
            
 
 
 
 
Sammanfattning  
 
Reflex / offentl ig konst 
Reflex / tema tid 
 
 
REFLEX riktade sig till barn i förskola och förskoleklass och handlade om konstnärlig 
och pedagogisk metodutveckling för barns möte med konst och barns konstnärliga 
skapande. Det var barnens erfarenheter, tankar och idéer som styrde innehållet i 
processen och resultatet i ett synsätt där barns perspektiv sattes i relation till barn-
perspektivet. Barnkonventionen fanns med som utgångspunkt. 
Huvudman var Kulturföreningen Roxy i samarbete med Gotlands kommun, Barn och 
Utbildningsförvaltningen, Kultur och Fritidsförvaltningen, Konstkonsulenten och 
Gotlands Konstmuseum. Konstnär/pedagog och projektledar var Berit Ångman 
Svedjemo. 
 
 
 

        
 
 
 
Två delar genomfördes inom förstudiens ram. Under ht 2008 – vt 2009 med tema 
“barns möte med offentlig konst” där sammanlagt 82 barn och 13 pedagoger i 
förskola och förskoleklass deltog. Under ht 2009 med tema “TID” där 28 barn och 3 
pedagoger i förskoleklass och lågstadiet deltog.  
 
Offentlig konst  
I delprojektet om barns möte med offentlig konst har barnen lärt känna och skapat 
sig en relation till ett offentligt konstverk inom promenadavstånd till 
skolan/förskolan. Det var ett konstverk som barnen sett nästan varje dag, och som 
de nu sett med ”nya ögon” tillsammans med konstnären.   



Flera sätt att arbeta prövades genom att bl a använda berättandet i olika former som 
en del av barnens bearbetning och gestaltning. Barnen gjorde egna gestaltningar i 
material som relaterade till konstverken. Lärarna deltog i grupperna som barnens 
assistenter och med uppgift att dokumentera med kamera. För lärarna fungerade 
projektet som en kompetensutveckling i ett nytt sätt att förhålla sig till skapande. De 
fick också se barnen på ett nytt sätt, i en ny situation och i nya roller.  
 
 
 

             
 
 
 
Barnens alster visades därefter på en utställning på Gotlands Konstmuseum och på så 
vis fick barnen ta plats i ett konstsammanhang och det representerar 
ställningstagandet att vi tar barns gestaltningar på allvar. Utställningen kopplades 
också ihop den offentliga konsten och den institutionella konstvärlden.  
 
Samtidigt som Reflex pågick producerade Gotlands kommun en hemsida med 
presentation av den offentliga utomhuskonsten på Gotland vilket gör att lärare med 
hjälp av den metod som utvecklades under Reflex-projektet själva skulle kunna 
utforska den offentliga konsten tillsammans med barnen. En förslag är att en konkret 
handledning utformas och läggs ut på Internet. 
 
Inom ramen för REFLEX anordnades även ett seminarium om barns möte med 
offentlig konst med konstpedagogen Åsa Mårtensson och konstnären Berit Ångman 
Svedjemo som föreläsare.  
 
 
Tema tid  
I delprojekten med “tid” som tema utgick vi från samtal med barnen och barnens 
teckningar om tid. Utifrån några av teckningarna som innehöll en händelse skapades 
korta berättelser som sedan utvecklades till korta animerade filmer där barnens 
erfarenheter och tankar om tid blev synliga och gestaltade. Projektet avslutades med 
en utställning på Hemse bibliotek där fiilmerna visades tillsammans med teckningarna, 
lerfigurerna och bakgrundsmiljöerna samt en beskrivning av processen.  Även i det 
här delprojektet deltog lärarna i grupperna med ett kompetensutvecklande syfte. 
 
Den konstnärliga kompetensen användes som ett redskap. Konstnären som 
gruppledare var medskapande till skillnad från en mera traditionell roll som 
förmedlare. Konstnären kunde stödja barnens kreativa processer och gestaltande 
utifrån hennes erfarenheter av konstnärliga processer med ett synsätt som 



fokuserade mera på vad som hände i barnens möte med konsten, (ex offentlig konst)  
eller i barnens arbete med temat “tid” än på att förmedla någon sorts ”sanning” om 
konsten, om hur det ska eller bör vara.  
 
 
 

     
 
 
 
Barnens perspektiv sattes i relation till barnperspektivet och reflektion kring 
förhållandet mellan dessa två perspektiv fanns med i processen. Erfarenheten blev att 
båda perspektiven behövs och att en fördjupad undersökning av begreppens relation 
till varandra skulle kunna leda till nya kunskaper och nya metoder inom området. 
 
Konstnären prioriterade barnens eget skapande och gestaltande som ett sätt att 
medvetandegöra och uttrycka tankar, känslor, kunskaper och idéer.  Tänkandet 
utvecklas genom skapandet – ”görandet”. Att göra är ett sätt att tänka. Det som 
hände i stunden fångades upp och användes som en del av processen. Barnens 
handlingar var alltså viktiga i processen liksom deras funderingar, frågor och 
påståenden. Barnen skapade genom att experimentera, pröva, analysera och 
reflektera vilket kan ses som ett exempel på en mångfacetterad kommunikation. 
Barnens konstnärliga skapande kan alltså ses som en kunskapsproducerande och 
språkutvecklande aktivitet.  
 
Förstudien visade på behovet av jämställdhetsperspektiv, alltså metodutveckling i hur 
man som konstnär i processerna tillsammans med barnen kan arbeta med att bryta 
könsmaktsordningen samt hur man kan göra barn delaktiga i konstnärliga processer 
oavsett uttryck (konstart). När det gäller representation av barns konst påvisade 
förstudien behov av metodutveckling i hur man kan öka barns deltagande i det 
kulturella livet på en demokratisk grund. Därför vill vi nu genomföra ett konstprojekt 
där barns perspektiv sätts i relation till barnperspektivet, där vi har barnkonventionen 
som värdegrund och fokus på jämställdhet och där vi använder flera konstnärliga 
uttryck, förutom bildkonst, även dans (koreografi) och musik (komposition.)  
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