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rje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
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Grunden för Nacka kulturcentrums pedagogiska verksamhet är att arbeta med 
skapandeprocesser. Syftet med skapandeprocesser är:

Denna metodik för skapandeprocesser ska arbetas och ledas enligt följande fyra steg:

1. Inspiration
2. Experimentera
3. Skapa/Utveckla
4. Visa/Kommunicera

• Att bidra till att utveckla människans förmåga att kommunicera.
• Att bidra till att utveckla människans förmåga att analysera.
• Att bidra till att utveckla människans förmåga att förstå sin omvärld.
• Att bidra till att utveckla människans förmåga att förstå sig själv och stärka sin identitet. 

Förutsättningarna för att arbeta processinriktat på ett framgångsrikt sätt grundas i 
kunskapen om hur man arbetar med och leder en skapandeprocess.

Metodik för Nacka kulturcentrums pedagogiska verksamhet

FN:s barnkonvention

ka värde.

Va
rje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.

rje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.

Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterad. ka värde.

kydd mot övergrepp och utn

Varyck

ka värde.

kydd mot övergrepp och utn

ryck

ka värde.

kydd mot övergrepp och utn

Varyck

ka värde.

kydd mot övergrepp och utn

Va ryck



Deltagarna ska så långt som möjligt kunna påverka innehållet i vår verksamhet. 
Det innebär att:       
   
1. Vi måste vara lyhörda för deltagarens behov och förutsättningar.
2. Vi måste aktivt ta reda på deltagarens behov och förutsättningar.
3. Vi måste kunna använda vår kompetens i relation till deltagarens
      behov och förutsättningar.

Till dig som pedagog på Nacka kulturcentrum finns ett läromedel som heter ”Pedagogiska 
nycklar” som ska fungera som ett enkelt och lättillgängligt stöd för dig som leder en 
skapandeprocess. Med hjälp av metodiken i läromedlet finns möjlighet att ta tillvara på 
olika tillvägagångsätt utifrån de behov som uppstår i mötet mellan deltagarna och 
pedagogen under processens gång. Metodiken lämnar öppet för respektive pedagog att 
utifrån egna erfarenheter, drivkrafter och personlighet i samverkan med deltagarnas 
behov, drivkrafter och personligheter skapa en välfungerande pedagogisk verksamhet där 
skapandet och dess processer är det centrala.

Vår metodik är ett verktyg för att leda skapandeprocesser inom olika konstnärliga uttryck så 
som konst, teater, dans och musik.

Vår pedagogiska verksamhet ska vara en fristad och ett komplement till skolan, vi arbetar 
inte mot läroplan eller betyg.

Syftet och målet med vår pedagogiska verksamhet är att främja lust och vilja att ta del av 
skapandeprocesser.

Att arbeta som pedagog på Nacka kulturcentrum
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På Nacka kulturcentrum har vi försökt skapa utrymme för detta genom följande åtgärder:

• Ge möjlighet till inspiration genom att skapa utrymme för utbildning och 
omvärldsbevakning och genom tex kunna besöka och ta del av varandras verksamheter 
inom vår egen organisation.

• Genom att skapa ett pedagogiskt forum där tankar och idéer kan provas och diskuteras 
utifrån det behov som finns eller uppstår bland pedagoger.

• Genom att aktivt arbeta med att använda metodikens förhållningssätt i verksamheten 
så att det är en ständig pågående process både i det som sker utanför och i mötet med 
deltagarna. 

För att ytterligare stärka arbetet med att utveckla verksamheten och vår metodik vore det 
önskvärt om följande gick att genomföra:

• Årlig workshops/seminarier för våra pedagoger och eventuellt andra medarbetare där 
man kan jobba med övningar relaterade till att utvecklas som ledare av skapandeprocesser.

• Med syfte att stärka vår verksamhets identitet låta metodiken vara känd bland övrig 
personal så att det genomsyrar vår organisation.

• Med syfte att stärka delaktighet hos våra pedagoger och göra dem synliga i hela 
verksamheten genom möjlighet att delta i möten och sammankomster. 

För att utvecklas i sitt ledarskap av skapandeprocesser kan man som pedagog själv fylla på 
och stärka din identitet utifrån metodikens fyra delar. Detta innebär att man som pedagog 
behöver inspireras av omvärlden, behöver få prova och experimentera utifrån det man 
inspirerats av, samt att ges möjlighet att utvecklas, strukturera och skapa vidare utifrån 
det man experimenterat kring. Till sist måste man få möjlighet att kommunicera och 
formulera sig kring den process man genomgått.

Utveckling av ledarskap och verksamhet
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Genom pedagogisk dokumentation vill vi ge medarbetarna en bild och en historia 
kring vår verksamhet över tid. Bilder och texter ska även kunna användas i syfte att 
marknadsföra vår verksamhet till allmänheten.

• Dokumentation av vår pedagogiska verksamhet bör göras kontinuerligt.
• Dokumentationen kan bestå av fotografering men även beskrivande texter.
• Varje pedagog skall någon gång under terminen dokumentera något av den verksamhet 

man leder. 

Det är viktigt att all pedagogisk verksamhet oavsett uttryck, så långt det är ekonomiskt 
försvarbart, tar vara på de resurser huset erbjuder i form av ytor, utställningar, datorer, 
med mera. Syftet med detta är dels att ge deltagarna ökade uttrycksmöjligheter men också 
att ge deltagarnas arbete ett ökat värde. Pedagogen bör:

• Oavsett i vilket konstnärligt uttryck man arbetar alltid fundera hur man kan integrera och 
ta vara på de utställningar som visas i konsthallen i sin verksamhet.

• Oavsett i vilket konstnärligt uttryck man arbetar integrera och ta vara på våra tekniska 
verktyg som finns.

• Oavsett i vilket konstnärligt uttryck man arbetar fundera över hur man kan integrera våra 
utställningsytor i sin verksamhet.

Dokumentation

Integrera huset i verksamheten
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Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterad.

Utvärdering är ett bra och viktigt verktyg inom all pedagogisk verksamhet. Det är ett 
hjälpmedel för dig som pedagog att utveckla din pedagogik för att ge deltagarna de bästa 
förutsättningarna för lärande.
Du kan t.ex. fråga dig själv:

1. Vilka är förutsättningarna inom vår verksamhet för att man som pedagog ska kunna leda 
och utvecklas som ledare av skapandeprocesser?

2. Vad finns det inom verksamheten som jag kan använda mig av för att utvecklas som ledare 
för deltagarnas skapandeprocesser?

3. Finns det en kultur inom organisationen som stöder verksamheten och metodiken?
4.  Vilka ekonomiska förutsättningar finns?
5. Hur upplever deltagarna verksamhetens innehåll samt pedagogens ledarskap och förmåga 

till att skapa en intressant och en meningsfull skapandeprocess?
6. Tycker deltagaren att det är roligt och inspirerande att delta i verksamheten?
7. Vill deltagarna fortsätta delta i verksamheten?
8. Upplever deltagarna att pedagogen är engagerad i det hen gör?
9. Känner deltagarna att de blir inspirerade av verksamheten?
10. Känner deltagarna att de ges utrymme att prova och testa saker utan krav på resultat?
11. Upplever deltagarna att de utvecklas inom verksamheten?
12. Upplever deltagarna att de får visa, berätta och kommunicera det de skapar?
13. Upplever deltagarna att det finns en dynamik i verksamheten som gör att de utvecklas i 

skapandeprocessen?

Hur kan utvärderingen implementeras hos pedagoger och Nacka kulturcentrum?

• Genom att delge och diskutera resultatet med de andra pedagogerna.
• Genom att arbeta strategiskt med vår metodik enligt ovan.

Tänk på att den här metodiken är en 
pedagogisk grund för arbetet inom organisationen. 

Hur du använder dig av den och hur du 
utvecklar den är upp till dig som pedagog!
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