdriven (exempelvis videoinspelningar och förslag från den 
gemensamma onlineplattformen), ett kvalitativt frågeformulär 
samt intervjuer med deltagarna i projektet. Resultatet av ana-
lysen visade att upplevelsen av att bli musikalartist i projektet 
framträdde hos såväl elever från Musikalakademien som del-
tagare från Fritid för alla. De faktorer som möjliggjorde detta 
kan ses som en ”väv” där deltagarnas agerande (i relation till 
sina tidigare erfarenheter), materiella-digitala aktörer (såsom 
organisatoriska, kommunikativa och kreativa aspekter) samt 
diskursiva aktörer (såsom Kulturverkets ”anda” eller utgångs-
punkter) vävdes samman och resulterade i upplevelsen av att 
bli musikalartist. 

Projektmålen fokuserar på att samtliga deltagare ska ges 
möjligheter att vara delaktiga. Det skedde genom att de bidrog 
med sina idéer och förmågor, gavs reellt inflytande över hela 
processen och att samarbetet byggde på möten och arbete på 
lika villkor trots olika förutsättningar inom de olika deltagande 
grupperna. Genom att Kulturverket visade sig öppna, nyfikna, 
ömsesidigt respektfulla, accepterande och konstnärligt engage-
rade, blev det möjligt för både Musikalakademiens elever och 
deltagare från Fritid för alla att uppleva blivandet som musi-
kalartist. Kulturverkets förhållningssätt till deltagarna och 
deras deltagande upprätthölls och spreds i projektet genom 
stafettmetoden. I likhet med hur vi tidigare beskrivit norm-
utmanande projekt i estetisk verksamhet, kan även utgångs-
punkten i att utmana normer i Sammankonst ses som en 
strävan mot delaktighet. Hur förhållningssättet utmanar etab-
lerade strukturer i kulturskolan, liksom i andra institutioner 
och organisationer tas upp i kapitel sju. 
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Aspekter av omsorg i ett musikalprojekt 
Ett tema som visade sig intressant att utforska vidare i Sam-
mankonst, var aspekter av omsorg i projektet, ur Kulturverkets 
perspektiv.17 Genom en analys av observationer och intervjuer 
med deltagarna under tiden för slutrepetitioner samt premiär 
av musikalen Level 7, tillsammans med intervjuer efter pre-
miären, framträdde omsorg som en central aspekt av Kultur-
verkets sätt att genomföra Sammankonst. Exempel på omsorg 
visade sig i såväl deras projektmål (ta vara på och lyfta intres-
segruppens förmågor, frågor och funderingar), som i hur de 
organiserade och agerade i projektet i relation till omsorg för 
människorna (deltagarna), konsten (de konstnärliga artefak-
terna som utgör musikalen) och pedagogiska val (stafettmeto-
den). Omsorg visade sig i relationerna mellan Kulturverket och 
deltagarna, där konstnärspedagogerna försökte byta perspek-
tiv med deltagarna och anpassa projektet efter de förutsätt-
ningar som fanns i de olika grupperna och bland de olika 
individerna. Omsorg om den andre, förutsätter ett perspektiv-
byte (se tidigare avsnitt). Det är möjligt att se omsorg som en 
del av ett socialt delaktighetsperspektiv i estetisk verksamhet, 
genom att fokusera på att vårda de relationer som uppstår 
mellan människor genom konstnärligt samarbete. 

Sammanfattningsvis har vår följeforskning av Kulturver-
kets projekt Alla har rätt och Sammankonst under 2019–2022 
genererat en mängd forskningsresultat. I följande tre kapitel 
fördjupar vi oss i hur tid, rum och mellanrum framträder 
genom delaktighet i estetisk verksamhet och hur delaktighet 
kan uttrycka sig i sådana kontexter. 

Reflektioner över den fenomenologiska forskarrollen 
Under vårt arbete med att som forskare följa de två projekten, 
har vi funnit att just fenomenet ”följsamhet” fungerat som 
såväl riktning som metod. Det är grundat i vårt fenomenolo-
giska perspektiv; en fenomenologiskt baserad forskare strävar 

17 Hentschel & Ferm Almqvist (2022) 
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efter att vara följsam såväl som riktad mot det fenomen som 
utforskas. Som vi redan nämnt, innebär en fenomenologisk  
forskares utgångspunkter att det endast är möjligt att få veta  
något om världen genom tillgången till människors levda  
erfarenheter av densamma. Som följeforskare innebär detta att  
vara uppmärksam på och öppen för det som visar sig. I det 
följande presenteras de aspekter som strukturerat vårt sätt att  
agera som fenomenologiska följeforskare i Alla har rätt och 
Sammankonst. Aspekterna samlas under följande rubriker:  
Den följsamma, föränderliga och flexibla fenomenologiska for-
skaren, Den (själv)reflexiva fenomenologiska forskaren, Den  
samskapande fenomenologiska forskaren, Den personliga feno-
menologiska forskaren samt  Den lärande och undervisande 
fenomenologiska forskaren.  

Den följsamma, föränderliga, flexibla 
fenomenologiska forskaren  

Att följa två konstpedagogiska projekt under tre års tid där 
projektens konstnärliga processer såväl som produkter inklu-
derade dimensioner av föränderlighet, var både utmanande 
och spännande. Att delar av forskningen genomfördes under 
COVID-19-pandemin ökade graden av både spänning och  
utmaning. Detta innebar att vi som forskare behövde vara 
desto mer flexibla och öppna i relation till såväl forsknings-
kontexter, metoder som deltagare. Som tidigare presenterats i  
Tabell 1 inkluderade de två projekten varierade former av ma-
terial. Det kunde handla om deltagarnas beskrivningar av sina 
upplevelser i skrift och tal, våra observationer av verksamheten 
och dess konstnärliga processer, och produkter både på plats 
och i den molnbaserade driven. Även de metoder som möjlig-
gjorde vår tillgång till verksamheten varierade i projekten, då  
vi genomförde deltagande observationer och intervjuer så väl 
på plats som via skärm.  

För att möjliggöra en förståelse för vilka situationer som var  
relevanta att följa närmre i projekten, var kontakten med Kul-
turverket avgörande. Genom att hålla en regelbunden dialog 
gällande var i projektet de befann sig och om det fanns något 
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de ansåg var viktigt att vi följde, kunde vi hålla oss nära pro-
cessen även under den period av projektet då deltagarna var 
fysiskt isolerade från varandra. En ytterligare aspekt som 
uppfyllde vår strävan efter följsamhet var att vi tidigt bjöds in 
projektens molnbaserade driver, vilket innebar möjlighet att 
observera hur de konstnärliga processerna och produkterna 
växte fram över tid. 

Vår förförståelse vad gäller hur delaktighet i liknande konst-
pedagogiska projekt kan upplevas, medförde såväl fördelar 
som nackdelar för vår strävan efter följsamhet. Det var fördel-
aktigt att vi som forskare genom våra tidigare erfarenheter 
kunde välja att rikta vår uppmärksamhet mot och fånga händ-
elser vi vet kan uppstå i vissa specifika situationer. Exempelvis, 
genom att observera flera repetitioner inför en konsert i stället 
för att enbart observera konserten, eller att intervjua del-
tagarna flera gånger över tid om den konstnärliga processen. 
Det kan dock vara till nackdel att låta denna tidigare erfarenhet 
ledsaga riktningen mot vissa händelser och handlingar efter-
som den kan leda bort från riktningen mot och öppenheten 
inför det fenomen som studeras.  

Forskarens tidigare erfarenheter av liknande fenomen kan 
även påverka arbetet med att skriva fram forskningsresultat, 
där de tidigare erfarenheterna riskerar att begränsa fenome-
nets beskrivning, genom att forskaren tar delar av fenomenet 
"för givet”. Vi har därför medvetet och regelbundet arbetat 
med att inte låta våra tidigare erfarenheter styra följsamheten 
och riktadheten mot det nuvarande fenomenet för undersök-
ning. I stället har vi strävat efter att se de tidigare erfarenhe-
terna som kunskaper om vad varit möjligt i studier av ett när-
liggande fenomen. Detta brukar benämnas som parentessätt-
ning, eller epoché, inom fenomenologin. Genom att vi i vårt 
forskningssamarbete fört regelbundna samtal och gett varan-
dra full insyn i våra arbetsprocesser, har vi kunnat påminna 
varandra om att vara uppmärksamma på hur våra tidigare 
erfarenheter influerat och riskerat att styra undersökningen av 
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studiens fenomen. Vi har även valt att låta andra sakkunniga 
(forskarkollegor samt anställda vid Kulturverket) läsa och 
kommentera såväl artiklar som denna bok under flera tillfällen 
i arbetsprocessen, i en strävan efter att göra bokens innehåll så 
tillgängligt och korrekt som möjligt. 

I sken av forskningsprojektet visar sig samskapande i forsk-
ningsprocessen som en god erfarenhet av flera skäl. Exem-
pelvis har vi i vår strävan att fånga och hantera relevanta aspek-
ter av delaktighet i de varierade sammanhang vi följt kunnat 
variera vårt arbetssätt genom att observera aktiviteter, intervjua 
deltagare samt analysera material såväl enskilt som tillsammans. 
Detta har troligtvis möjliggjort tillgång till fler aspekter av 
fenomenet än om enbart en forskare varit engagerad i projek-
tet. Vi har även kunnat reflektera över och revidera framväxten 
av våra forskningsresultat genom kontinuerliga kollegiala 
samtal, vilket förhoppningsvis ökat resultatens trovärdighet. 
Det är möjligt att betrakta vårt arbetssätt som en slags stafett-
metod, då vi har skickat olika arbetsmaterial vi bearbetat på 
varsitt håll till varandra med syfte att låta den andre ta över. I 
slutfasen av arbetet med att producera och sprida resultat (till 
exempel forskningsartiklar och konferenspresentationer) har 
vi sammanställt och presenterat slutprodukten tillsammans. 
Det har varit möjligt att samarbeta på detta vis eftersom vi även 
i detta hänseende strävat efter riktadhet och följsamhet gent-
emot varandra. 

Med ett fenomenologiskt sätt att utforska och beskriva ett 
fenomen genom att tillgå och analysera människors levda 
erfarenheter av detsamma, är det i vår mening omöjligt att inte 
låta sig påverkas av forskningsprojektens innehåll på ett högst 
personligt och mänskligt plan. Att som fenomenologisk for-
skare sträva efter att få insikt i och greppa hur andra människor 
erfar delaktighet i konstpedagogiska projekt, där mänskliga 
och konstnärliga möten står i fokus, innebär att göra sig själv 
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uppmärksam på och öppen för hur något visar sig som levt. 
För att göra detta i materialproduktion och analys, behöver 
den fenomenologiska forskaren öppna sig för hur deltagarnas 
beskrivningar av deltagande visar sig (Bengtsson, 1999). 

Genom att försätta sig i detta analytiska tillstånd blir det 
producerade materialet en del av vår egen levda erfarenhet, 
som sätter spår. Det är omöjligt att inte beröras av deltagarnas 
berättelser om hur de växer i projekten, eller hur ledarna käm-
par för att anpassa projektet under en pandemi. Det centrala i 
projekten – att mötas – måste tänjas till det yttersta. Att forska 
med utgångspunkt i människors levda erfarenheter av något 
som visar sig vara viktigt för dem inom ramen för estetisk 
verksamhet, innebär att den egna levda erfarenheten av del-
aktighet kan förändras. Öppenhet för förändring kan ses som 
en del i att vara följsam mot vad själva forskningsprocessen 
leder oss forskare till, bortom det förväntade resultatet (att 
producera och publicera forskningsresultat). 

Vi som forskare har genom forskningsprocessen med Alla har 
rätt och Sammankonst lärt oss att delaktighet i konstpedagog-
iska projekt kan innebära så mycket mer än att delta i ett 
konstnärligt samskapande, att deltagandet kan utgöra omfatt-
ande upplevelser som inte enbart är att betrakta som konst-
närliga. Genom att följa Kulturverkets två projekt har vi funnit 
att människor växer genom att utmanas och utmana varandra 
i möten med varandra och konsten, och att ledsagandet genom 
sådana processer kräver professionell kunskap, flexibilitet, 
öppenhet och omsorg för deltagarna. Som forskare, lärare och 
lärarutbildare inriktade mot pedagogikens estetiska dimen-
sioner samt som konstnärer och människor, anser vi att sådana 
resultat är viktiga att sprida. Boken är ett sätt för oss att skicka 
kunskapen vidare. Vi hoppas att den som läser reflekterar över 
vad som inspirerar och att det i sin tur leder till nyfikenhet att 
pröva i egen verksamhet. 
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Diskussionsfrågor  
 Hur skulle ett estetiskt projekt med utgångpunkt i 

Barnkonventionen kunna genomföras, och hur skulle 
ett sådant projekt kunna fungera som normutma-
nande? 

 Hur ser du på omsorg om deltagarna som del av att 
pedagogiskt leda estetiska verksamheter? 

 Hur skulle ett estetiskt projekt med utgångpunkt i 
perspektivbyte mellan deltagare i projektet kunna 
genomföras? 
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3. Tid 

När vi som fenomenologiska forskare lånar van Manens (2016) 
blick för att betrakta tid som fenomen kan vi konstatera 
följande; att tid utgör en av fem existentiella aspekter eller sätt 
att leva i världen tillsammans med levd kropp, levt rum, levda 
relationer och levda ting. I detta kapitel fördjupar vi oss i hur 
olika aspekter av tid kan möjliggöra såväl som hindra delaktig-
het i estetisk verksamhet, genom exempel hämtade ur projek-
ten Alla har rätt och Sammankonst. 

Tid för delaktighet i estetisk verksamhet 
Som tidigare nämnts kan tid upplevas på olika sätt. Ur ett ob-
jektivt perspektiv kan tid betraktas som mätbar i överens-
komna enheter (klocktid) medan tiden sett ur ett subjektivt 
perspektiv är ett levt fenomen – tiden kan upplevas individuellt 
på olika sätt eftersom alla levda erfarenheter är subjektiva. van 
Manen (2016) exemplifierar detta med hur tid levs under 
passiv väntan eller när människor är aktivt involverade i något. 
Levd tid kan även inkludera aspekter som relaterar till fram-
tiden, som önskningar, planer och mål. Tid som levd exis-
tentiell aspekt sammanflätas ständigt med de andra existenti-
ella aspekterna, vilket är synligt i flera av de exempel som kom-
mer att tas upp i detta kapitel. Ett exempel på hur aspekterna 
tid och rum flätas samman i gemensamma situationer lyfts i 
van Manens exempel om upplevelsen av en lång bilresa. Den 
första milen av resan kan kännas kortare och snabbare än den 
sista milen på resan som upplevs lång och långsam. Men hur 
kommer det sig att tiden och rummet upplevs så?  

Vi prövar att reflektera över upplevelse av tid genom Boll-
nows (1953) synsätt, som utgår ifrån att människors riktadhet 
mot tiden påverkar själva upplevelsen av den. Han beskriver 
att människors riktadhet mot världen påverkar deras med-
vetenhet om den. En mer ”tillrättavisad” eller sluten inställning 
leder till upplevelser av att leva världen i motstånd till den, 

51 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

TID, RUM, MELLANRUM 

medan en ”upplyft” mer social inställning till tiden leder till 
upplevelser av att världen bjuder in. En mer sluten riktadhet 
kan därmed bidra till att tiden den sista milen av resan upplevs 
som olidligt lång, medan en mer social riktadhet mot tiden 
möjliggör upplevelse av den första milen som snabbt eller till 
och med som obefintlig. Exemplet med bilresan visar även hur 
aspekter av objektiv tid (den faktiska tiden det tar att resa från 
start till mål) och levd tid (upplevelsen av tiden som snabb eller 
långsam i relation till vägen) relaterar till varandra. I Alla har 
rätt och Sammankonst blev det genom forskningen tydligt att 
Kulturverkets olika förhållningssätt och anpassningar till såväl 
objektiv som levd tid spelade stor roll för konstnärliga och 
relationella processer. 

När det kommer till konstnärliga processer i konstpedagog-
iska projekt, är det relevant att överväga huruvida det är möj-
ligt att inom projektet vara öppen för att de konstnärliga 
processerna kan inkludera upplevelser av att tiden stannar upp 
eller försvinner i mötet med konsten. Enligt Bollnow (1989) 
kan avbrott i den monotona vardagen möjliggöra upplevelsen 
av att detta sker. Han exemplifierar detta med högtidsfiranden 
i skolor som nödvändiga delar i utbildning. ”The significance 
of the celebration lies in the festival itself; in the experience of 
living through this extraordinary event” (p. 71). Bollnow be-
skriver att firanden kräver närvaro, reflekterad tankfullhet och 
särskilda sätt att tala och agera, vilka möjliggör att deltagarna 
kan lämna det vardagliga förgivettagna i skolans tid och rum 
och i stället få uppleva något extraordinärt. I estetiska verksam-
heter kan detta exemplifieras av offentliga utställningar, kon-
serter och andra framföranden som skapar ett avbrott i den 
mer vardagliga upplevelsen av tid i projektet. 

Exempel på avbrottstid är då den konstnärliga processen 
anses ”klar” nog att visas för andra, då musikalartisterna får ta 
emot publikens jubel, eller då barnen får se politikernas reak-
tioner på deras protestplakat. Som pedagog blir det därmed 
viktigt att ha i åtanke hur de mer extraordinära avbrotten i 
projekten kan åstadkommas, för att skapa möjligheter för del-
tagarna att vara delaktiga i upplevelsen av att dela sina konst-
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närliga uttryck med andra. Dufrenne (1973) beskriver konst 
som en avspegling av såväl den tidsperiod som konstverket 
skapades i och den som skapade det, som den tidsperiod konst-
verket upplevs i och den som upplevde det. Konstverk kan 
därmed inte ses som avskilda från människan, de är alltid rela-
terade till sina skapare och mottagare – konstverket kan situe-
ras i flera olika upplevelser av tid samtidigt. Tidpunkten för när 
konst skapas, uttrycks och erfars liksom vilka estetiska erfaren-
heter som erbjuds, relaterar alltså till hur konsten och fram-
förandet av den situeras i relation till tid. I Alla har rätt och 
Sammankonst situeras konsten och dess framförande genom 
stafettmetoden, som under samskapandeprocessen växlas mel-
lan deltagare och avslutas med ett firande eller ett ”fyrverkeri” 
(Kulturverkets egna ord om avslutningsfasen) genom exem-
pelvis offentliga konserter eller utställningar. 

En annan aspekt av tid som relaterar till konstnärliga pro-
cesser i konstpedagogiska projekt, är om och hur de inblan-
dade pedagogerna (och/eller ”kulturproffsen”) hanterar aspek-
ter av tid i relation till såväl den konstnärliga processen som 
den konstnärliga produkten. Att arbeta som pedagog eller 
proffs i konstpedagogiska projekt kräver medvetenhet om 
(ungefärlig) tid för olika skeenden av processen. Exempelvis 
kan det handla om hur lång tid det tar för ett barn i årskurs fyra 
att lära sig att hantera filmredigeringsprogram, att pröva ut 
kläder med en kostymör inför framförandet av en musikal, att 
skapa en digital avatar som förmedlar barns önskningar och 
rättigheter, eller hur många tagningar som behövs för att ett 
musikstycke ska kunna spelas upp i radio. Detta indikerar att 
pedagogernas kunskaper behöver bestå av såväl estetiska 
ämneskunskaper som en aning om hur tid spelar roll i konst-
närliga samskapande processer.  

När stafettmetoden används som utgångspunkt för ett 
konstpedagogiskt projekt är det relevant att reflektera över 
sådant som berör såväl de konstnärliga processerna som de 
relationella. Gällande de konstnärliga processerna kan det vara 
av vikt att pedagogen ställer sig frågor om exempelvis: Hur 
många växlingar ska göras under stafetten, och hur lång tid ska 
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varje grupp ges för sitt kreativa arbete inför offentlig utställ-
ning? Hur förhåller pedagoger sig till att projektets mål och 
metoder syftar till att möjliggöra estetiska erfarenheter i rela-
tion till den objektiva tidsram projektet har? Hur kan del-
tagarna bjudas in och vara närvarande i världen utan att den 
objektiva tiden hindrar? Hur mycket tid behövs för att del-
tagarna ska känna att de hanterar de konstnärliga uttrycken på 
ett sätt som kan förmedla deras tankar vidare i stafetten? 

I estetiska verksamheter är såväl objektiv som levd tid givna 
fenomen att relatera till i såväl planering som genomförande 
av konstpedagogiska projekt, även när det handlar om de mer 
relationella processerna. Gällande objektiv tid behöver peda-
gogen exempelvis göra medvetna val och överväganden under 
hela projektet genom reflektion i relation till tid för att möjlig-
göra upplevelser av engagemang och delaktighet. Det är även 
av vikt att pedagogen tar hänsyn till huruvida projektets mål 
och metoder inkluderar en strävan mot att deltagarnas levda 
erfarenheter lyfts i projektet – exempelvis när möten och sam-
skapande mellan olika deltagargrupper utgör såväl mål som 
metod. Om så är fallet, bör den objektiva tid som ramar in 
projektet anpassas så att alla deltagare kan vara närvarande och 
delaktiga. 

I konstpedagogiska projekt som bygger på stafettmetoden 
blir det exempelvis relevant att överväga sådant som: Hur 
mycket tid behöver de olika deltagargrupperna för att resul-
tatet av skapandeprocessen ska upplevas samskapande? Om 
något oförutsett uppstår i projektet som kan påverka relations-
skapandet (som exempelvis fysisk isolering under en pan-
demi), krävs justering i tidsramarna för att kunna erbjuda 
meningsfyllda möten mellan deltagarna? Hur kan verksam-
heten balanseras mellan att tiden riskerar att upplevas för kort 
eller begränsad och att alla deltagare ska känna sig engagerade, 
sedda och delaktiga?  

I det följande presenteras exempel på hur objektiv och levd 
tid spelar roll för såväl konstnärliga som relationella processer 
i Alla har rätt och Sammankonst. Flera exempel visar även hur 
andra existentiella aspekter sammanflätas med tid. Kapitlet är 
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fortsättningsvis indelat i fem huvudsakliga teman: Tid för att 
skapa och delta i meningsfulla relationer, Upplevelse av rela-
tioner över och samskapande, Balans mellan objektiv och levd 
tid, Relationell och konstnärlig utveckling genom delaktighet 
samt Delaktighet i estetiska verksamheter formar framtiden. 

Tid för att skapa och delta i meningsfulla relationer  
I projekten Alla har rätt och Sammankonst, visade sig upp-
levelser av att skapa och delta i meningsfulla relationer med 
varandra och konstuttryck stå i tydlig relation till olika aspek-
ter av levd tid. Deltagarnas upplevelser av hur tid spelar roll för 
att sådana relationer skulle kunna uppstå, visade sig i beskriv-
ningar av tid i Kulturverkets projekt som lång, kort, snabb eller 
långsam. Ett exempel är hur relationer som fördjupats under 
längre samarbeten mellan Fritid för alla och Kulturverket 
utgjorde en förutsättning för att projektmålen i Sammankonst 
kunde samskapas. På så vis var det möjligt att balansera mål 
och metoder i förhållande till deltagarnas upplevelser av såväl 
objektiv som levd tid. 

I projektet Alla har rätt, framträder levd erfarenhet av tid 
som ”snabb” i konstnärspedagogernas beskrivningar av hur de 
deltagande barnen snabbt byggde relationer med varandra när 
de arbetade tillsammans konstnärligt. Samtidigt beskriver 
konstnärspedagogerna att de önskar att de kunnat möjliggöra 
längre tid i projektet för möten med och mellan barnen och 
konsten. De oroade sig för att för få möten riskerade att skapa 
endast ytliga relationer till konstuttrycket, liksom till kun-
skapsinnehållet, i detta fall Barnkonventionen, och till de an-
dra deltagarna. För en pedagog utgör en del av det didaktiska 
ansvaret för undervisningen att se till att den tid som tilldelas 
deltagande i exempelvis estetisk verksamhet, är tillräcklig i 
relation till de mål som är uppsatta. En pedagog förväntas ord-
na undervisningen så att alla deltagare ges möjligheter att ta in 
och bearbeta det innehåll och förkroppsliga de kunskaper som 
anses relevanta. Under COVID-19-pandemin förändrades för-
utsättningarna för att bedriva estetisk verksamhet radikalt och 
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många aktörer valde att ställa in sina verksamheter i stället för 
att anta utmaningarna. Kulturverket valde att ställa om i stället 
för att ställa in. Kanske det hade varit möjligt att anpassa 
verksamheten till den levda känslan av att tiden inte räckte till 
för att möta barnen tillräckligt i projektet, om inte restriktio-
nerna satte så svåra begränsningar? 

Ett annat exempel av när levd tid framträdde som kort, lång 
eller för begränsad av deltagarna i projekten, visar sig i beskriv-
ningar av att det gick ”fort” att gå från ett ”vi-och-dom”-tänk 
till att bli ett ”tillsammans” i projektet Sammankonst. Under 
den sista tiden inför, samt under, premiären av musikalen 
Level 7 beskriver flera deltagare att det kändes som att tiden 
gick fort, avseende de relationer som skapades i och genom 
deltagande i musikalens färdigställande och framförande. För 
att förstå detta, behövs först en påminnelse om att deltagarna i 
Sammankonst knappt hann träffa varandra under den första 
tiden i projektet, innan COVID-19-pandemin och dess restrik-
tioner var ett faktum. Huvuddelen av projektet tillbringade del-
tagarna på var sitt håll och de möttes endast under en begränsad 
tid online. Deltagarna kunde med andra ord inte mötas i samma 
fysiska rum förrän de sista veckorna inför premiären. 

Trots att Kulturverket arbetat för att skapa digitala kreativa 
möten online mellan deltagargrupperna under COVID-19-
pandemin, framkom det i beskrivningar av processen att elev-
erna från Musikalakademien i majoritet upplevde att de under 
den här perioden enbart samarbetade med Kulturverket. De 
mötte inte deltagarna från Fritid för alla fysiskt under den 
perioden. Kulturverkets strävan efter att undvika ett ”vi-och-
dom”-tänk mellan deltagarna i projektet verkade inte ännu 
fungera som önskat. När musikalen skulle färdigställas och 
framföras, fick deltagarna från Musikalakademien, Fritid för 
alla och Kulturverket till sist träffas på plats för att börja repetera 
enligt manus, tillsammans med orkester och scenproduktion. 
Det blir i många beskrivningar tydligt att processen att mötas 
och gå från ett ”vi-och-dom”-tänk till ett ”tillsammans”, upp-
levdes som snabb. En av ledarna för Fritid för alla beskriver hur 
hen blev förvånad över upplevelsen av att alla redan kände 
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3. TID 

varandra, då hen kom till repetitionerna efter det att några 
fysiska möten i slutet av projektet redan ägt rum.  

Hur kommer det sig då att deltagarna involverade i Sam-
mankonst gick från att vara i ett ”vi-och-dom” till att bli 
ett ”tillsammans” så pass snabbt under de sista dagarna i pro-
jektet? Kulturverkets öppna och nyfikna bemötande av de olika 
grupperna utgjorde en del av det stoff som följde med stafett-
pinnen, vilket medförde att deltagarna bemötte varandra på ett 
liknande vis när de väl träffades. Som pedagog hör detta till den 
del av yrket som innebär att alltid fungera som förebild när det 
kommer till sätt att vara mot andra. Det är möjligt att Kultur-
verkets sätt att omsorgsfullt skapa förutsättningar för att del-
tagarna skulle nå projektmålen (i synnerhet de som rör möten 
och upplösandet av ”vi-och-dom”-tänket) i möten mellan de 
olika grupperna fördes över till deltagarnas sätt att bemöta 
varandra. 

Konstnärspedagogernas starka fokus på att skapa relationer 
med och mellan deltagarna i projekten nyanserar föreställ-
ningar om att relationsbyggen tar lång tid, och att det krävs 
mycket tid för att samskapa i konstpedagogiska projekt 
(Christophersen & Kenny, 2018). Mycket skedde dessutom 
online, vilket väcker tankar om huruvida sammanflätning av 
tid och rum i estetiska verksamheter står i relation till om 
mötet sker fysiskt eller online, och hur detta påverkar möjlig-
heter att skapa meningsfulla relationer – att bli ett ”tillsam-
mans”. På vilka sätt är det möjligt att utveckla meningsfulla 
relationer till varandra och konstuttryck i liknande estetiska 
verksamheter med liknande mål, om deltagarna enbart möts 
online? Detta utvecklas vidare i nästa kapitel. 

I projektutställningarna inom Alla har rätt framträder ett 
annat exempel av hur levd tid sammanflätas med rumsliga 
aspekter i projekten. Det är upplevelsen av hur tiden försvinner 
när en meningsfull relation till konstuttryck uppstår. En av 
konstnärspedagogerna beskriver hur fint det är att ta del av 
barnens entusiastiska engagemang när de fångas i upplevelsen 
av att finna sin egen konst på en offentlig professionell konst-
utställning, och glädjen av att kunna se sin egen del i en större 
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helhet. En utställning kan utgöra en situation där tid och rum 
styrs av den professionella inramningen – betraktaren bjuds in 
i en viss tid och ett visst rum för att uppleva något – där levd
erfarenhet av att tiden kan försvinna erbjuds. Även detta ut-
vecklas vidare i kapitel fem. 

Fördjupade relationer resulterar i samskapande 
Projektet Sammankonst var, som tidigare nämnts, inte Kultur-
verkets första projekt med deltagare från Fritid för alla. De har 
samarbetat under flera år, och i samtal med såväl konstnärs-
pedagogerna som en ledare vid Fritid för alla, framträder tiden 
för deras samarbeten som en avgörande aspekt för vad som 
blivit möjligt att genomföra. Ledaren för Fritid för alla be-
skriver en märkbar skillnad över tid i hur de som ledare arbetat 
i relation till att stötta samarbetet i de första projekten jämfört 
med Sammankonst. Ledarna utgjorde en given del av stafett-
metoden som förmedlare av information och stöttande av 
delaktighet i de tidiga projekten. Men över tid har Kulturverket 
och deltagarna från Fritid för alla etablerat egna meningsfulla 
relationer till varandra som grund för att arbeta konstnärligt 
tillsammans. Gradvis har ledarnas funktion för att stafett-
metoden ska fungera minskat. En följd av att Kulturverket och 
Fritid för alla utvecklat dessa meningsfulla relationer, är att 
Kulturverkets syn på deltagarna samt vilka behov projekten 
fyller för dem förändrats under tidens gång. Det här visar sig i 
hur konstnärspedagogerna en bit in i projektet resonerar om 
de projektmål för Sammankonst vi presenterade i kapitel två. 

Konstnärspedagog 1: När vi började så var det ju att föra ut, 
eller att göra deras röst hörd. De har ju haft en frustration över 
att de inte får synas och höras. Och vi känner att det är något 
som saknas, och vi hade en del plattformar vi kunde erbjuda 
som inte de hade tillgång till. Så drivkraften har väl varit i stort 
att kunna ge dem dessa och i sann kulturverksanda liksom låta 
dem någonstans ta över, att göra dem bekväm i de här roll-
erna. 
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Konstnärspedagog 2: Ja, men jag tänkte säga att på något sätt 
så kanske … fortfarande finns det väl en drivkraft i att låta den 
här målgruppens röster får höras, men samtidigt kanske det 
är så nu att om man tänker att med Drömpartiet eller med 
Valstugan och allt det där, då var det målet att deras röster 
skulle få höras. Nu så kanske målet är att … ja, förut var vi 
kanske ett medel för att deras röster skulle få komma fram, nu 
när vi har lärt känna varandra och nu är det mer tillsammans. 
Nu är det mer att vi ska göra det här tillsammans som en 
grupp… 

Konstnärspedagog 1: Ja, att behålla deras röster, så att de inte 
seglar upp och sedan försvinner ut, utan att de får liksom… 

Konstnärspedagog 2: Och nu kanske det är mer det här att vi 
har insett att vi kan ge och ta. Det är inte vi som hjälper dem 
att höras, utan nu hjälps vi åt att göra något gemensamt. Det 
kanske har blivit en liten förskjutning i att vi inte bara är en 
hjälp för dem utan de är en hjälp för oss. 

Sett i sken av projektmålen för Sammankonst, där det att skapa 
ett ”tillsammans” betonas, är det möjligt att se hur de menings-
fulla relationer som skapats över lång tid mellan Kulturverket 
och Fritid för alla resulterat i att Sammankonst bygger vidare 
på en mer samskapad grund än de tidigare projekten. 

Balans mellan mål och metoder samt objektiv 
och levd tid 

Resultatet av följeforskningen visar att stafettmetoden lätt på-
verkas av olika aspekter av såväl objektiv som levd tid. Som vi 
tidigare beskrivit, krävs ett pendlande mellan deltagarna och 
proffsen för att stafettmetoden ska fylla sitt syfte. Detta innebär 
att själva stafetten till viss del behöver planeras i förväg, i rela-
tion till bland annat objektiv tid. Exempelvis styrs stafettens ut-
formning av hur många som förväntas delta under hur lång 
tid. En annan tidsaspekt som inverkar på stafetten är hur 
många växlingar som är lämpliga för att meningsfulla rela-
tioner ska uppstå balanserat med vilken ungefärlig form Kul-
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turverket önskar för den konstnärliga slutprodukten. Dessa 
tidsaspekter är att betrakta som levda. Som tidigare nämnts, 
kan skapande av meningsfulla relationer ur ett levt tidsper-
spektiv upplevas som snabbt eller kort. Tiden upplevs i för-
hållande till de fasta projektramarna, så som exempelvis for-
mellt tilldelad tid, situerad i specifika kontexter. Det är därmed 
inte möjligt att generalisera gällande hur lång eller kort tid som 
krävs för att deltagare skall kunna skapa meningsfulla relatio-
ner med varandra och konstuttrycken. Som pedagog bör dock 
olika aspekter av objektiv och levd tid en utgöra grund för 
didaktisk reflektion i planering och genomförande av estetiska 
verksamheter. 

Enligt ett exempel hämtat ur Alla har rätt gällande en poesi-
samling som skulle tryckas, behövdes tid i stafetten såväl för 
skapandet av poesin i form av ett antal stafettväxlingar mellan 
barnen och Kulturverket (proffsen), men även tid för fler proffs 
att bidra med till exempel grafisk design och tryck av dikt-
boken. Samtliga nämnda tidsaspekter skulle kunna hanteras 
som objektiva eller mätbara om de schabloniserades enligt 
exempelvis timmar i ett skolschema. Eftersom tid för relations-
skapande mellan barn och konstuttryck (levd tidsaspekt) var 
centralt i projektmålen uppstod dock slitningar mellan objek-
tiva och levda tidsaspekter. Deltagarna uttrycker ibland en 
känsla av att inte ha nog med tid för att bidra till delaktighet 
och meningsskapande. 

I Alla har rätt, fanns även ett projektmål som riktade verk-
samheten mot att nå så många barn i årskurs 4 i Umeå kom-
mun som möjligt. Det innebar att tiden för möten med och 
mellan barnen styrdes av antal deltagande klasser i projektet. 
Följaktligen behövde den tid som tilldelades för projektets hela 
genomförande (3 år) delas lika mellan de deltagande skolorna. 
Även de uppgifter som följde med och utvecklades under pro-
jektets genomförande utgjorde ramar som relaterades till tid, 
då såväl planering som organisering av scheman och arbets-
material tog mycket tid i anspråk, enligt konstnärspedagog-
erna. Dock beskriver de att de hellre hade tillbringat mer tid av 
projektet till möten med och mellan eleverna, vilket blev fallet 
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under pandemin, då konstnärspedagogerna kunde träffa bar-
nen via webbaserade kommunikationsverktyg inom mer fria 
tidsramar. 

Som beskrivet tidigare i kapitlet, finns indikerar resultatet 
att konstnärspedagogerna upplevde att tiden inte räckte till, 
främst i projektet Alla har rätt. I nämnda situationer visar sig 
en slags balansakt mellan projektets mål och metoder, i hur 
konstnärspedagogerna tänker om hur de fördelat tid mellan 
exempelvis: 

 att arbeta konstnärligt vs. arbeta med Barnkonventionen 
 att öppna för frihet vs. styra uppgifter och skapande i 

klassrummet 
 att samarbeta inom klassen vs. att samarbeta mellan 

klasserna 
 att följa vs. inte följa ett givet tidsschema 

Det är även av relevans att överväga hur olika aspekter av tid 
påverkade konstnärspedagogernas upplevelse av Alla har rätt i 
relation till deras tidigare erfarenheter, där de arbetat under 
längre tid med färre barn. En annan aspekt att ha i åtanke är 
hur COVID-19-pandemin krävde en radikal förändring av 
projektets metoder, men att projektets mål samt övergripande 
arbete med stafettmetoden som grund inte förändrades.  

Relationell och konstnärlig utveckling i  
estetisk verksamhet 

För att fortsätta diskussionen om hur objektiva tidsaspekter 
relaterar till levda tidsaspekter, vänds blicken nu mot deltagar-
nas relationella och konstnärliga utveckling ur ett kronologiskt 
tidsperspektiv. Här visar sig de två projekten på något olika 
sätt, med grund i respektive projektmål och upplägg. Det är 
givet så att objektiv tid tillbringad i projekten (samt deras skil-
da projektmål) varit avgörande för vilken utveckling som blivit 
möjlig för deltagarna. Resultatet visar emellertid inte enbart 
skillnader, utan även likheter, gällande hur deltagarnas relatio-
nella och konstnärliga utveckling framträder i de två projekten. 
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Det finns även levda aspekter av tid att lyfta i relation till den 
kronologiska utveckling som framkommit i våra analyser. 

I Alla har rätt innefattade projektmålen bland annat att 
stärka barnens kunskaper och kännedom om Barnkonventio-
nen och barns demokratiska rättigheter genom kreativt arbete 
och möten mellan barn från olika platser i Umeå. Barns röster 
skulle ges större utrymme i det offentliga rummet och deras 
delaktighet i samhället skulle stärkas. Konstnärspedagogerna i 
Alla har rätt mötte barn i klasser under några få veckor åt 
gången, även klasserna mötte varandra endast några få gånger, 
och mötena försvårades av COVID-19-pandemin. Som tidi-
gare nämnts är det dock möjligt att se barnens relationella 
utveckling i förhållande till levd tid i projektet, utifrån hur 
konstnärspedagogerna beskriver att barnen är ”snabba” på att 
utveckla relationer genom kreativt arbete. Något som är svå-
rare att skönja i resultatet, är huruvida barnen upplevde sin 
konstnärliga utveckling i projektet. Konstnärspedagogerna be-
skriver en oro för att den begränsade tiden riskerade att skapa 
endast ytliga relationer till det tänkta innehållet i projektet, i 
detta fall med fokus på konsten. Slutresultaten i form av till 
exempel utställning, vikbok och diktbok gav barnen trots detta 
möjlighet att se sig själva som skapare av något större och 
gemensamt och deras röster blev hörda i samhället.  

Projektmålen för Sammankonst inkluderar att ta vara på 
deltagarnas förmågor och tankar genom att ge dem inflytande 
och medbestämmande i projektet. Det uppnåddes bland annat 
av att låta deltagare från Fritid för alla och elever vid Musikal-
akademien mötas i kreativt arbete på lika villkor, vilket aktivt 
motarbetade ett ”vi – dom – tänk”. Ett slutmål med projektet 
var att skapa en professionell föreställning där deltagarna fick 
möjlighet att upptäcka styrkorna i varandras förutsättningar. 
Dessutom gavs produktionen tekniska och ekonomiska resur-
ser för att hålla en professionell nivå, vilket i sin tur skulle ge 
publiken en unik upplevelse. Konstnärspedagogerna i Sam-
mankonst mötte 16 elever från Musikalakademien samt 40–50 
deltagare från Fritid för alla i Sammankonst under totalt tre år. 
Många av deltagarna från Fritid för alla var desamma som i 

62 
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Kulturverkets tidigare projekt med intressegruppen. Angående 
relationell utveckling, har vi tidigare beskrivit hur processen i 
att gå från ett ”vi-och-dom”-tänk till att bli ett ”tillsammans” 
upplevdes som snabb. Vi har även lyft de längre meningsfulla 
relationer som utvecklats mellan Kulturverket och deltagare 
från Fritid för alla över tid. Ett exempel på hur dessa relationer 
möjliggjort såväl relationell som konstnärlig utveckling, är hur 
en av ledarna från Fritid för alla beskriver en av deltagarnas 
”utvecklingsresa” under tiden i projekten med Kulturverket. 

Ja, det är så svårt att sätta ord på det, men man ser ju verkligen 
alltså att bara se att… men som, alltså vi har ju en kille nu som 
var med i musikalen också… början av historien har jag bara 
hört hur det var innan jag började, men när han flyttade till 
Umeå börjar gå på Fritid för alla så kom han in, han hade två 
assistenter med sig. Han var där i fem minuter. Sen gick han 
ut, väldigt, väldigt autistisk. Flera år senare och med många 
projekt  med  Kulturverket så står han liksom nu på scenen.  
Han har inga assistenter, han är knappt hjälpt av sin personal. 
Alltså, det är en sådan stor utveckling så är det då som inte… 
och det är klart att det är andra faktorer i hans liv också. Men 
det är ju jättemycket tack vare att han har fått, jamen låtskriv-
andet. Han har fått skriva ut sina känslor, och liksom få ett 
komma fram på ett helt annat sätt. 

Ledaren för Fritid för alla beskriver att det är flera deltagare
som ”vuxit” från projekt till projekt. Även ledaren för Musikal-
akademien uttrycker att eleverna utvecklats såväl relationellt 
som konstnärligt. För dem var troligen det att prova på att 
skapa musik en av de viktigaste delarna i deras konstnärliga 
utveckling inom projektet. Musikalartister följer traditionellt 
en arbetsordning i musikalprojekt som innebär att de instu-
derar färdigställda verk, där de kommer in relativt sent i det 
tidsflöde som utgör själva produktionen av musikalen. I Sam-
mankonst fick eleverna vid Musikalakademien delta i hela 
processen genom att producera en musikal, ”från ax till limpa”, 
som ledaren uttrycker det. Det blev med andra ord en unik 
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upplevelse att få delta under så lång tid genom alla faser av 
produktionen, vilker är ovanligt inom den traditionella musi-
kalbranschen. Många elever beskrev att projektet varit såväl 
relationellt som konstnärligt utvecklande, men att de inte kun-
de förutse detta tidigt i projektet. Insikten visade sig ha landat 
först i retrospektiv efter projektets slut. 

Delaktighet i estetiska verksamheter formar framtiden 
Avslutningsvis riktas fokus mot hur levd tid framträder genom 
delaktighet i estetisk verksamhet i relation till tid som inte 
ännu levts – i framtiden. 

I Alla har rätt ställdes olika konstverk som skapats inom 
projektet ut i offentliga utställningar där besökare kunde ta del 
av konsten, och vissa av utställningarna har fått stå kvar även 
efter projektets avslut. Dikterna som skapades inom Alla har 
rätt har sammanställts av en av konstnärspedagogerna till en 
diktsamling som publicerats och är möjlig att läsa av allmän-
heten. Detta har möjliggjort att konstuttryck som skapats inom 
projektet getts potential att påverka hur framtiden levs av de 
som tagit och kommer att ta del av den. Upplevelsen av kons-
ten kan leva vidare inom besökaren även efter själva utställ-
ningsbesöket vilket kan innebära att de konstnärliga budskap 
besökaren uppfattat kan komma att prägla dens framtid – 
besökaren lever kanske till och med sitt liv på ett annat sätt 
efter sitt besök. En annan följd skulle kunna vara att en del-
tagare i projektet insett att den vill skriva poesi eller skapa film 
och väljer att rikta sitt liv mot en sådan utveckling, eller intres-
serar sig för barnrättsliga frågor i framtiden. 

Alla beskrivningar som visar hur framtiden kan komma att 
levas i sken av projekten är dock inte positiva. Detta framträder 
i hur deltagarna och en av ledarna för Fritid för alla beskriver 
att de oroar sig för framtiden med eller utan samarbete med 
Kulturverket. Under tiden för Alla har rätt och Sammankonst 
fanns inga konkreta planer för hur ett framtida samarbete 
skulle kunna se ut, på grund av omorganiseringen av Kultur-
verket under Umeå Kulturskolas tak. Intervjun med en av 
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ledarna för Fritid för alla genomfördes i hens arbetsrum. 
Rummet är tapetserat från golv till tak med affischer från tidi-
gare samarbeten mellan Fritid för alla och Kulturverket. Leda-
ren beskriver att det kommer att märkas tydligt på verksam-
heten om samarbetet upphör. Hen uttrycker en oro över hur 
det kommer att bli i framtiden, dels eftersom det Kulturverket 
bidrar med har präglat deras verksamhet så länge och i en 
sådan omfattning, dels för att verksamheten saknar de resurser 
som krävs för att kunna erbjuda besökarna liknande erfaren-
heter – exempelvis finns det ingen i personalstyrkan på Fritid 
för alla som är kunnig i musik. 

Stämningen blir dämpad när frågan om att samarbetet mel-
lan Fritid för alla och Kulturverket kanske avslutas för alltid 
efter Sammankonst. I en intervju med några av de som deltog 
i framförandet av Level 7 från Fritid för alla uttrycks: ”En liten 
svart känsla i magen och hjärtat – kommer det här ta slut lik-
som?” Kulturverkets projekt har visat sig betyda mycket för 
flera av deltagarna i Fritid för alla, såväl utifrån relationella 
som konstnärliga erfarenheter. Enligt ledaren på Fritid för alla 
utgör deras besökare en speciell grupp av människor som ofta 
betraktas som annorlunda, barnsliga eller inte blir lyssnade på 
i samhället i stort. Sällan eller aldrig träffar de personer som 
inte har liknande diagnoser som de själva, bortsett från stöd-
personalen. Kulturverkets projekt har erbjudit en möjlighet att 
träffa andra personer i andra sammanhang än de redan kända, 
där deras relationella och konstnärliga utveckling fått utveck-
las genom samskapande. Att en kommun erbjuder alla invån-
are möjligheter att delta i estetisk verksamhet oavsett ålder och 
förutsättningar blir med andra ord viktigt att allas röster får 
höras i normöverskridande sammanhang, för att motverka ett 
segregerat samhälle. 

Diskussionsfrågor 
 Vilka objektiva och levda aspekter av tid är relevanta 

att ha i åtanke vid planering och genomförande av 
konstpedagogiska projekt? 
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 Hur kan stafettmetoden användas för att skapa delak-
tighet i estetisk verksamhet i relation till tid? 

 För vem kommer du att ha möjlighet att skapa estetisk 
verksamhet i din nuvarande eller framtida yrkesroll? 

 Hur kan konstnärsutbildningar skapa tid för utveck-
ling av brett samhälleligt engagemang? 
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4. Rum 

I tidigare kapitel har vi betonat vikten av medvetenhet när det 
gäller vilka rum som formas för delaktighet i estetisk verksam-
het, samt hur de kan nyttjas och vad de i sin tur kan erbjuda. I 
det här kapitlet går vi lite djupare in på vad ett pedagogiskt rum 
kan vara ur ett fenomenologiskt perspektiv och lyfter exempel 
på vilka konstpedagogiska rum som skapats, vad de erbjudit 
och hur de nyttjats i de två projekten Alla har rätt och Sam-
mankonst. Med utgångspunkt i stafettmetoden kommer vi 
också in på fenomenet mellan rum – som övergång till nästa 
kapitel, mellanrum. 

Ett pedagogiskt rum – ett rum för delaktighet  
Vi nämnde inledningsvis att en fenomenologisk syn på rum-
met, innebär hur det erfars av ett kroppsligt subjekt, eller för 
att tala med van Manen (2016) – ett levt rum. Med ett sådant 
sätt att tänka utgör den subjektiva upplevelsen av det sociala, 
fysiska och kulturella rum människan befinner sig i utgångs-
punkten för rummets mening. I fokus hamnar då hur rummet 
inverkar på människans erfarenheter och känslor, liksom hur 
människors erfarenheter och känslor kan inverka på hur rum-
met erfars. 

Rummet kan vara format och konstituerat på sätt som upp-
muntrar lärande, likväl som på sätt som hindrar eller hämmar 
lärande. Med andra ord avgör organiseringen av rummet vil-
ken typ av kroppsliga erfarenheter som möjliggörs, samtidigt 
som sammansättningen av kroppsliga subjekt, vilket vi var 
inne på i kapitel ett, inverkar på vilken organisering som blir 
möjlig. Människor förhåller sig till rum på olika sätt, deltagare 
och pedagoger kan distansera sig från rummet, eller etablera 
sig i det, känna sig vilse eller trygga, i harmoni eller disharmoni 
(Bollnow, 1994). I vilket fall som helst är rummet angeläget för 
människan, eftersom det levs. Rummet är fysiskt avgränsat, 
format och organiserat, vilket erfars och levs på olika sätt av 
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olika människor, och erbjuder specifika kroppsliga aktiviteter. 
Vissa rum är självklara för vissa människor att kliva in och 
vistas i, medan andra kan upplevas som stängda eller obekvä-
ma. Rummet kan också ses som en idé, format av pedagogisk 
kultur och tradition, samtidigt som rummet är socialt och 
relationellt, vilket vi kommer närmare in på i nästa kapitel. 
Som kroppsliga subjekt samspelar människor på specifika sätt 
i specifika (materiella) rum: 

As pointed out, our human actions, as well as our human 
bodies, are tied together with the formation of the place in a 
mutual interplay. For example, in a school, each one of all the 
details—stairs, chairs, schoolyards, rulers, scissors, crayons, 
and so on—influence how teachers and students think, feel, 
act, and move. At the same time, teachers and students influ-
ence and affect the materials within the intertwined relation-
ship (Alerby et al., 2014).  

Det samspel som beskrivs i citatet, hur rummet levs, sker också 
i en specifik tid, vilket vi var inne på i förra kapitlet, som visar 
på hur van Manens (2016) aspekter av levd erfarenhet flätas 
samman. För pedagogen blir det viktigt att vara medveten om 
vilket fysiskt, kulturellt och socialt rum som öppnas för del-
tagarnas möjligheter att erfara det och till delaktighet, vad som 
är möjligt att justera och vilka ramar som är mer fasta. Normer 
inom varierade skolformer med tillhörande skolkulturer för 
med sig idéer om hur rum bör organiseras. Deltagare och 
pedagoger har förväntningar, och pedagogen behöver, tillsam-
mans med kollegor och deltagare, vara klara över vilka konse-
kvenser en viss formation av ett rum får för de inblandades 
möjligheter till delaktighet, lärande och blivande. Det gäller att 
balansera mellan kontroll och öppenhet, mellan det kända och 
det okända samt mellan fakticitet och fantasi.  

Oavsett om rummet för delaktighet och lärande är inramat 
av fyra väggar, öppnas upp genom digital kommunikation, 
eller erbjuds utomhus, samspelar de inbjudna kroppsliga sub-
jekten – deltagare, pedagoger och lärare – med rummet i sina 
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fysiska, sociala och kulturella dimensioner. Pedagogen har 
ansvar för organiseringen av rummet. Det handlar om att kon-
tinuerligt skapa ett rum som öppnar för lärande, blivande och 
delaktighet, där kroppar utforskar och utvecklar världen och 
sig själva samtidigt, där atmosfär skapar och skapas, där berät-
telser tar plats i dialog och där även varierade uttrycksformer 
bjuds in. 

Konstpedagogiska rum – variation på ett tema 
När konstnärliga eller estetiska uttrycksformer bjuds in i eller 
utgör det pedagogiska rummet följer nya dimensioner av fysik, 
socialitet och kultur med. Kanske blir också det pedagogiska 
rummets normer och traditioner utmanade. Det kan innebära 
nya känslor – som frustration och nyfikenhet, nya kroppsliga 
möjligheter och utmaningar – deltagare kan rita i stället för att 
skriva, men var ska färgerna förvaras, nya traditioner – elever 
brukar sitta när de har matematik, men nu ska de dansa, hur 
ska alla få plats? Att forma och organisera ett rum för del-
aktighet i estetisk verksamhet kräver med andra ord klarhet, 
när det gäller vilka mål verksamheten har, och vilka vägar som 
är möjliga att gå ditåt. Det kräver också insikt i vilka elever – 
som vem och vad – som deltar i verksamheten, vilka drömmar, 
farhågor och förväntningar som finns i relation till rummet 
och aktiviteterna, och hur rummet kan möta individuella för-
utsättningar som till exempel funktionsvariationer, könsut-
tryck, och etnicitet. En drivkraft i formande av rum för estetisk 
verksamhet kan vara elevers möjlighet att utforska och ut-
veckla sig själva och konstuttrycket: 

Elevernas tidigare erfarenheter utgör grunden för det men-
ingsskapande som sker i mötet med världen i detta musik-
pedagogiska rum. Ljud, instrument – eller andra redskap, rö-
relse och medmänniskor utgör en helhet där varje människas 
unicitet har avgörande betydelse. Förhoppningsvis blir elever-
na här erbjudna speciella estetiska upplevelser samt möjlig-
heter att skapa, utveckla och reflektera över egna uttryck. Att 
imitera, införliva och kommunicera är viktiga aspekter av 
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processen, som läraren bör ha med sig i arbetet. Målet är att 
rummet kan utgöra en estetisk sfär där eleverna ges möjlighet 
att utveckla sig själva, sina inbördes relationer och sina rela-
tioner till omvärlden. En väsentlig utgångspunkt för elevernas 
upplevelse av rummet är lärarens förhållningssätt (Ferm, 
2005). 

Inom de två projekt vi följt har konstnärspedagogerna skapat 
estetiska sfärer och använt sig av en mängd olika rum för 
delaktighet i estetisk verksamhet. Där har hänsyn tagits till ovan-
stående aspekter, och där har nya utmaningar och möjligheter 
visat sig längs vägen. I det följande bjuder vi in till några av de 
rummen, nämligen det egna rummet, klassrummet, det digitala 
rummet, det semi-offentliga rummet och utomhusrummet. 

Det egna rummet 
Det egna rummet togs främst tillvara i projektet Sammankonst. 
Där skapades text och musik. Deltagarna i Sammankonst var 
som vi beskrev i kapitel två dels elever vid en folkhögskola som 
studerade till musikalartister, dels deltagare i verksamheten 
Fritid för alla som riktas till vuxna med intellektuell funktions-
variation. Det egna rummet var tryggt och vant, där stod tiden 
still och där fanns inga granskande blickar. Där fanns utrymme 
att prova sig fram, att leka med ord och ljud och ta vara på egna 
idéer och tankar. De båda grupperna behövde i hög grad det 
trygga egna rummet, där förväntningar och annan social press 
kunde minimeras (Baker, 2004). Musikalartisterna var gene-
rellt inte vana vid att skapa text och musik, de var mer vana att 
lyssna till sin lärare och siktade på att lära sig agera och sjunga 
på rätt sätt på scenen. Att komponera var för de flesta nytt och 
okänt. Deltagarna i Fritid för alla behövde också det tidlösa 
egna rummet, där de kunde prova sig fram och använda de 
tekniker som fungerade bäst för dem. Någon talade in textbitar 
i telefonens inspelningsapplikation, och beskrev med ord hur 
musiken skulle låta, någon annan formade soundboards via 
YouTube och skrev texter i ett flöde.  
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Egna rum inkluderades också i själva föreställningen genom 
att deltagare i Fritid för alla fick möjlighet att vara aktiva i före-
ställningen som spelare vid en dator, vilket kunde filmas indi-
viduellt, och sedan sändas på scenen. På så sätt fick de möjlig-
het att vara delaktiga i föreställningen, men också sekundärt 
med publiken. 

Klassrummet  
Mycket av verksamheten i projektet Alla har rätt föregick i 
fjärdeklassarnas klassrum. Konstnärspedagogerna kom dit och  
”drabbade” (Kulturverkets egna uttryck)  eleverna, vilket förän-
drade rummet och hur det var möjligt att erfara och agera i. 
Konstnärspedagogerna vittnar om att estetisk verksamhet för  
med sig ljud och rörelse, vilket de ordinarie lärarna till viss del 
försökte stävja, men också kreativitet, kommunikation, ny-
fikenhet och nya möjligheter. Att lära om, i/genom och som 
barns rättigheter i relation till estetiska uttryck i klassrummet  
ställer mycket på sin spets vilket genererade många frågor. Att 
skapa ett rum för delaktighet i att rita, klippa, forma, och skapa 
film, böcker, vykort, poesi och skulpturer individuellt och i  
grupp kräver öppenhet för omorganisering av det traditionella  
klassrummet. Lärare och konstnärspedagoger behöver fundera  
över målet med verksamheten och hur vägar ditåt kan skapas 
för eleverna att färdas på. Hur kan möjligheter för individer 
och grupper att forma idéer skapas? Hur kan rummet organi-
seras så att det blir möjligt att använda kroppar och material i 
konstnärliga processer? Hur bör materialet hanteras för att  
erbjuda kreativitet på engagerande sätt? Vilken ljudnivå är 
acceptabel? 

Att fundera över nämnda frågor kan utmana en skolas syn  
på vad ett klassrum är och hur det organiseras. Värden som har 
att göra med människosyn, kunskapssyn, syn på lärande, 
uttrycksformer och demokrati behöver reflekteras och disku-
teras, och kanske omvärderas.  
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Det digitala rummet 
Projekten pågick till stora delar under den tid då COVID-19-
pandemin härjade i Sverige. Förutom att skapa egna rum i 
projektet Sammankonst orsakade pandemin att digitala rum 
formades inom ramen för de två projekten. I projektet Alla har 
rätt omskapades klassrummet genom att konstnärspedagog-
erna deltog och ”drabbade” klasserna genom Teams (ett digi-
talt verktyg för kommunikation) och inspelade filmer. I pro-
jektet Sammankonst skapades en mängd digitala rum. En av 
konstnärspedagogerna höll veckovisa möten med deltagarna i 
Fritid för alla via Teams, där de bland annat arbetade med ram-
historien och skapade pandemi-poesi. Deltagarna var inte 
tillåtna att lämna sina rum i respektive boende, och det digitala 
rummet utgjorde en viktig mötesplats i det annars ensamma 
livet. De spelade också in filmer med till exempel en av del-
tagarna som berättade om improvisationsteater. Eleverna vid 
musikalutbildningen å sin sida spelade in dramatiseringar av 
pandemi-poesin. 

Det semi-offentliga rummet 
Arbetet med såväl Alla har rätt som Sammankonst bedrevs till 
stor del i det vi benämner som semi-offentliga rum, det vill 
säga, rum som är öppna för alla men där Kulturverket medvetet 
valt att skapa besök för deltagare som inte annars hittat dit. Till 
dessa rum hör exempelvis Kulturverkets egna lokaler, Bild-
museet, Musikalakademiens lokaler, Fritid för allas samlings-
lokal Vaniljdrömmen och klassrum i de olika skolorna i Umeå 
kommun. Att vara i och bebo nya rum utmanar fysiska, sociala 
och kulturella vanor, och öppnar för nya erfarenheter och 
känslor. Det kan kännas otryggt till en början, men att erfara 
sig själv och andra i nya rum kan också öppna för nya möj-
ligheter i nuet och framtiden. 

Att komma till en skola där elever med annan socioeko-
nomisk och kanske etnisk bakgrund, med andra drömmar och 
visioner än ens egna, kan öppna upp för nya möjligheter. Att 
som musikalartistelev få möjlighet att besöka caféet Vanilj-
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drömmen där vanligtvis människor med funktionsvariationer 
vistas, kan ge insikter om att världen kan se ut och upplevas på 
många olika sätt, och att musiker kan ha olika uppgifter i ett 
samhälle. Att som fjärdeklassare, eller deltagare i Fritid för alla 
som konstutövare kliva in genom dörren till ett konstmuseum, 
ett bibliotek eller ett universitet, kan förändra synen på vilka 
möjligheter framtiden bär med sig. Kulturverket visade med 
andra ord på att det finns en mängd semi-offentliga rum i sta-
den som är öppna för alla och erbjuder erfarenheter och möj-
ligheter av en mängd olika slag. 

Det offentliga rummet 
Precis som klassrummet för med sig specifika fysiska och 
kulturella förutsättningar och förväntningar som inverkar på 
möjligheter till lärande, blivande och delaktighet i estetisk 
verksamhet, gör också offentliga rum det. Att arbeta med estet-
iska uttryck i ett konstmuseum, att ställa ut i ett bibliotek eller 
kulturhus, eller uppträda på operans scen och åka på turné för 
med sig nya förutsättningar för subjektens samspel med rum-
men, ur så väl fysiskt, som socialt och kulturellt perspektiv. I 
de offentliga rummen deltog också de som fick möjlighet att 
lyssna på deltagarnas idéer, meddelanden och uttryck. 

I projektet Alla har rätt gavs flera möjligheter att ställa ut 
alster producerade med olika material i offentliga rum där all-
mänheten kunde ta del av dem. Ett specifikt projekt syftade till 
att kommunens politiker skulle ta del av och respondera på 
fjärdeklassarnas budskap i form av vykort. Vykort med med-
delanden direkt riktade till politiker skapades och samlades in, 
och överlämnades till politiker i stadshuset. Vid ett senare till-
fälle hängdes de också upp där för politiker och allmänhet att 
reflektera över.  

Radioprogrammet Radioverkstan driven av deltagare i Fri-
tid för alla tillsammans med en journalist, användes i projektet 
Sammankonst för att förmedla låtar, konserter och reflektioner 
över deltagandet i projektet, till allmänheten, till politiker, och 
inte minst till deltagare som inte hade möjlighet att ta sig till de 
offentliga rummen. Att använda offentliga rum i projekten 
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vilar på demokratiska utgångspunkter som utgör grundbultar 
i Kulturverkets arbete. Att få göra sin röst hörd, i bred bemär-
kelse, är en del i att vara och bli människa. Att använda offent-
liga rum i estetisk verksamhet är något pedagoger behöver ha 
med sig som alternativ i ambitionen att möjliggöra delaktighet 
för så många som möjligt. 

Utomhusrummet 
Som nämndes ovan har också rum utomhus sina avgräns-
ningar och möjligheter. Vem som helst kan inte göra vad som 
helst var som helst, men mycket kan göras på många olika sätt. 
Att forma gulmålade stenar med tolkning av paragrafer i Barn-
konventionen kan te sig på ett sätt på ett torg, och på ett helt 
annat sätt på stranden vid en sjö. Vem eleven kan föreställa sig 
som mottagare av budskapet och hur det kan tas emot för-
ändras. Att vara del av konstverket på olika platser i olika 
formationer, öppnar upp för nya fantasier och blivande. Så väl 
öppna platser i staden, som torg och mötesplatser, som platser 
i naturen, exempelvis vid sidan av en cykelväg eller en skogs-
dunge vid en sjö, har använts för utställning av projektens 
alster i form av skulpturer, filmer, vikböcker (i olika material), 
låtar och uppträdanden. Världens längsta bok, en vikbok med 
fjärdeklassarnas poesi, ställdes dels ut i pappersform, men 
trycktes också i galon för att tåla väder och vind. Vepan, som 
galonvarianten kallas för, planerades att sättas upp längs ett 
vandringsstråk i stadens naturliga omgivningar, för att så 
många som möjligt skulle få ta del av den. Därmed erbjuds nya 
subjektiva erfarenheter av konst i naturen som offentligt rum, 
vilket torde vara en drivkraft för alla som organiserar estetik 
verksamhet. 

Mellan rum – stafettmetodens möjliggörande  
Inga av ovan beskrivna rum existerade i ett vakuum. Genom 
stafettpinnen och konstnärspedagogerna satt de ihop på olika 
sätt och interagerade med varandra, vilket också utgör en 
aspekt av delaktighet. Det handlar inte minst om känslan av att 
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vara del av något större, men också om att lära av den andre 
och få möjlighet att ta den andres perspektiv. Den andre kan 
vara en annan deltagare, en konstnärspedagog eller en publik.  
I projektet Alla har rätt var en viktig utgångspunkt att lära 
känna nya kamrater från andra kulturella sammanhang i kom-
munen, som en del av att lära i/genom/som barns rättigheter.  
I Sammankonst fanns devisen ”vi är bättre tillsammans” vilket 
också gjorde sammankoppling och utbyten mellan de olika 
rummen avgörande. I den fortsatta texten resonerar vi kring  
begreppet ”mellan rum” med fokus på olika konstnärliga nivåer,  
det egna  och det offentliga rummet,  mellan digitala  rum och  
fysiska, mellan klassrum och avslutar med ett resonemang som 
inkluderar övergången till nästa kapitel ”mellanrum”.  

Mellan rum på olika konstnärliga nivåer  
Kulturverkets arbete har, som tidigare nämnts, sedan starten i 
mitten av 00-talet styrts av en tanke om  att ”barnen säger åt 
proffsen vad de ska göra” vilket förverkligats genom stafett-
metoden, som vi beskrev i kapitel två. Inom de två projekten vi  
följt i forskning har den typen av relation mellan rum också  
utgjort en av flera röda trådar. Inom projektet Alla har rätt till  
exempel har en konstnärpedagog med poesi som sin uttrycks-
form, förutom att ha lagt till rätta för och guidat barnen i poesi- 
och textverksamhet i kombination med andra uttryck, även 
tagit vara på barnens alster och skrivit en diktbok baserad på 
dem. På så sätt fick deltagarna  möjlighet att känna sig delaktiga  
i konst även på professionell och hållbar nivå. Boken ges ut och 
finns kvar i en framtid, där barnen kan känna igen sig och 
samtidigt ta del av det professionella konstuttrycket.  

Deltagarna i alla har rätt samspelar mellan sina egna och 
semi-officiella rum, och även med Kulturverkets konstpeda-
gogiska rum. Idéer tas tillvara, slipas till, utvecklas och spelas  
in genom att stafettpinnen skickas fram och tillbaka. Inför 
konserter och framföranden av låtar och själva musikalen, 
kopplas till exempel professionella musiker, ljus- och ljud-
tekniker, kostymörer och digitala möjligheter in, vilket  gör att  

75 



 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

  

TID, RUM, MELLANRUM 

föreställningen håller en professionell nivå där deltagarna görs 
delaktiga. 

En viktig lärdom från följeforskningen är musikalartistele-
vernas förändrade inställning till vad som sågs vara viktigt i 
deras utbildning. Att mötas mellan folkhögskolerummet och 
fritidsverksamhetsrummet utgjorde en kontinuerlig del av 
musikalartistelevernas treåriga yrkesutbildning. Det fanns in-
ledningsvis en oro för att deras konstnärliga kvalitet efter 
genomgången utbildning skulle vara lägre än den bland elever 
som genomgått motsvarande utbildningar vid andra skolor. 
Denna oro var dock helt borta vid utbildningens slut. I stället 
såg såväl elever som musikalartistlärare samarbetet mellan de 
två rummen som berikande på många sätt och vis. De nyblivna 
musikalartisterna uttryckte att de fått med sig erfarenheter och 
kunskaper som gav dem en repertoar av möjligheter som 
sångare och artister. 

Mellan det egna rummet och det semioffentliga 
De idéer som togs tillvara och de alster som skapades i de egna 
rummen fördes på olika sätt vidare till andra rum. Vissa idéer 
hamnade i digitala driver, och andra skickades fram och till-
baka mellan deltagare och Kulturverket innan de ställdes ut 
eller uppfördes i ett semioffentligt eller offentligt rum. Även 
här kan stafettmetoden sägas vara i spel. Tryggheten som fanns 
i det egna rummet utmanades, men utgjorde också en grund 
för att idéen eller alstret skulle kunna ta sig vidare, utvecklas 
och bli möjlig för att andra att ta del av och respondera på. 
Såväl deltagare i Fritid för alla och musikaleleverna, liksom 
deras ledare, vittnar om individuell växt och ökad självkänsla 
som konstutövare, både som låtskrivare och artister på scen. 
Att öppna dörrarna till de semi-offentliga rummen kan ha 
avgörande betydelse för de som trott sig inte höra dit. 

Mellan digitala och fysiska rum 
Som nämndes i kapitel två har digitala rum i form av driver 
och filmer varit avgörande i Alla har rätt och Sammankonst. 
Dels har det möjliggjort att tankar, erfarenheter, aktiviteter och 
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resultat har förmedlats till forskarrummen, men de har också 
möjliggjort att stafettpinnen har kunnat skickas mellan del-
tagare. Dels har idéer och påbörjade alster kunnat skickas mel-
lan deltagare och kulturverket, också på likvärdiga sätt, efter-
som det inte alltid varit känt vem som skickat pinnen till vem. 
Till exempel hölls de som lämnade text- och låtidéer i driven 
anonyma. ”Så vi har ju haft tur. Att det har kommit ungefär 
jämt” uttrycker konstnärspedagogerna i Sammankonst. 

Att konstuttryck i processer av att lära om/i/genom/som 
barns rätt har skickats digitalt mellan klasser har gjort det möj-
ligt att reflektera över, skapa vidare, och skicka tillbaka insikter 
gjorda genom att ta del av, bearbeta och forma konst på ett 
fördjupat sätt. Konstnärspedagogerna klev också in i klassrum-
men via webbaserade kommunikationsverktyg, och skickade 
sig själva och sina upplägg via videoinspelningar vilket möjlig-
gjorde guidad estetisk verksamhet utan riskabla fysiska möten. 

Mellan klassrum 
Inledningsvis var tanken att eleverna i Alla har rätt skulle  
besöka dels konstinstitutioner, dels varandras klassrum och  
skapa konst tillsammans, vilket skedde innan COVID-19-pan-
demin bröt ut. Mellan klassrummen färdades de med buss, 
vilket i sig var en utmaning att schemalägga. Ambitionen var 
att barnen skulle få möjlighet att erfara nya och annorlunda  
fysiska, sociala och kulturella rum, där det gemensamma arbe-
tet med konst skulle öppna upp för att ta den andres perspektiv  
och se världen med nya ögon. Pandemin satte stopp för fysiska 
möten med okända personer, men de digitala rummen öpp-
nades upp. Dels skickades manus, vilka bearbetades till filmer,  
som skickades tillbaka till ursprungsklassen. Dels möttes klas-
serna via ett digitalt kommunikationsverktyg och kunde ge 
respons och ställa frågor till varandra, samt få visning av varan-
dras lokaler. 

Övergång till mellanrum  
När stafettpinnen skickas mellan olika rum, för den med sig  
aspekter av vad som skapats relationellt i respektive rum. Vi  
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har argumenterat för att subjekten som levande kroppar erfar 
rummets fysiska, sociala och kulturella dimensioner. Det er-
farandet är relationellt, intersubjektivt, och sammanflätat med 
kultur och konstnärliga uttryck. I nästa kapitel tittar vi när-
mare på relationerna, hur de erfars och vilka mellanrum för 
meningsskapande som uppstår och förmedlas mellan subjekt, 
och mellan subjekt och uttryck, i rummen för delaktighet i 
estetisk verksamhet. 

Diskussionsfrågor 
 Hur kan rum för delaktighet skapas i estetisk verk-

samhet? 
 Vilka möjligheter finns vad gäller att skapa och nyttja 

egna rum i den verksamhet din yrkesroll utövas? 
 Vilka digitala rum för delaktighet i estetisk verksamhet 

kan skapas och nyttjas i dina pedagogiska situationer? 
 Hur kan du och dina kollegor öppna det semioffent-

liga rummet för ”alla” och hur kan platser utomhus 
nyttjas för delaktighet i estetisk verksamhet? 

 Hur kan stafettmetoden användas för att skapa delak-
tighet i estetisk verksamhet mellan rum? 
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5. Mellanrum 

Efter att ha resonerat om hur aspekterna tid och rum fram-
träder i analyser av delaktighet i estetisk verksamhet, går vi i 
detta kapitel in på fenomenet mellanrum, samt hur det formats 
och erbjudits i den verksamhet vi studerat. Vi avser då mellan-
rum där mening blir möjlig att skapa. Det kan vara relationella 
mellanrum mellan individer, som en pedagog och en elev, eller 
mellan en manusförfattare och en ung vuxen textförfattare. 
Det kan också handla om mellanrum mellan individ(er) och 
konstuttryck, så som mellan en musikalartistelev och musik-
uttrycket i en kompositionsprocess, eller mellanrum i konst-
uttrycket, vad gäller till exempel hur olika färger och former 
kombineras i ett vykort till en politiker. Mellanrum är mer eller 
mindre okänd mark, som behöver prövas för att mening skall 
vara möjlig att skapa. Mellanrum kan vara för stora, eller för 
små, vilket ställer krav på deltagare och ledare att vara lyhörda, 
nyfikna, respekt- och omsorgsfulla. Ett specifikt ansvar i sam-
manhanget, som kan kopplas till omsorg, ligger på pedagogen. 
Vi går först in på relationella mellanrum baserat på ett feno-
menologiskt sätt att tänka, och därefter ger vi en bild av mel-
lanrum mellan människa och konst. Till sist tar vi upp mellan-
rummen i konsten, vad de kan erbjuda och hur de hanteras i 
relation till konstnärlig kvalitet där balansen mellan etik och 
estetik blir synlig. 

Relationella mellanrum på fenomenologisk grund 
Utgångspunkten för att resonera om relationella mellanrum är 
att världen är intersubjektiv och relationell. Människor är sam-
manflätade med varandra, och lär känna sig själva, varandra 
och världen i mötet med varandra. Merleau-Ponty (1962) 
intresserar sig för människans delade medvetande i termer av 
att vara på en och samma gång subjekt och objekt: En män-
niska kan samtidigt som hennes högra hand vidrör den vänstra 
handens ovansida uppleva sig själv som den som berör och den 
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som blir berörd, den som ser och den som blir sedd. Detta för-
hållande kan ses som två sidor av samma mynt eftersom de 
alltid följs åt och bildar en sorts helhet där den ena alltid i 
någon mån ger företräde till den andra. Merleau-Ponty (1968) 
benämner förhållandet som sammanflätning eller kiasm – 
världen sedd som kött. 

Merleau‐Ponty (1964) uppmärksammar att människor inte 
är självständiga kontrollerade subjekt, utan formas i och ge-
nom sociala interaktioner. Den kiastiska strukturen återfinns 
alltså mellan subjekt, i de intersubjektiva mellanrum som 
uppstår när människor interagerar med varandra. I mötet med 
en annan människa kan individen vara såväl den seende som 
den som blir sedd, såväl det handlande subjektet som den som 
ett annat subjekt handlar emot. Då människor intar en viss 
distans till sig själva ser de sig så som andra ser dem, och blir 
med andra ord till ett objekt inför sig själva (Ferm Almqvist et 
al., 2023). 

Metaforen kött visar på sammanflätningen mellan den för-
nimmande och den förnimda, av en själv och den andre, och 
mellan uttryck och mening, baserat på människans kroppsliga 
erfarande, varande och blivande i världen. Dessutom under-
stryker köttmetaforen sammanflätning och vändbarhet – med 
andra ord för sammanflätningen också med sig mellanrum 
som uppstår i relationer. Processen innefattar tankeflöde sam-
manflätat med handlingsflöde, där nya erfarenheter reflekteras 
och erbjuder nya sätt att se på sig själv, den andre och världen. 
För att kunna erbjuda mellanrum för meningsskapande som 
medger spänning och engagemang, har det visat sig att peda-
gogens medvetenhet om närhet och distans i relation till den 
lärande blir avgörande (Ferm Thorgersen, 2014). Det handlar 
för pedagogen om att våga vara i det okända (och kanske obe-
kväma) tillsammans med deltagarna, att bebo världen med 
dem och att samtidigt upptäcka och utveckla uttrycket (Ben-
son, 2003). Ett sådant förhållningssätt ställer krav på ömsesidig 
nyfikenhet och respekt, att dela erfarenheter och att använda 
symboler i kommunikation som fungerar intersubjektivt 
(Ferm, 2004). 
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En drivkraft i projektet Alla har rätt var att elever i årskurs 
fyra i Umeå kommun skulle få möjlighet att lära känna elever 
från andra socioekonomiska sammanhang än sina egna. De 
erbjöds att få syn på sig själva i mötet med andra i specifika 
situationer, där arbetet med konst sågs som en katalysator. 
Tanken var att få göra sina röster hörda, och bli lyssnade på 
och att lyssna på andra, som en del i att få insikt i att världen 
kan se ut på många olika sätt, och att den är möjlig att förändra 
genom möten, där mellanrum mellan personer och konst-
uttryck skapas och där meningsskapande blir möjligt.  

Liknande drivkrafter fanns i projektet Sammankonst. En av 
låttitlarna talar sitt eget språk: Om du byter perspektiv skulle du 
se att jag liknar dig, vilket förutsätter ett möte. I projektet ställ-
des perspektivbyte på sin spets då deltagarnas identiteter, 
förutsättningar och mål för deltagandet i projektet i hög grad 
varierade. I mötena skapades mellanrum där perspektivbyte 
och ökad förståelse blev möjligt. Fritid för alla-deltagarna hade 
arbetat med Kulturverket tidigare och definierade sig själva 
som artister av olika slag. De deltog i projektet på frivillig basis 
inom ramen för kommunens fritidsverksamhet och var i hög 
grad luststyrda. För musikalartisteleverna var deltagandet i 
projektet ett obligatoriskt inslag i deras treåriga folkhögskole-
utbildning. De å sin sida hade inte arbetat med Kulturverket 
tidigare och såg sig själva som blivande musikalartister, som 
elever i en utbildning och var enligt Kulturverket inledningsvis 
i hög grad lärar- och traditionsstyrda. 

Från Kulturverket deltog konstnärer och pedagoger som 
sade sig vara prestigelösa med fokus på konstnärlig kvalitet och 
relationell tillväxt. Medarbetarna vid Kulturverket var vana att 
arbeta gränsöverskridande, flexibelt och projektstyrt. Vi låter 
dem komma till tals här för att visa på vikten av möten och 
relationella mellanrum. 

Utgångspunkten för oss inom Kulturverket är att ta vara på 
kraften som finns inom de två, eller tre, olika grupperna, att se 
likheter, såväl som olikheter och att skapa konst. Fritid för alla 
har genom tidigare projekt fått förtroende för oss och fått syn 
på sig själva som artister. Musikalartisteleverna är stöpta i en 
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specifik form, som de delvis behöver ta sig ur för att kunna 
delta fullt ut i projektet. De behöver träna på att se Fritid för 
alla som personer och blivande artister, inledningsvis fanns en 
tendens att de ”tyckte lite synd om dem”. Vi ser det som att vi 
helt enkelt är bättre tillsammans, alla tre grupperna, för vi 
inom Kulturverket har lärt och lär oss kontinuerligt en massa 
saker, vi blir klokare. Det handlar för oss om att hitta en form 
där vi kan se över, eller bakom, såväl våra egna normer och 
traditioner, som de fördomar vi bär med oss. Det kräver att vi 
kan vara direkta, alla inblandade, att våga och få tillfälle att 
använda oss själva. Och det handlar om att bli berörd i mötet 
med varandra och det vi skapar tillsammans. Vi har alla 
varierade uppsättningar av funktioner, och de variationerna 
ser vi som förutsättningar för att kunna skapa något tillsam-
mans. Vi behöver se varandra för att förstå. Och här tänker vi 
att Kulturverket fungerar som en brygga, och vi blir också en 
förebild när det gäller förhållningssätt, att bjuda på sig själv, att 
vara nyfikna och ta andra och varandra på allvar. Vi har inte 
kunnat göra allt vi velat, när det gäller gemensamma aktiviteter 
där alla deltagare faktiskt träffas fysiskt över gränserna och 
upplever saker gemensamt, men vi har försökt att skapa sådana 
tillfällen virtuellt. I mötet med de olika grupperna har vi dock 
försökt leva våra ideal, och lyssnat och bidragit på ett lyhört 
sätt för att uppmuntra och ta vara på idéer från individerna och 
låta dem förverkligas. Det syns i den gemensamma ramhis-
torien för musikalen, i texterna och musiken. 

Kulturverkets röster visar på hur det intersubjektiva sam-
manflätade sammanhanget skapats och nyttjats för att erbjuda 
samtliga deltagare att få syn på de andra och sig själva, att vara 
i det okända, samt att kunna skapa nytt och förändra. 

Mellan människa och konstuttryck –   
att vara i det okända 

När konstuttryck bjuds in i det relationella sammanhanget blir 
det mer komplext och nya möjliga mellanrum för menings-
skapande, blivande och lärande erbjuds. Möjligheter att förstå 
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sig själv, den andra, världen och själva konstuttrycket erbjuds 
genom möjligheter att förnimma, bearbeta och själv använda 
uttrycksformen, i det fysiska, sociala och kulturella rummet. 
För läraren blir det, igen, av vikt att vara medveten om närhet 
och distans, för att å ena sidan inte stå i vägen för elevens 
relation med konstuttrycket, och å andra sidan inte vara för 
distanserad och lämna eleven åt sitt öde (Ferm Thorgersen & 
Leijonhufvud, 2017). Detta pekar mot vad Green (1995) defi-
nierar som nödvändigheten av omsorg i pedagogiska situa-
tioner. Omsorg om individens och gruppens möjligheter till 
blivande och lärande i estetisk verksamhet innebär flera di-
mensioner av balanserande, något som konstnärspedagogerna 
i de två projekten visar att de kontinuerligt har haft att hantera. 
Å ena sidan handlar det om att öppna konstuttryck där rela-
tionen till uttrycket erbjuder mellanrum för meningsskapande 
och tillgång till världen: 

Att skapa konst, att göra konst, att utöva konst undervisar oss 
på ett mycket direkt sätt om vad det innebär att gå i dialog, att 
vara i dialog och att förbli i dialog, I så måtto är konsten intimt 
förknippad med handens arbete – den kräver tid, den kräver 
material – och allt annat är bara en idé. Men konsten verkar 
också i hjärtats område – konst, att göra konst att möta konst 
kan beröra oss, konst kan väcka vår entusiasm och driva på 
den, konst kan påverka oss, vi kan börja bry oss om konst, 
börja älska konst, och tack vare allt detta kan vi också komma 
att bry oss om och älska världen (Biesta, 2021, s. 79). 

Å andra sidan handlar det om att forma rum och situationer 
där individen upplever sig delaktig och inkluderad, och erfar 
en känsla av jag-kan. Dessutom gäller det att ha målen för verk-
samheten i åtanke, som i de två projekt vi följt övergripande 
innebar att få fördjupade insikter i, genom och om Barnkon-
ventionen respektive att skapa och framföra en musikal. Hur 
mötet med de andra och konstuttrycket upplevdes av elever från 
musikalartistutbildningen presenteras här genom en dialog:  
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Elev 1: Ja, vi har ju inte precis  valt  att  vara med, det  ingår i  
studierna helt enkelt. Jag har skrivit text och musik till några 
låtar, sjungit i kör och sjungit solo på konserten. Vi har ju inte 
kunnat träffas, men det har varit kul och givande verkligen. 

Elev 2: Nej, inget vi valt, och jag har mest bidragit med idéer 
till musik och handling, det har jag lagt in i materialbanken. 
Och så har jag vågat mig på att skriva lite musik. Work-
shopsen vi varit med i har tagit fram ett skapande som jag 
länge tvivlat på och fått mig att börja skriva egen musik på 
min fritid. Det är synd att inte alla tagit chansen att kom-
ponera egen musik.  

Elev 1: Känns väldigt bra att Kulturverket har hjälpt till med 
att lyfta materialet till en jämn nivå. Att få sin musik framförd 
av proffs i ett proffsigt sammanhang är väldigt lyxigt och 
inspirerande.  

Elev 2: Men det kändes väldigt nervöst att framföra min låt. 
Jag har aldrig skapat eget tidigare och haft en del press på mig 
själv när det kommer till eget kreativt skapande. Men nu i 
efterhand är jag nöjd med min låt och stolt över att jag vågade. 

Elev 1: Ja, det känns som om vi samarbetar mer med Kultur-
verket än med Fritid för alla. I och för sig har det varit fint att 
kunna ta deras perspektiv, musik är verkligen en intim möj-
lighet i det sammanhanget. Deras genuina texter kommer 
från hjärtat. Det var också spännande att se hur någon annan 
sätter ord på något som man kan själv känna igen. 

Elev 2: Bakom alla sånger ser jag en människa med en berätt-
else som den vill förmedla, det har varit berörande att få ta del 
av upphovspersonens historia och att sedan få koppla den till 
mig och framföra den som min egen berättelse. 

Elev 1: Ja, och de på Fritid för alla har så många synvinklar på
musik. Ärligheten i texten är något som lätt tas för givet idag 
då det används väldigt mycket metaforer och liknelser i text 
och musik. 

Elev 2: Jag ser fram emot att  möta Fritid för alla lite  mer  
ordentligt framöver. Hittills har det känts lite som ett kultur-
jippo. 
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Elev 1: Men när vi hade workshop med killen som hade erfar-
enhet av improvisationsteater, då glömde jag helt bort att han 
var en människa med funktionsvariation, jag upplevde hon-
om mer som en kunnig lärare. Blev jätteöverraskad då han sa 
att han gått på särgymnasiet. 

Elev 2: Samma här. Det ska bli en grym musikal som alla kan 
vara stolta över. Stärkande för båda grupperna att i framtiden 
kunna fortsätta att berätta starka och äkta historier, tillsam-
mans eller på egen hand. 

Dialogen visar på hur möten mellan deltagare liksom mellan 
deltagare och konstuttryck kommit till stånd och vilka mellan-
rum som möjliggjort förståelse och meningsskapande. I kapitel 
ett presenterade vi Dufrennes (1973) tankar om estetisk erfar-
enhet, som enligt honom kräver och erbjuder närvaro, repre-
sentation av det tidigare erfarna likväl som fantasi, samt käns-
lor och reflektion i mötet med konstuttryck. I mellanrummen 
mellan människa och konstuttryck i estetisk verksamhet be-
hövs öppna sinnen och att människor använder hela sig själva, 
vilket blir tydligt i dialogen ovan. Att interagera i och med 
konstuttryck är ett sätt att vara och bli till, genom att samtidigt 
upptäcka och utveckla konstuttryck, att göra det okända känt, 
och det kända okänt. Erfarenheter delas och ny förståelse 
skapas. Vi vill också ge deltagare i Fritid för allas röster en 
chans att höras i sammanhanget:  

Deltagare 1: Jag har jobbat med Kulturverket tidigare, så det 
är kul att få chansen igen. Att få skriva text, och stå på scen, 
och kanske filmas. De är så inspirerande. Man vågar saker, om 
än man är så rädd först att man bara vill ligga på golvet och 
gnälla som en hund. 

Deltagare 2: Kulturverket är respektingivande. Jag tvekade 
länge om jag skulle vilja vara med. Jag har ju skrivit låtar, men 
jag gillar inte att andra ska tolka dem. Men jag vill ju bli artist, 
så därför är jag med ändå. 
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Deltagare 1: Ja, man blir sedd på ett speciellt sätt. De plockar 
fram detaljer. De kan göra något av allt och de ger ett rum att 
vara i. Och jag tycker det är väldigt kul att de gör mina låtar, 
jag är ju låtskrivare. 

Deltagare 2: Men jag vill framföra mina låtar själv. Musikal-
eleverna verkar trevliga och snälla, vi har ju mest setts via 
Teams, men i början var de hos oss och sjöng gamla låtar vi 
gjort. Och så dansade vi disco tillsammans. 

Deltagare 1: Men man kan inte precis säga att vi samarbetat. 
Vi har förmedlat material. Kanske hade det blivit krockar om 
vi setts på riktigt!? 

Deltagare 2: Men jag fick tillfälle att vara deras lärare när det 
gäller teaterimprovisation. Det var kul. Jag berättade vad jag 
varit med om och gav dem tips som de kunde tänka på när de 
skulle dramatisera coronapoesi som vi skapat 

Deltagare 1: Coolt.  

Deltagare 2: Ja, så jag tänker att vi nog hade vi lärt känna dem 
bättre om vi träffats. Och det var kul när vi stod på scenen och 
sjöng i alla-kan-kören till låtarna när de var solister. Jag älskar 
att stå på scenen. 

Deltagare 1: Hur som helst är det som en dröm som går i 
uppfyllelse för mig. Jag ser mig som låtskrivare, och nu kom-
mer jag och andra att framföra mina låtar i musikalen.  

Dialogen visar tydligt på att deltagarna uppmuntrades och 
fickmöjlighet att kasta sig ut i det okända, i mellanrum, där fick 
lära känna konstuttryck och varandra till en viss gräns. Att 
erbjuda okända mellanrum för delaktighet i estetisk verksam-
het kräver alltså mod bland alla inblandade, men där peda-
gogen har ett specifikt ansvar för balans mellan trygghet och 
utmaning. Med det riktas fokus mot att upptäcka ett konst-
uttrycks byggstenar, hur de kan kombineras och hur mening 
kan skapas i mellanrummen, individuellt och tillsammans. 
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Mellanrum i konsten – balans mellan etik och estetik 
Alla konstuttryck är konstituerade av en mängd parametrar 
eller byggstenar som kan kombineras på olika sätt, erbjuda 
olika typer av mellanrum vilka i sin tur erbjuder estetisk erfa-
renhet och möjligheter till meningsskapande. I musik handlar 
det till exempel om tonhöjd, tonlängd, tempo, sound, klang, 
linjer, och form. I dans kan det handla om kraft, tid, kropp och 
rum, medan det i visuell konst innefattar färg, form, material, 
struktur, linjer, perspektiv och symboler. Parametrarna kom-
bineras enligt vissa mönster i relation till överenskommelser 
inom varje konstform, där spänning och avspänning utgör en 
röd tråd och ger uttrycket möjlighet att framträda. Den som 
formar uttrycket involveras kroppsligt, känslomässigt och 
existentiellt, och erbjuder den som erfar uttrycket att göra 
detsamma. Mellanrummen mellan byggstenarna blir avgöran-
de för uttrycket och erfarenheten. Kulturverket har öppnat för 
deltagarna att kombinera parametrar, fritt, och i dialog. 

När Kulturverket har justerat kombinationen av parametrar 
har det i hög grad skett i relation till deltagarnas föreställning 
om hur uttrycket skall ta form, låta och visa sig. Ibland har del-
tagarnas utforskande och utvecklande av uttrycket inneburit 
att de själva kunnat skapa och framföra konstverket, och ibland 
ha de överlåtit till någon annan att framföra sin vision. Figuren 
i kapitel ett över processen och aspekter att ta i beaktande i 
estetisk verksamhet som leder fram till en föreställning; rum, 
kropp, dialog, atmosfär och uttrycksformer visar sig vara spel i 
de verksamheter vi studerat. Komponerandet av två låtar i 
mötet mellan deltagare från Fritid för alla och Kulturverket får 
utgöra exempel: Utopi komponerad av en deltagare som tar ett 
stort praktiskt ansvar i skapandeprocessen, och Mitt drömjobb 
där upphovspersonen har klara idéer men behöver praktisk 
hjälp för att översätta dem till formerad text och klingande 
musik. I tabellen nedan beskrivs samarbetet överskådligt i låt-
skrivarprocessens olika steg. 
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Tabell 2. Arbetsfördelning i låtskrivarprocesser.  

UTOPI MITT DRÖMJOBB 
Aktör Kompositör Kulturverket Kompositör  Kulturverket 

Komp Klipp från 
Youtube – Mood-
board 

Evigt 
redigerande 
”man får bita 
sig i läppen” 

Idé med 
referens till 
låtar 
”Mycket, 
bas, gitarr, 
hitlåt, alla 
ska vilja 
dansa…” 

Lyssnar in och 
ger förslag 
Spelar in demo 

Melodi Upp och ner, 
grundrytmisering 

Hjälp att 
nyansera 

Text Skriver helt själv Kan vara för 
långa 

Text med 
budskap 

Ger förslag på 
omformulering 
som passar 
formen 

Musikalen Flera låtar är med Kompar Låt är med Kompar 
musikalelev 

Deltagande Sjunger själv Sjunger i 
”förkonsert” 

Musikalelev i 
själva musikalen 

Identitet Låtskrivare (och 
sångare) 

Material-
insamlare och 
guide 

Artist och 
blivande 
kändis 

Material-
insamlare och 
guide 

Utveckling Blivit duktig på att 
sjunga, tydliga
idéer. Övar. 

Uppmuntrar 
och lär sig av 
kommunika-
tionen 

Blivit duktig 
på att 
sjunga, 
tydliga
idéer. Övar. 

Överraskade över 
utvecklingen 

Utopi 
Enligt Kulturverket är den deltagare från Fritid för alla som 
skrivit Utopi ”speciell” såtillvida att hen skriver texterna helt 
själv och flera låtar är också med i musikalen. Texterna är klara 
när de skickas till Kulturverket och deltagaren har en ganska 
tydlig idé om hur musiken ska låta. Ganska ofta har hen klippt 
ihop ”komp” som är hämtat från Youtube. Kompens bygg-
stenar kan vara av lite olika karaktär, men hen har skapat en 
slags bakgrund, i form av en mood-board. Kulturverkets upp-
gift blir att hjälpa till med melodierna. De berättar att de fått 

88 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

5. MELLANRUM 

göra om saker ett flertal gånger enligt instruktioner från 
deltagaren – ”det är liksom inget snack”. Om det inte duger, 
fortsätter det, är det bara att göra om, allt i linje med stafett-
metoden. Kulturverket utmanas i att vara lyhörda och nyfikna 
i processen som pågår tills deltagaren blir nöjd. Deltagaren 
omtalas som en av dem som har arbetat mest med sina låtar 
över lag, och som har de starkaste åsikterna. Deltagarens texter 
är enligt Kulturverket ofta helt fantastiska och den förändring 
de behöver förhandla om att stryka ned, eftersom texterna ofta 
är för långa för formatet. 

När det gäller melodierna förmedlar deltagaren också 
någon form av grund-rytmisering, eller en fras. Ibland har del-
tagaren sjungit in melodin själv. Deltagaren sägs vara relativt 
duktig på att sjunga när melodin är komponerad och ska läras 
in, vilket deltagaren lägger ned mycket tid på. Deltagaren har 
inte riktigt förmågan att utforma en fullständig melodi, men 
Kulturverket får mycket information av materialet. Även här 
vet deltagaren tydligt vad hen vill, och genom förhandling 
kommer de fram till resultat deltagaren är nöjd med. Delta-
garen ser sig i första hand som låtskrivare, och blir stolt och 
glad när någon annan framför musiken.  

Mitt Drömjobb 
I motsats till kompositören av Utopi vill inte den deltagare som 
skrivit Mitt drömjobb att någon annan ska tolka hens låtar. När 
det gäller texten arbetar Kulturverket ofta med den och ”över-
sätter” till fraser som passar till formen, vilket resoneras kring 
och godkänns. Den ursprungliga texten struktureras till en 
form. Deltagaren är också ganska bestämd när det gäller hur 
musiken ska låta, rent musikaliskt. Tankar spelas in på telefon 
och skickas som en ljudfil till Kulturverket. Det kan låta till 
exempel så här:  

(voicemail från en deltagare vid Fritid för Alla till en konst-
närspedagog): Den ska va snabb. Jag vill ha trummor i låten. 
Jag vill ha mycket bas. Jag vill ha gitarrer och sånt. Mycket 
trummor, mycket bas, mycket gitarrer, och sånt. Det är så jag 
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vill ha det i låten. Den ska va snabb. Det ska gå att dansa till 
den. En danslåt, man ska kunna dansa till den. Det är men-
ingen att det ska bli en hit. Den här låten ska bli en hit Det här 
ska bli en stor hit. Som alla kommer att vilja hör hur många 
gånger som helst. Alla ska liksom, det ska bli en hit. Det ska 
vara en hit, så att alla i hela världen vet vad det är för låt. Alla 
ska veta vem jag är, så jag till slut kan bli en stor artist. Så det 
här ska bli en hit. En riktig hitlåt ska det här bli. 

Ofta söker Kulturverket någon form av ungefärliga referenser 
som deltagaren kan ge förslag på. De ställer frågor för att förstå 
vad deltagaren utgick ifrån och inspirerades av i sina val av 
förslag. Utifrån referenserna gör Kulturverket ett förslag, och 
spelar in en demo som deltagaren får godkänna. I fallet med 
Mitt drömjobb visade det sig vara en Erik Saade-låt som var 
förlaga för deltagarens visioner. Till sist kommer deltagaren till 
studion för att spela in. Melodin har hen lärt sig genom att 
lyssna på demon. 

Kulturverkets erbjudande och hantering av mellanrum 
I de två låtexemplen Utopi och Mitt drömjobb beskriver Kul-
turverket såväl arbetsprocessen gällande hur de samarbetat 
med Fritid för alla som olika kompetenser de uppfattar hos 
deltagarna. Arbetsprocessen utgörs av det stafettliknande ska-
pandet av konstverken genom ett växlande mellan deltagarna 
där Kulturverket vidareutvecklar deltagarnas idéer för att se-
dan låta dem kontrollera om vidareutvecklingen stämmer 
överens med deras visioner. De befinner sig i det okända och 
skapar där något nytt och meningsfullt tillsammans. Stämmer 
visionerna inte överens får Kulturverket lyssna mer noggrant 
på önskemålen, och förhandla och anpassa uttrycket tills 
visionerna stämmer överens. Det är i de två exemplen tydligt 
att Kulturverket ägnar tid och energi i projektet åt att lära 
känna deltagarna för att få fatt i deras olika drivkrafter och för 
att förstå vad de kan bidra med i den gemensamma skapande-
processen. Enligt Kulturverket är detta sätt att arbeta också ett 
sätt att säkerställa att deras förhållningssätt följer med genom 
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hela processen i ett projekt. Det handlar med andra ord både 
om att vidareutveckla och förmedla idéer, musik och texter 
från och mellan deltagarna, och att skapa förutsättningar och 
mötesplatser för grupperna där de kan ”mötas, se varandra och 
förstå varandra” bortom normer, traditioner och fördomar. De 
gör detta praktiskt genom att anpassa sig efter deltagarna i 
projektet, pendla mellan den ena och andra gruppen eller del-
tagaren samt bidra med egna konstnärliga förslag som antin-
gen godkänns eller nekas, för att slutligen sätta samman ma-
terialet till en konstnärlig produktion. Etablerade konstnärer 
och övriga deltagare bebor musikuttrycken tillsammans och 
utforskar och utvecklar den samtidigt. 

I processerna har Kulturverket fungerat som både instruk-
törer, vägvisare, guider och partners (Ferm, 2004) i upptäck-
andet och utvecklandet av uttryck där mellanrum skapats med 
målen delaktighet och hög konstnärlig kvalitet. Noddings 
(1986) använder begreppet estetisk omsorg och pekar på ba-
lansen mellan estetik och etik. När pedagoger bryr sig om 
saker, idéer och konstnärlig kvalitet, icke-personliga former, 
flyttas fokus från etik till estetik hävdar hon. Det finns en risk 
att det estetiska kommer allt för mycket i fokus, på bekostnad 
av etisk omsorg, vilket ställer krav på pedagoger, och deras 
intuition. Det gäller att vara lyhörd och flexibel, i omsorg om 
såväl konstuttryck, individ som grupp – vilken konstnärlig och 
mänsklig respons ger en specifik justering av hur parametrarna 
förhålls till varandra? 

Med andra ord kräver omsorg om individen flexibilitet och 
lyhördhet, i relation till omsorg om saker eller konst, för att 
verksamheten skall fungera som tänkt. I musikalprojektet del-
tar Kulturverket på ett balanserat sätt som visar hur perspektiv-
byte kan bidra till musikaliskt blivande. De skapar situationer 
för möten där de förebildar i att ta den andres perspektiv. De 
förväntar sig aktivt deltagande från alla parter och de är ny-
fikna på de idéer och estetiska uttryck som skapas i mötena, de 
lyssnar och bygger dialog. De ser sig som jämlikar med specifik 
kunskap och specifikt ansvar, och de utmanar på så sätt 
existerande normer, både vad gäller vem som kan delta i och 
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vad som kan komma ur estetisk verksamhet. De ställer också 
krav på organisation och förhållningssätt till människor konst 
och lärande, vilket utgör förutsättningar för perspektivbyte 
och alla deltagandes musikaliska blivande. 

Samma utmaning som gäller relationen till konsten och 
uttrycket, gäller enligt Noddings (1986) även ting. I skapandet 
där parametrar förhålls till varandra och skapar mellanrum, 
involveras även analog och digital teknik, som pedagoger be-
höver förhålla sig till i sitt omsorgsarbete. Precis som att det 
finns risk för att omsorg om estetiken och konstens kvalitet 
dominerar över individens delaktighet, lärande och blivande, 
finns risk att tekniken i sig får för stort egenvärde. Detta är 
något konstnärspedagogerna fått balansera, till exempel när 
det gäller idén om avataren som skulle kommunicera med 
politiker, hur ljuset kan användas som stöttning på scenen, 
eller huruvida gaming och artefakter i musikalen ställde sig i 
ljuset för individernas delaktighet. 

Samtidigt erfar deltagarna sig själva, andra och världen på 
nya sätt även i samspel med analog och digital teknik – mate-
rialitet. I det här sammanhanget handlar det om hur teknik 
hanteras för att erbjuda deltagarna delaktighet i estetisk verk-
samhet – med andra ord ges tekniken en existentiell dimension 
(van Manen, 2016). I rummen är deltagarna sammanflätade 
med världen som består av andra människor och ting, och 
delaktighet erbjuder också erfarenheter av och möjlighet att 
skapa nya vanor i relation till ting. Tingen blir förlängning av 
människor som kroppsliga subjekt, och gör världen hanterbar 
på nya sätt, vilket till exempel visats genom exemplen ovan 
från musikalprojektet.

Även här krävs flexibilitet och lyhördhet bland pedagoger, 
eftersom ting kan erbjuda motstånd, obehag och rädslor, likväl 
som glädje, överraskningar och hopp. Hur interagerar tingen i 
den estetiska erfarenheten? Och hur samspelar levd teknik 
med erfarenheter av kropp, tid, rum och relationer? En annan 
fråga som van Manen ställer är hur materialitet kan hjälpa 
människor att göra specifika insikter, det blir av vikt att förstå 
hur materialiteten erfars. I projektet Sammankonst användes 
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en mängd digitala verktyg för att möjliggöra delaktighet. Ting 
och teknik kan hjälpa inre föreställningar att komma till ut-
tryck om än det kroppsliga subjektet är begränsat i relation till 
visionen, vilket gör att individer kan agera som sig själva i värl-
den, få respons och bli sig själva i och genom estetisk verk-
samhet. Det osynliga kan bli synligt, och det ohörda hört och 
lyssnat på. I Alla har rätt olika material för att visualisera och 
möjliggöra kommunikation av individuella och kollektiva 
idéer och budskap, samtidigt som insikter i Barnkonventionen 
fick möjlighet att ta in, bearbeta och uttrycka. 

Mellanrum mellan parametrar i konsten konstitueras i 
mötet mellan människa och konst, vilket etableras mellan 
människor, där pedagogen har ett specifikt ansvar. Relationer-
na och mötena äger rum i specifika rum som i projekten också 
relateras till varandra och vävs samman, vilket sker i relation 
till tid. Vi har i de tre senaste kapitlen visat på komplexitet, 
möjligheter och utmaningar med att erbjuda hållbar delaktig-
het i estetik verksamhet. I nästa kapitel visar vi på vilka krav 
det att erbjuda delaktighet i estetisk verksamhet ställer på orga-
nisation, lärarlag, didaktisk kompetens och förhållningssätt.  

Diskussionsfrågor 
 Hur kan pedagoger ta ansvar för att skapa mellanrum 

för meningsskapande mellan sig själv och de elever 
eller deltagare hen möter i estetisk verksamhet? 

 Hur kan pedagoger ta ansvar för att skapa mellanrum 
för meningsskapande mellan konstnärliga uttrycks-
former och de elever eller deltagare hen möter i este-
tisk verksamhet? 

 Hur kan pedagogiskt arbete i estetik verksamhet ge 
elever och deltagare möjlighet att skapa mellanrum 
och helheter i konstnärliga uttryck inom ramen för 
estetisk verksamhet? 
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6. Att skapa förutsättningar för delaktighet 
i estetisk verksamhet 

I detta avslutande kapitel går vi in på vilka förutsättningar som 
krävs för att genomföra estetisk verksamhet med målet delak-
tighet på såväl organisatorisk, kollegial, didaktisk som relatio-
nell nivå. Vi tänker oss att dessa krav är i ständig rörelse oavsett 
inom vilken typ av institution verksamheten bedrivs. Politiska 
vindar, fördelning av statliga och kommunala medel, policys, 
och styrdokument påverkar institutioners arbete utifrån, och 
behöver ständigt relateras till. Inom de ramarna finns ytter-
ligare spänningsfält som involverar tradition, synsätt, ideolo-
gier, befogenheter och personliga drivkrafter. Den forskning vi 
bedrivit som följeforskare av de två projekten Alla har rätt och 
Sammankonst har tydliggjort spänningsfält på nämnda nivåer, 
och syftet med att beskriva och resonera kring dem här, är att 
möjliggöra medvetenhet om vad som krävs bland alla involve-
rade i estetiska verksamheter med målet att erbjuda delaktighet. 

Yttre ramar 
I bokens inledning nämnde vi styrdokument på olika nivåer 
relevanta att relatera till eftersom de uttrycker motiv för alla 
människors rätt till delaktighet i estetisk verksamhet. Rätten att 
ta till sig, bearbeta och uttrycka sig med konstnärliga uttrycks-
former betonas i globala, europeiska, nationella och kommu-
nala styrdokument. Denna rätt ställer samtidigt krav på de som 
arbetar inom institutioner med uppdrag att erbjuda detsam-
ma, så som förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, kultur-
skolor och bildningsförbund. Hur uppdraget ser ut varierar 
över tid beroende på hur policys formuleras, och hur estetiska 
uttryck värdesätts i relation till utbildning i olika kontexter. 
Policyföreskrifter påverkar i sin tur hur medel fördelas mellan 
och inom länder, mellan och inom regioner, och mellan och 
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inom kommuner, vilket får konsekvenser för vad som blir möj-
ligt att iscensätta inom respektive institution.  

Organisatoriska spänningsfält 
All estetisk verksamhet som har intentionen att någon skall 
lära något föregår i någon form av organisation. Någon har fått 
i uppdrag att leda och organisera en verksamhet där barn och 
unga förväntas ta till sig konstuttryck, bearbeta (genom) konst, 
och uttrycka sig konstnärligt. Det handlar om att använda 
medel med fokus på att erbjuda för verksamheten lämpliga 
lokaler, se till att anställa medarbetare med relevant kompetens 
samt möjliggöra kompetensutveckling, och att bygga struktu-
rer för när och var vem har möjlighet att möta vem i relation 
till de mål som finns uppsatta för verksamheten. Med andra 
ord behöver en mängd val tas, av den som har uppdraget att 
leda verksamheten, i relation till de ramar som nämndes ovan, 
liksom i relation till traditioner och medarbetares och avnä-
mares förväntningar. Det blir tydligt att värderingar, makt och 
känslor sätts i spel på denna organisatoriska nivå. 

Det har visat sig i de studier vi har genomfört att delaktighet 
i estetisk verksamhet innebär gränsöverskridande arbete och 
flexibilitet, vilket kan möjliggöras eller begränsas genom hur 
institutionen är organiserad. En tillgång torde således vara va-
rierad konstnärlig och pedagogisk kompetens, liksom sche-
man som gör varierade konstellationer av pedagoger och ele-
ver i varierade lokaler möjliga. I en grundskola där läroplanens 
inledande del fastställer att alla elever skall arbeta med varie-
rade uttrycksformer, blir det av vikt att lokaler och material 
finns tillgängliga och att lärare i olika ämnen samt fritidslärare 
kan arbeta tillsammans i olika konstellationer över tid. I en 
kulturskola, där inga kunskapskrav eller specifika lärandemål 
finns formulerade, blir det av vikt att det finns utrymme i 
schemat för gränsöverskridande arbete liksom för tjänster där 
såväl konstnärligt som pedagogiskt arbete ingår. Det handlar 
om att se lokaler och personal som tillgångar och förutsätt-
ningar för hållbar delaktighet. Detta kräver förtroende för att 
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medarbetare använder sin tid på ett förtroendefullt sätt och att 
lokalerna är flexibla och därmed kan användas för så väl för-
djupning som breddning av undervisning och lärande i, genom 
och som konst. 

Kollegiala spänningsfält 
Att arbeta i en organisation som syftar till delaktighet i estetisk 
verksamhet enligt ovan, kräver att de spänningsfält och värder-
ingar som beskrivits görs medvetna och levande inom ett kol-
legium. Samhällssyn, människosyn, kunskapssyn, liksom syn 
på konst och estetiska uttryck samt pedagogens och konstnä-
rens roll, uppdrag och kompetens behöver läggas på bordet 
och kontinuerligt diskuteras. Detsamma gäller styrdokument, 
traditioner och mål med verksamheten. Vilken roll en specifik 
institution som bedriver estetisk verksamhet har i samhället, 
uppfattas och tolkas troligtvis på olika sätt av olika medarbe-
tare. Huruvida den tolkningen är levande i medarbetarens var-
dag varierar säkerligen också. Vilken människosyn som domi-
nerar inom specifika grupper kan bli tydligt i diskussioner om 
vem som är välkommen till verksamheten, vem som förväntas 
göra och lära sig vad på vilka sätt, och hur olika människor 
bemöts i specifika pedagogiska och konstnärliga situationer. I 
det vardagliga arbetet styrs handlingar av värderingar kopp-
lade till människosyn ofta icke-reflekterat, vilket bidrar till att 
vanor skapas och traditioner förstärks, eller utmanas.  

Detsamma gäller kunskaps- och lärandesyn. Vad är kun-
skap inom en specifik estetisk verksamhet? Vad innebär kva-
litet i sammanhanget? Hur tillägnas den? Hur relaterar kun-
skapssynen till verksamhetens mål på olika nivåer? Det har 
blivit tydligt i vårt forskningsarbete att olika typer av kunskap 
värderas olika, vilket får konsekvenser för vad som prioriteras 
i en organisation eller specifik (konst-)pedagogisk situation.
Är det skicklighet på ett instrument som står i fokus, att kunna 
förmedla sin kunskap i biologi via drama, eller att förstå sig 
själv och världen på nya sätt genom ett estetiskt uttryck? Vilken 
kunskapssyn som råder gällande konst, liksom synen på hur 
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lärande i och genom konst går till som dominerar i ett kol-
legium, får konsekvenser för lärarroll och konstnärsroll. Inom 
skolverksamhet dominerar verbalt och skriftligt språk som 
kommunikation och uttryck för kunnande, vilket kan hämma 
möjligheter för delaktighet i estetisk verksamhet. Inom kultur-
skolan finns exempelvis starka drag av mästar-lärlingtradition 
och en-en-undervisning inom musikämnet, och gruppunder-
visning i dansämnet, vilket kan hämma gränsöverskridande 
arbete och främja teknik och spets framför helhetligt bildande 
verksamhet. Det kan handla om att lämna det trygga och 
kända, och att kasta sig ut i det okända, vilket kräver mod och 
en utforskande anda. Med det kommer vi över på didaktisk och 
konstdidaktisk kompetens.  

Didaktiska spänningsfält 
Didaktik handlar framför allt om frågorna vad, hur och varför 
en lärare väljer i planering, genomförande och värdering av 
undervisning. Valen kan sägas vara såväl allmändidaktiska 
som ämnesdidaktiska, vilka, med det sätt att tänka som präglar 
denna bok, inte går att särskilja. Allmändidaktiska perspektiv 
kan sägas vara existentiella och handlar om människans varan-
de och blivande, och ämnesdidaktiska val, kan sägas vara essen-
tiella, alltså fokusera en specifik uttrycksforms eller ämnes 
uppbyggnad, byggstenar och uttryck.  

Att erbjuda delaktighet i estetisk verksamhet kräver med 
andra ord ett arbetslag där den didaktiska kompetensen är så-
väl bred som djup. Det gäller att ha insikt i till exempel demo-
krati-, inkluderings-, utvecklings-, relations-, likabehandlings- 
och medborgarproblematik, likväl som kunnande inom ut-
trycksform eller skolämne. Alla medarbetare behöver inte vara 
kompetenta inom samtliga områden, men det blir viktigt för 
den som leder och utvecklar verksamheten att se till att den 
helhetliga kompetensen, i relation till verksamhetens syfte och
uppdrag, kontinuerligt balanseras och uppgraderas. Återigen 
blir det aktuellt att fundera på hur finanser fördelas och 
används. Kanske kollegiet behöver kompletteras med fler med-
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arbetare, kanske en medarbetare behöver genomgå vidare 
utbildning, eller kanske behöver hela kollegiet genomgå fort-
bildning tillsammans. Det handlar också om att skapa en miljö 
där olika kompetenser värderas och respekteras, som upp-
muntrar viljan att utvecklas tillsammans. En mångfald av 
didaktiska kompetenser är en förutsättning för att kunna ar-
beta gränsöverskridande med syfte att erbjuda delaktighet i 
estetisk verksamhet.  

I skolan styrs vad i relativt hög grad av läroplaners, in-
klusive kursplaners, skrivningar. Dock sägs ingenting om hur 
undervisningen bör gå till, vilket betonar vikten av didaktisk 
kompetens i frågan om hur mål formulerade i läroplanens 
olika delar kan uppnås genom delaktighet i estetisk verksam-
het. Att erbjuda elever att finna sin egenart, vilket står uttryckt 
i Lgr22s inledande delar, att skapa musik, och få insikt i års-
tidens växlingar genom dans (en uttrycksform alla elever skall 
möta) utgör exempel på hur förbestämda vad, ställer lärarens 
kompetens att besvara hur-frågan i centrum. Med utgångs-
punkten i formuleringarna och en kollegial syn på att delaktig-
het i estetisk verksamhet ses som viktigt, är även varför-frågan
besvarad. Återigen synliggörs vikten av en flexibel organisa-
tion, liksom det avgörande med ett modigt kollegium. 

Inom en kulturskola blir arbetet med att besvara de didak-
tiska frågorna annorlunda. Här krävs ett större arbete med 
varför-frågan innan frågor om vad och hur kan bearbetas och 
besvaras. Att det inte finns några nationella kunskapsmål for-
mulerade ställer höga krav på den didaktiska kompetensen 
bland pedagoger och konstnärer. Vad som blir målet i en speci-
fik konstpedagogisk situation behöver med andra ord för-
handlas (Ferm Almqvist & Thor Thorgersen, 2021), mellan 
kollegor, i relation till kommunala styrdokument och med ele-
verna själva. Att erbjuda delaktighet i dramaverksamhet med 
målet att bli bekväm i sociala situationer, är lika relevant som 
att erbjuda utveckling av spetskompetens i fotografi, eller att få 
insikter i Barnkonventionen genom delaktighet i gränsöver-
skridande kollaborativt konstnärligt arbete. En del av den 
didaktiska kompetensen är också ett relationellt förhållnings-
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sätt och ett dialogiskt agerande, vilket stafettmetoden repre-
senterar och som kommer att presenteras under nästa rubrik. 

Relationella spänningsfält 
I följande avsnitt fokuseras arbetet på golvet, där den estetiska 
verksamheten faktiskt äger rum, med grund i att de övergri-
pande didaktiska frågorna är besvarade och det relationella 
arbetet tar vid. Här ställs den enskilde lärarens förhållningssätt 
på sin spets och de spänningsfält som där aktualiseras disku-
teras här igen med hjälp av frågor: Vad?, Vem?, Var?, Med 
vem? och Vart? I det här sammanhanget handlar frågorna 
Vad? Och Vem? om människosyn, om att se eleven som ett vad 
och ett vem. Frågan Var? gäller det sociala och fysiska rum 
verksamheten skapar och föregår i, med frågan Med vem? Fo-
kuseras kollegor samt andra relevanta yrkesgrupper och föräl-
drar som har med aktuella elever att göra. Till sist aktualiserar 
frågan Vart? Mål på olika nivåer för verksamhet och lärande, 
vilket till viss del redan aktualiserats ovan.  

Att se en människa som ett vad och ett vem bottnar i Hanna 
Arendts teorier, som också aktualiserats inom pedagogik-
området av von Wright (2000). Att se en människa som ett vad 
handlar om att se till karaktäristika som är möjliga att ta del av 
utan att faktiskt träffa människan i fråga. Det kan handla om 
till exempel kön, etnicitet, socio-ekonomisk bakgrund, funk-
tionsvariation eller längd. Sådan information kan vara mycket 
viktig att känna till för att ha beredskap att erbjuda bästa möj-
liga förutsättningar, men de får inte styra handlingar i någon 
högre grad. I stället är det viktigt att eleven som ett vem får 
möjlighet att framträda och bli mött och bemött. Vem en elev 
är kanske först är möjligt att skönja i mötet, och kanske under 
längre tid. Vem:et visar sig genom elevens intentioner, viljor, 
drivkrafter, drömmar och visioner i relation till blivande. Vem 
är du och vem vill du bli, är viktiga frågor för pedagogen och 
konstnären att ställa till de elever de möter. Någon vill kanske 
bli rockstjärna, medan någon annan vill dansa för att lära 
känna sin kropp. Någon vill uttrycka en upplevelse av orättvisa 
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genom att skriva en låt och någon annan vill bearbeta innehåll 
i samhällskunskap med just filmskapande. Det blir viktigt för 
pedagoger och konstnärer att vara medvetna om var i spän-
ningsfältet mellan vad och vem de befinner sig i relationen till 
elever och grupper. 

När det gäller rummet för estetisk verksamhet är vad som 
är möjligt att erbjuda i mötet med elev och grupp i sin tur av-
hängigt hur det sociala och fysiska rummet ter sig. Hur är 
stämningen i gruppen och hur ser tidigare erfarenheter av 
verksamhetens fokus ut? Vilka redskap och material som finns 
tillgängliga, vilka möbler och vilka ytor som finns där samt hur 
flexibla de är, hur det ser ut med ljus- och ljudinsläpp utgör 
förutsättningar som pedagogen behöver relatera till. Vissa 
aspekter är fasta och får accepteras, andra är rörliga och be-
höver hanteras på medvetna sätt. Pedagogen behöver med 
andra ord ”skanna av” läget för att kunna använda gruppens 
samlade erfarenheter och det fysiska rummets erbjudanden på 
ett för situationen meningsfullt sätt. Meningsfullt i den me-
ningen att det erbjuder delaktighet och möjligheter till menings-
skapande för alla inblandade.  

Med vilka kollegor samt andra medarbetare och eventuellt 
föräldrar det blir relevant att samarbeta med i relation till en 
specifik pedagogisk situation, kan se olika ut. Upparbetade 
relationer underlättar arbetet i vissa situationer, och i andra 
finns en mängd barriärer som behöver diskuteras och kanske 
kommas runt. I ett gränsöverskridande arbete inom skolans 
ramar blir det till exempel naturligt att flera lärare som har 
kontakt med samma elever kan diskutera tillsammans hur de 
förhåller sig och lägger till rätta verksamheten på bästa sätt. Det 
finns troligen även upparbetade relationer med skolhälsoteam
och föräldragrupper som kan nyttjas. Även i sammanhang där 
en bild- eller musiklärare arbetar inom estetisk verksamhet 
med en viss grupp av barn, kan kontakten med klasslärare eller 
mentor, bana väg för frågor till exempel om eleven som ett vad. 

I kulturskolan ser det återigen annorlunda ut, med reser-
vation för variation mellan kommuner. I ett gränsöverskri-
dande arbete blir det naturligt att arbeta tillsammans med 

101 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

TID, RUM, MELLANRUM 

kollegor, men där finns inte samma grundförutsättning att 
flera lärare i vardagen arbetar med samma elever. Om konst-
närer kopplas in i verksamheten, har de kanske inte heller 
samma erfarenhet av eleverna, men i stället andra erfarenheter 
som är viktiga i sammanhanget vad gäller möjliga relationer 
mellan eleven och konsten. Koppling till skolhälsoteam och 
specialpedagoger finns ofta inte i kulturskolan, vilket kan göra 
att det tar lång tid att få kännedom om till exempel elevers 
eventuella funktionsvariationer. Kontakten med föräldrarna 
blir viktig, men den är i vissa fall inte upparbetad, och trygg-
heten som krävs för att berätta om sitt barns utmaningar 
kanske inte är etablerad. Tystnadsplikt som finns av goda skäl, 
kan också sätta käppar i hjulet. Detta ställer krav på kultur-
skolepedagogens och konstnärens relationella kompetens och 
lyhördhet; vad är rimligt, vad behövs just nu? 

Till sist kommer vi tillbaka till vart-frågan, mot vilka mål 
riktas verksamheten? Vad är målet för en viss lektion i ett 
estetiskt ämne? Vad är målet för en ämnesövergripande este-
tisk verksamhet? Vilka är den enskilda lärarens och konstnä-
rens målsättning med verksamheten? Det handlar om varför 
medarbetaren går till jobbet och vilka drivkrafter som finns i 
det dagliga arbetet. Vilka är elevernas mål med att delta i 
verksamheten? Hur skrivningar i styrdokument tolkas enskilt 
och i grupp och hur tolkningen kommer till uttryck i prak-
tiken, i den estetiska verksamheten, är också en del av det rela-
tionella arbetet. Relationellt pedagogiskt arbete handlar alltså 
om att kunna orientera sig och balansera i det pentagram av 
spänningsfält som de fem frågorna, vad, vem, var, med vem och 
vart, bildar inom ramen för estetisk verksamhet. 

Institutionell kompetens för delaktighet 
i estetisk verksamhet 

Hur kan då kompetens på organisatorisk, kollegial, didaktisk 
och relationell nivå utvecklas? Vi har valt att kalla detta insti-
tutionell kompetens, i detta fall med fokus på förutsättningar 
för delaktighet i estetisk verksamhet. Vi tänker oss att sådan 
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kompetens behöver utvecklas i samverkan mellan ledning, 
kollegium och blivande lärare/pedagoger och konstnärer. Det 
kan handla om synliggörande diskussioner inom en hel insti-
tution med fokus på hinder och möjligheter samt ansvarsför-
delning. Det kan handla om allmändidaktisk och ämnesdidak-
tisk fortbildning, och det kan handla om skolutveckling (i 
samverkan) i det stora och det lilla.  

Synliggörande diskussioner som involverar en hel institu-
tion leds med fördel av en utomstående ”neutral” person, och 
syftar till att göra alla inblandade medvetna om värderingar 
och styrmekanismer som hinder och möjligheter för delaktig-
het i estetisk verksamhet. Vad vill vi ha kvar som det är, och 
vad vill vi förändra? Det blir viktigt att tydliggöra vem som har 
ansvar för vad, och hur medel ska fördelas, samt hur återkopp-
ling till alla involverade ska ske, för att förtroende och mod att 
gå vidare på önskvärda vägar ska skapas. Ett sådant synlig-
görande arbete kan leda vidare till fortbildning, eller utveck-
lingsarbete, men att frön till synliggörande sås och gror i en 
fortbildningskurs, eller ett utvecklingsarbete, kan också vara en 
väg att gå. 

Allmändidaktisk fortbildning med fokus på inkludering, 
demokratifrågor, interkulturalitet eller social rättvisa för en 
grupp medarbetare kan vara en väg mot kompetensbygge för 
att balansera ett kollegiums kompetens att bedriva estetisk 
verksamhet med fokus på delaktighet. Det kan också visa sig 
att breddning eller fördjupning av ämnesdidaktisk kompetens 
behövs för att möjliggöra ett friare synsätt till fler sätt att 
undervisa i musik än mästar-lärlingtraditionen, vilka dansgen-
rer det är möjligt att undervisa i, att utveckla förståelse för hur 
kunskaper i historia kan bedömas med estetiska uttryck, eller 
att lära sig använda specialanpassade musikinstrument. 

När det gäller skolutveckling kan det som antytts ske i det 
stora och det lilla, och eventuellt inkludera samverkan, mellan 
forskare, utbildning och praktik. Det kan handla om att en 
enskild lärare tittar närmare på sin egen praktik med hjälp av 
loggbok, bjuder in en kollega för att agera kritisk vän, med 
fokus på aspekter av de relationella spänningsfälten för att i 
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förlängningen erbjuda delaktighet. Det kan också engagera en 
större del av kollegiet i till exempel hur en kulturskola kan 
arbeta med gränsöverskridande arbete med syfte att nå fler 
grupper i den egna kommunen. Det kan handla om att delta i 
en forskningscirkel med en forskare vid ett (närliggande) uni-
versitet. Fokus för samverkan kan ligga på att fördjupa sig 
inom ett område och prova idéer i verksamheten, samt reflek-
tera över detsamma under en längre period. Ett annat alter-
nativ kan vara att tillsammans med forskare, lärarutbildare, 
lärarstudenter, konstlärare och konststudenter vid en konst-
högskola tillsammans lärare och elever i kommunal skola ut-
forskar hur gränsöverskridande arbete med fokus på social 
rättvisa skulle kunna te sig. 

Kulturverket har gett exempel på hur samtliga spännings-
fält kan hanteras, drivna av tankar om att det är i mänskliga 
möten som erbjuder delaktighet inom och med konst män-
niskor blir till. Vi låter en konstnärspedagog och en deltagare i 
fritid för alla sammanfatta: 

Konstnärspedagog: Förhoppningen är att öppna ögonen för 
det där att vi är bättre tillsammans. Att vi behöver varandra. 
Vi har samma drömmar, samma längtan, kanske vi är rädda för 
samma saker och att vi längtar efter samma saker. Och att vi ska 
se förbi hinder. Det är så lätt att vi har förutfattade meningar 
om varandra. Men att vi ska inse att vi behöver varandra. 

Deltagare Fritid för alla: Ensam är stark är bara bullshit! 

Diskussionsfrågor 
 Vilka möjligheter och utmaningar för delaktighet i 

estetisk verksamhet kan finnas på organisatorisk nivå? 
 Vilka möjligheter och utmaningar för delaktighet i 

estetisk verksamhet kan finnas på kollegial nivå? 
 Vilka möjligheter och utmaningar för delaktighet i 

estetisk verksamhet kan finnas på didaktisk nivå? 
 Vilka möjligheter och utmaningar för delaktighet i 

estetisk verksamhet kan finnas på relationell nivå? 
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Här uppmär˜sammar Cecilia Ferm Almqvist och Linn Hent-
schel fenomenet dela˜tighet i estetis˜ ver˜samhet, något som 
är a˜tuellt i lärarutbildningar, såväl allmänna som med in-
ri˜tning på estetis˜a ämnen, och i utbildningar som ri˜tar sig 
mot °ulturs˜ola och annan fri ver˜samhet. 

Författarna har fungerat som följefors˜are i två Arvsfondsÿ-
nansierade ˜onstpedagogis˜a proje˜t, ˜lla har rätt och °am-
man˛onst drivna av °ulturver˜et. Baserat på fors˜ningen tyd-
liggörs vad dela˜tighet i estetis˜ ver˜samhet ˜an vara, och 
vil˜a ˜rav det ställer på organisation, ˜ollegium och förhåll-
ningssätt i sammanhang där ˜onstuttryc˜ och pedagogi˜ möts. 

Speciÿ˜t belyser författarna dela˜tighetsaspe˜terna tid, rum 
och mellanrum li˜som det dialogis˜a förhållningssätt som 
drivit °ulturver˜ets arbete. 

Cecilia Ferm Almqvist är professor i pedagogi˜ och musi˜-
pedagogi˜ vid Södertörns högs˜ola respe˜tive Stoc˜holms 
musi˜pedagogis˜a institut. Linn Hentschel är le˜tor i peda-
gogis˜t arbete med inri˜tning mot musi˜ vid Umeå universitet. 
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