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Abstract

This study focuses on the effects of artistic teaching methods for
academic subjects on primary and secondary students. Special interest is given to the construction of practices and discourses that regulate study habits and patterns of knowledge production among students. A related interest is the examination of both the potential of
and resistance to the use of artistic teaching methods and perspectives.
The methodological strategies are micro-ethnography and discourse analysis. The empirical basis is restricted to two schools,
which are studied during 1 1/2 year. Data consists of field study observations, interviews with teachers and pupils, video documentation
of the settings of artistic pedagogical methods in action, and teacher
evaluations of pupil’s achievement and work. Being a qualitative
study, knowledge and development is not measured through test results, but rather via observed changes in interactions with for example tasks and material
The results show that there are some major obstacles to integrating creative activities and artistic methods into ordinary schoolwork.
The practice of schools is dominated by a training logic, where reproduction and categorising takes precedence over imagination and
variation. In this way, the training logic frames most activities and
excludes alternative interactions and modes of rationality.
A second result is the formulation of an epistemological theory
about art and learning. In short the theory consists of four aspects
that signify artistic learning. The first aspect is the use of dramaturgy
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and processes of play, for example the construction of symbolic
play-worlds and the freedom achieved from a more flexible understanding of social conventions and the categories of the status quo.
A second artistic aspect is to give meaning, intensity and presence to
an activity. This is what we in everyday speech relate to as the emotional aspect of art, but in an educational context it is given a direction and a social dimension. Thirdly, art put demands on the individual to make aesthetic choices. This is a rational process, but with
other tools than those offered by a solely verbal/logical rationality.
By focusing on artistic learning strategies, students are given the opportunity to evaluate and handle artistic material in a more skilful and
complex manner. Finally, learning in relation to art is the opposite of
the training logic. Creative work is open-ended and often aims at
seeing a given phenomenon from different perspectives. The fourth
aspect thus includes activities that support variation and thematic
strategies.
Finally, the report discusses how interplay between what is identified as weak and strong forms of aesthetics can integrate factual learning
with creative and artistic activities.
The conclusion is that the use of artistic methods puts a strain on
cultural practice within schools both in terms of organising time and
space and general approaches to knowledge itself. In spite of this,
many teachers and school administrators favour a pedagogy that increases the possibilities of creative activities and challenges hierarchic
structures in the classroom. One way of strengthening the democratic milieu and to give the pupils more influence over their learning
is to develop and implement methods that support a stronger form
of aesthetic knowledge.
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Förord

Från våren 2002 och tre terminer framåt hade jag förmånen att få
tillbringa mycket tid i skolan som forskare. Eftersom jag vanligtvis
håller till på ett universitet var det fantastiskt att få så nära och intensiv kontakt med grundskolan. Vistelsen i skolan bestod av fältstudier,
det vill säga den empiriska delen av forskningsprojektet ”Musikämnets kunskapsformer och läromiljöer – att utveckla ett tematiskt arbetssätt i skolan”.1 Några mil ifrån mig, på en annan skola, befann sig
Ambjörn Hugardt som har varit min kollega under hela projekttiden.
Vi har haft ständig kontakt och även om jag har haft ansvaret för teoriutveckling och skrivande har Ambjörn haft en stor och ovärderlig
betydelse för denna forskningsrapport. Under våra möten, diskussioner och seminarier har projektidéen utvecklats och vuxit till något
med mer teoretiskt djup och praktisk bredd än vad vi ursprungligen
kunde föreställa oss. Så även om empirin och fältanteckningarna i
rapporten nästan uteslutande är mina så har de ständigt kommunicerat med Ambjörns datainsamling och sammanställningar. Den som
egentligen är upphovskvinna till projektet är Gunilla Lindqvist. Hennes erfarenheter från skolforskning och hennes stora kunskaper om
lek och skapande var av avgörande betydelse i startskedet.
Jag är inte helt säker på hur jag betraktades av personalen på
forskningsskolan. Ibland kände jag mig som ett störningsmoment,
men oftast blev jag bemött med stor vänlighet och mycket intresse.
Stort och varmt tack till Anne-May, Birgitta och Gun, men också till
1

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet (Utbildningsvetenskapliga kommittén)
och förvaltades av Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet.
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Elisabeth, Ing-Marie, Kerstin, Lisbeth, Margareta, Olle och alla ni
andra som jag hade glädjen att lära känna och samarbeta med under
den här tiden!
Om jag och personalen ibland var osäkra över vad jag egentligen
gjorde på skolan så var eleverna desto mer klara. – Det är bara Tomas, han är vår skolforskare, som en flicka i årskurs två förklarade
det på ett föräldramöte. Jag är inte säker på om skolforskare vanligtvis sjunger, dansar, hittar på berättelser, spelar teater och gör filmer
tillsammans med eleverna. Men för mig blev det ett naturligt sätt att
bedriva forskning. För att jag skulle förstå det estetiska lärandet i
skolan var jag ju tvungen att själv delta. Detta ställde förstås till problem, som blev till intressanta metodologiska utmaningar. Framförallt så handlar de om forskarens möjligheter till dokumentation och
distans. Förhoppningsvis har jag lyckats med detta, samtidigt som jag
kunnat bjuda eleverna på några spännande upplevelser.
Som skolforskare är det lätt att blanda ihop analys med agitation.
Och kanske speciellt inom områden som konst och estetik. Själv har
jag drivits av mitt intresse för främst musik och teater, men också av
mina egna blandade erfarenheter av skolan. Även om jag i diskussioner ofta lyfter fram hur tråkigt det kan vara i skolan, så har jag också
många ljusa minnen från min egen skoltid. Spänningen i att framträda med en pjäs som vi själva skrivit, glädjen i att kunna tillverka en
vas i lera eller ett bord i trä, fascinationen när klassrummet förvandlades med hjälp tyger och färger eller stoltheten över den inbundna
diktsamlingen som man själv skrivit – dessa är de minnen som lever
kvar starkast. För mig var de här händelserna naturliga inslag i skolans vardag och så tycker nog fortfarande de flesta som arbetar i
skolans värld att det bör vara. Kanske kan jag med min forskning ge
ett bidrag för att bättre förstå, beskriva och samtala om hur vi på ett
naturligt och hållbart sätt kan använda fantasi och skapande i under8
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visningen, samtidigt som man som elev kan känna tillfredställelsen
när ens kunskaper växer.

Tomas Saar
Karlstad i juli 2005
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Del I: Bakgrund och forskningsstrategi

Plötsligt verkade det dyka upp överallt; begreppet estetiskt lärande. I
lärarutbildningens kursplaner, på skolkonferenser, i utredningar,
forskningsprojekt och tidskrifter. På sätt och vis låg det i luften efter
de senaste årens fokusering på kultur och skapande i skolan och mot
bakgrund av den estetisering av samhället som många pekar på. Jag
tar några exempel ur mängden. Myndigheten för skolutveckling deklarerar på sin hemsida att ”estetiska lärprocesser innebär att kommentera och reflektera över kvaliteter i livet och omvärlden med
hjälp av sinnen och intellekt”.2 Mikael Alexandersson inleder en konferens om kultur i skolan med orden ”kultur är grundvattnet i våra
liv”.3 Ett regeringsuppdrag utfärdades år 2000 med syftet att utveckla
samverkansformer mellan den allmänna skolan, kulturlivet och de
kommunala musik- och kulturskolorna. Uppdraget gick till en arbetsgrupp inom SmOK (Sveriges Musik och Kulturskoleråd) och
döptes till ”Kreativ skolmiljö – en LUSTigare skola”. Ett annat utredningsuppdrag, KOS - Kultur och skola, gavs av Utbildningsdepartementet till Högskolan i Malmö med syftet att analysera och utreda vissa frågor rörande kultur i skolan. Utredarna konstaterar att
konsten och det estetiska kan integreras och ”spela en roll i det kritiska meningsskapandet i skolan”. I kursplanen för huvudinriktningen i estetiskt lärande vid Karlstads universitet konstateras t.ex. att
”estetiskt lärande kan vara meningsskapande och berika individens
2

www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/kultur, 2005-02-24.
Muntlig kommunikation. Konferensen Kultur för lust och lärande, Karlstad 200201-29--30. Arrangörer Karlstads kommun, Region Värmland, Skolverket och Statens Kulturråd.
11
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utveckling”. Som ett ytterligare exempel kan nämnas det så kallade
KIL-projektet, Konstarterna i lärandet. Med ett brett stöd från bland
andra Högskoleverket och Utbildningsdepartementet har projektgruppen genomfört ett utvecklingsarbete i ett antal skolor, med den
gemensamma ambitionen att undersöka konst som kunskapsmetod.4
Samtidigt som dessa satsningar pågår talar många om en estetisering av samhället och hur det påverkar elevers kunskaps- och identitetsbildning i skolan.5 Exemplen kan mångfaldigas och trots olikheter
finns det en gemensam föreställning om det estetiska lärandet som
något gott som står för en förnyad kunskapssyn.
Vad innebär det då att arbeta med konst och kultur i skolan? Lars
Lindström (2002) bidrar med ett klargörande när har skiljer mellan
fyra olika sätt att förstå den estetiska dimensionen; lärande om och i
konstarterna respektive med och genom dem. De två första förhållningssätten är etablerade i skolans praktik. Man undervisar om till
exempel konstens historia, eller i ett specifikt ämne. Att lära med
konsten ansluter till föreställningen om att använda estetiskt lärande
som stöd. Till exempel när dramatiseringar, bilder eller musik används i syfte att illustrera och levandegöra ett ämne. Lärande genom
konsten är det förhållningssätt som, menar jag, innebär den största
utmaningen för skolan. Det betyder enligt Lindström att man arbetar
undersökande med konsten som medium (s. 122). Jag kommer fortsättningsvis att ta det sista perspektivet och försöka utveckla vad det
innebär att arbeta genom konstnärliga metoder. Dessa är inte bundna

4
5

Se t.ex. M. Hjort m.fl. (2002): Kilskrift – Om konstarter och matematik i lärandet.
T.ex. Ziehe 1993; Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius 2004.
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till vissa ämnen eller områden. Ej heller behöver de inrymmas inom
några normer för vad som räknas som estetiskt eller inte.
Begreppet lärande har under den senaste tiden används i de mest
skilda sammanhang och betydelser. I skolsammanhang har det nästan
uteslutande inneburit fokus på processer, av individuell eller social
natur, varvid vissa kunskaper erövras eller utvecklas hos eleverna.
Ingrid Carlgren (1999) skriver att ”det är metoderna för att åstadkomma lärande som undersöks snarare än beskaffenheten hos detta
lärande” (s. 10). Carlgrens kritik kan också gälla de aktiviteter som
presenteras som estetiskt lärande. Begreppet riskerar att urvattnas,
för nästan allt kan göra anspråk på att ha estetiska eller kulturella
kvaliteter. Samtidigt beskrivs ofta estetiskt lärande just genom sina
metoder. Den förenklade slutsatsen måste bli att det alltid sker ett
estetiskt lärande när man håller på med estetiska och kreativa metoder. För att komma ifrån en sådan förenkling vill jag gå ett steg längre och mena att det är kunskapens beskaffenhet som borde vara utgångspunkten. Att studera det estetiska lärandet innebär därför att
samtidigt teoretisera om vad estetisk kunskap innebär.
Innevarande studies syfte är att undersöka villkoren för att arbeta med
konstnärliga metoder i skolan. I syftet ingår att teoretiskt och praktiskt/didaktiskt utveckla begrepp, metoder och förhållningssätt för att förstå,
beskriva och tillämpa ett konstnärligt arbetssätt.
Den vetenskapliga ambitionen kan beskrivas som explorativ i meningen att utveckla teorier och begrepp för att kunna beskriva och
förstå området bättre. Däremot har jag inga ambitioner att påvisa
några specifika effekter eller kunskapstillskott hos de inblandade eleverna och lärarna. Jag tar mig också friheten att röra mig ganska fritt
mellan positivismens isärhållanden. Till exempel mellan teoretiska
och empiriska begrepp och mellan bevis och resonemang.
13
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Den tidigare nämnda rapporten om kunskap och kompetens för
”Kultur i skolan” innehöll ett uttalat syfte att utreda förutsättningar
och kompetenser för att kunna introducera och bedriva ett estetiskt
arbetssätt.6 Ofta förs diskussionen på en organisatorisk nivå, till exempel hur man ska tillvarata skolans kompetenser, involvera elever,
arrangera lärarutbildningen och kompetensutveckling hos färdiga lärare. Men den säger inget om vad konstnärligt/estetiskt lärande innebär eller vilken kunskapssyn den bygger på. Det är denna kunskapsbrist som innevarande rapport vill överbrygga.

Estetiskt lärande som pedagogisk diskurs
Begreppet estetiskt lärande blev snabbt etablerat i skolans retorik och
som vanligt med liknande begrepp tolkades det på en rad olika sätt.
Problemet som jag ser det, är inte enbart mång- eller otydligheten
utan också att estetiskt lärande ofta framställs som något som automatiskt innebär något bra och nytt i skolan, utan att man egentligen
reflekterat över vad det innebär. Många skolor beskriver att de har en
estetisk inriktning och många lärare uttrycker ett starkt engagemang i
estetiska och skapande aktiviteter. Frågan är vad det är för motiv och
föreställningar som ligger bakom dessa ambitioner och vad villkoren
är för att utveckla dem i skolans praktik.
Som en bakgrund till studiens empiriska ansats är det angeläget att
starta med att granska de olika föreställningar som finns om begreppet estetiskt lärande. Jag har i litteratur och tidigare forskning identifierat tre olika diskurser; estetiskt lärande som fostran, subjektiva
6

Lena Aulin-Gråhamn (2003).
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upplevelser och stöd. Diskurserna bildar ett slags förståelsekluster
som ramar in vad som är möjligt att tala om och hur man talar om
det. De inhyser också normativa föreställningar om konstens betydelse för människan och det goda samhället. I rapportens empiriska
fortsättning kommer jag att undersöka och diskutera hur dessa diskurser inflätas i villkoren för konstnärliga aktiviteter i skolans praktik.

Estetiskt lärande som fostran
I en av skolans större salar pågår ett musikalprojekt. Temat är våren. Det
leds av tre musikpedagoger/skådespelare som tillsammans med elever på
lågstadiet under några intensiva arbetspass utformar, repeterar och framför en liten skolmusikal. Arbetet sker i ett högt tempo där ledarna instruerar, demonstrerar, sjunger, agerar och regisserar. Kung Vinter och Prinsessan Vår introduceras och blir delar av dramat som handlar om förändring, konflikt och förnyelse. Eleverna blir allt mer involverade och med
hjälp av klasslärarna har de på några veckors tid lärt sig sina roller och
sånger.
(Fältanteckning musikalprojekt, 2002-05-16)

Jag har i inledningen pekat på att estetiskt lärande och kultur har fått
stort utrymme i den svenska skoldiskussionen. Mats Trondman
(1999) menar att statsmakternas satsning på kultur i skolan har varit
uttalad och strategisk under de senaste decennierna. Det tycks inte
vara bara en svensk företeelse. Catharina Elsner (1999) skriver att det
internationellt sett finns en nyestetisk rörelse, där huvudsyftet är att
fostra en konstintresserad individ. Ett argument som återkommer,
15
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fortsätter Elsner, är att de konstnärliga behoven och uttrycken hos
människan håller på att förflackas och bortträngas. Skolan blir därför
ett tacksamt mål för ambitionen att fostra och utveckla barnens
konstnärliga sida. Det finns i den nyestetiska ideologin en föreställning om ett slags gemensamt väsen i all konstnärlig aktivitet, ett slags
estetiskt fält som det är viktigt att stimulera och vårda. Det här synsättet möter inget ideologiskt motstånd från skolan. Tvärtom, det
passar väl in i upplysningstanken att fostra en aktiv och medveten
kulturkonsument som genom skapande aktiviteter växer och berikar
sitt liv. Och som Elsner skriver så uppfyller och förvaltar dessa estetiska aktiviteter skolans progressiva pedagogik, där just individens
växt och skapande uttryck sätts i centrum.
I exemplet med musikalen ovan är deltagarna aktivt involverade i
ett konstnärligt projekt. Ofta urskiljs sådana projekt ur skolans vardagliga verksamhet. Genom medverkan av experter och uppbrytandet av schemat skapas speciella inramningar vad gäller målsättning
och arbetssätt. En konsekvens kan vara att skolan menar sig ha tillgodosett behovet av konst, kultur och skapande genom dessa tillfälliga satsningar. Den övriga verksamheten behöver på så sätt inte lägga
ytterligare tid på liknande aktiviteter. En sådan utveckling bidrar ytterligare till polariseringen mellan så kallade teoretiska, praktiska och
skapande ämnen och till föreställningen om att de konstnärliga kunskaperna har sitt eget väsen.
Jan Thavenius (2002, 2005) skriver om skolans modesta estetik,
som visserligen bejakar elevernas upplevelser och skapande, men
som inte vill eller vågar utmana hegemoniska föreställningar om värden och maktstrukturer. Jag tolkar Thavenius modesta estetik som de
skapande aktiviteter vi lätt igenkänner i skolan. Man sjunger sånger
om små djur, ritar av blommor, skriver berättelser om sitt sommarlov (för att ta några hårt dragna exempel) utan att göra något mer
16
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med dem. Grundtanken i den modesta estetiken är att man vill ”gärna tro att det estetiska har ett värde i sig oberoende av om man lär
sig något eller blir klokare” (2002, s. 59). På något mystiskt sätt, för
konst är ju mystiskt till sitt väsen, sker en positiv påverkan av individen. Så kallade kulturprojekt låter sig lätt inlemmas i skolans modesta
estetik. Man distribuerar kultur till skolorna, men utan att ta ansvar
för vad eleverna lär sig eller vad det får för verkningar för skolans
strukturer. En konsekvens av sådana kulturprojekt är att det skapas
en tydlig gräns mellan det vardagliga skolarbetet och de extraordinära
aktiviteterna i projektet. På så sätt konstrueras en skillnad mellan olika kunskapspraktiker. Skapande görs till något som sker utanför de
vanliga lektionerna och de skapande aktiviteterna ses inte som något
som ger kunskaper och kompetenser. I varje fall inte sådana som är
tillämpbara utanför de estetiska ämnena.
Mats Trondman (1997) konstaterar i en utvärdering av Kultur-iskolan-projekten att kulturförmedlarna, skolorna och lärarna tar för
givet att det är något oproblematiskt och gott med den goda kulturen.7 I projekten återfinns en rad beskrivningar av det som är gott;
den goda poesin, den goda konsten, det goda språket, den goda kulturella traditionen, den goda litteraturen etcetera. Och eftersom all
kultur är god så leder den också till goda effekter, fortsätter Trondman sin kritik. Man blir själv god, koncentrerad, utvecklad, kännande
och skapande. "God kultur framstår som helbrägdagörare. Kvalitetskultur förvandlas därigenom till metafysik och andlig nådegåva" (s.
14). Motsatsen och fienden är skräpkulturen och passiviteten.
Trondman lanserar begreppet motverka-språk, därför att projekten
är fulla av formuleringar om att kulturen ska motverka vissa företeelser. Till exempel dålig hälsa, videovåld, förflackning, skadegörelse,
7

Det som utvärderas är ett urval av drygt 8000 Kultur i skolan-projekt, som var en
satsning från utbildningsdepartementet under åren 1986 – 1991.
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aggressivitet, inlärningssvårigheter, mobbning och rasism, koncentrationssvårigheter, fördomar, etcetera. Liknande formuleringar återfinns i skolans läroplaner, kanske tydligast i LGR 80. Där fastslås att
musikundervisningen ska vara en motvikt till den negativa påverkan
som ungdomskulturen kan ha. I musikämnet skall till exempel undervisningen få eleverna att ”uppmärksamma den stereotypiserade
och passiviserande musik som förekommer i många ungdomsmiljöer” (s. 156).
Kultur i skolan förstås genom denna diskurs inte som något värdefullt i sig, utan koloniseras av en uppfostransambition. Kultur ses
som ett nytt uppfostringsredskap när de gamla börjar förlora i effekt
eller till och med förbjudas. Eleverna framställs i projektbeskrivningarna som tomma kärl som ska fyllas på med korrekthet, en slags distributionslogik som Trondman skriver. Vidare konstateras att elevernas egna utgångspunkter är så gott som helt frånvarande i projektspråket. "Barn och ungdomar måste således först räddas, innan de
kan tala" (s. 15).
Självklart kan det vara värdefullt med den kultur i skolan som erbjuds av kulturdistributörer och konstnärer som är experter på att
organisera och genomföra projekt. Vad man kan diskutera är den
ideologiska och pedagogiska omedvetenhet med vilket det sker, samt
problemet att skapande aktiviteter paradoxalt nog kan komma att
urskiljas och marginaliseras gentemot de vardagliga aktiviteterna och
elevernas livsvärld. Mötet med projektet kan för lärarna och eleverna
bli en engångsupplevelse som är svår att anknyta och relatera till.
Trondman konstaterar att bland de 8000 redovisade Kultur-iskolanprojekten är det endast ett fåtal som utgår från ungdomars
egen kultur. Hiphop och graffiti, för att ta några exempel, finns inte
representerat i utbudet. Det finns en risk att den kulturfostrande synen på estetik mer kommer att handla om att forma ett socialt rum,
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där olika kulturyttringar ges olika värden. Elever lär sig vad som är
”fin” kultur och att kultur innebär ett system av sociala hierarkier,
men inte att ha en egen och levande relation till den. Terry Eagleton
(1990) skriver i en text om estetik och makt: "And in so far as it [the
art product] exists for nothing and nobody in particular, it can be
said to exist for itself” (s. 368).
I Sverige startades 2002 en ny lärarutbildning. Letar vi efter direktiv som berör det estetiska området återfinner vi i propositionen
för utbildningen formuleringen att lärare bör sträva efter att integrera
kultur i skolan på ett sådant sätt att ”konstnärliga arbetsmetoder blir
en kunskapsväg i skolans vardagliga arbete som öppnar dörrar mellan
kulturliv och skola” (s. 9).8 Detta kan jämföras med en motsvarande
skrivning i lärarutbildningskommitténs förslag till ny lärarutbildning.
Där står att den estetiska kunskapen utgör ett angeläget kunskapsområde för alla lärare – oavsett ämne/ämnesområden eller skolform (s.
55).9 Som jag läser texterna har det skett en förskjutning från kommitténs kunskapsorienterade till propositionens fostrande formulering. I den meningen ansluter den till läroplanens mål att eleven i
grundskolan ska ”ha utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och
fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud” (Lpo
94, s. 10). Man kan tyda förskjutningen som en återgång till ett statiskt kulturbegrepp i meningen att kultur är något som finns – att gå
in i och ta till sig av. I den förra beskrivningen kan istället kultur förstås som något som skapas och som handlar om innebörder och
förståelser – det vill säga att kultur är något som görs.

8

En förnyad lärarutbildning. Prop. 1999/2000:135.
Att lära och leda – En lärarutbildning för samverkan och utveckling. SOU
1999:63.
9
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Estetiskt lärande som subjektiva upplevelser
I det så kallade moderna projektets betoning av individualisering och
livsval finns det också förhållningssätt som gränsar mot det terapeutiska. Reformpedagogiken och progressivismens hyllning av individens växt och fria skapande har förskjutit de skapande ämnenas fokus från den konstnärliga produkten till den individuella processen.
Det har varit vanligare att framhålla individuella upplevelser än att
utveckla en uppmärksamhet och skicklighet när det gäller ett konstnärligt material.
Den inflytelserika filosofen Susanne Langer (1957) förvaltar detta
romantiska arv och menar att konsten gestaltar känslor på ett symboliskt sätt. Det är en vanlig föreställning att individen genom konsten ger uttryck för något inre. Eller att konst fungerar som balanserande, till exempel att man målar, dansar eller spelar ut sina aggressioner. Langer håller med om att konst kan fungera på det sättet,
men dess viktigaste egenskap är att uppenbara känslornas natur.
Musikens verkliga förmåga ligger i den omständigheten, att den kan vara
’sann’ mot känslolivet på ett sätt som språket icke kan, ty musikens meningsfulla former har den innehållets mångtydighet, som ord icke kan ha.
...//... Icke ett meddelande, utan en insikt är musikens gåva. (s. 264)

En utbredd uppfattning är att eftersom konst handlar om subjektiva
känslor är det inte meningsfullt att försöka diskutera den i termer av
lärande. På så sätt reproduceras en skillnad mellan ett lärande som är
möjligt att påverka och verbalisera och konstnärliga upplevelser som
på något mystiskt sätt befinner sig hinsides en användbar och socialt
delbar kunskap. Skillnaden mellan ”riktig kunskap” och konstnärliga
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upplevelser förstärks. David Best (1992) pekar på att denna subjektivism blir något paradoxal i utbildningssammanhang, eftersom den
förnekar möjligheten att undervisa i konstnärliga ämnen. Best skriver
att ”It is part of the subjectivist doctrine that artistic meaning or value depends solely upon what each individual feels about it” (s. 29). I
praktiken är det dock sällan så. Konstnärliga utbildningar är inbäddade i kvalitetskriterier och konstnärliga hierarkier och språkbruket
präglas av värdeutsagor.10 Problemet, som jag ser det, är att denna
subjektivering skiljer konsten från lärandet och istället studerar individens inre. Best uttrycker det som att ”that tradition, derived from
Descartes, Kant, Cassirer, and Langer, is based upon resort to inner
occult mental processes” ( s. 16).
Den här subjektiva och symboliska diskursen finns djupt invävd i
vårt kulturarv och manifesteras i skolan genom föreställningar och
berättelser om kreativitet. Kreativiteten blir därigenom något svårfångat som elever ibland har, ibland inte, men som alltid ses som eftersträvansvärt så länge den håller sig inom skolans ramar. Som lärare
uppfattar man sig i sammanhanget som inspiratör och arrangör av
kreativa miljöer och aktiviteter. I en studie om lärares föreställningar
om estetiska ämnen visar Catharina Elsner (2000) att många framhöll
den skapande processens egenvärde och att ”lusten och glädjen är
betydelsefulla värden i den konstnärliga verksamheten” (s. 58). Elsner finner också hur de estetiska ämnenas symbolfunktion är en vanlig föreställning. Jag har många gånger som lärare bett eleverna rita
till musik eller spela melodier som illustrerar till exempel naturen.
Som lärare har vi lätt för att se musik och bild som metodiska redskap för att gestalta upplevelser som därmed ska bidra till elevernas
personlighetsutveckling.
10

Diskuteras bl.a. av Klaus Nielsen (1996) och Roland S. Persson (1993).
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I sin mest renodlade form innebär detta synsätt dock en apedagogisk hållning. Individens skapande uttryck ses alltid som autentiskt och gestaltande en färdig form eller en äkta känsla. I skolan
är det vanligt med övningar där eleverna ska ”röra sig fritt till musiken” eller ”måla vad de känner”. Konsekvensen blir en diskursiv förskjutning från ett estetiskt lärande till ett estetiskt varande. Med andra
ord så problematiseras inte relationen mellan kunskap och estetik,
utan den som gestaltar något antas automatiskt involverad i ett lärande. Men vi vet inte vad det lärandet innebär, eller hur det relaterar till
skolans ämnen och kunskapsmål.

Estetiskt lärande som inlärningsstöd
En tredje faktor som den nyestetiska rörelsen framhåller är de estetiska ämnenas möjlighet att utveckla förmågor inom andra områden,
det som inlärningspsykologin kallar för transfer eller överspridningseffekter. En vanlig föreställning är att skapande ämnen gör människor kreativa även inom andra ämnen. Estetiken ses som en motor
som genererar energi, aktivitet och kunskap. Föreställningen är så
stark att den närmast har blivit ett axiom. Det finns till och med legimitet för den utifrån ett neurologiskt perspektiv, genom medicinska forskare som Matti Bergström.11
Lars Lindström menar att vad vi i själva verket ser är en renässans
för formalteorin.12 Tidigare betraktades latin som ett medel för att
träna och skärpa det logiska tänkandet. Nu knyts förhoppningarna
till de estetiska ämnena för att utveckla den kreativa människa som
11

Se t ex M. Bergström (1990): Hjärnans resurser – en bok om idéernas uppkomst.
Personlig kommunikation, Core Curriculum, Karlstads universitet 2002-05-22.
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anses behövas i vårt föränderliga media- och informationssamhälle.
Det yttersta beviset på sanning är att hjärnforskningen stöder dessa
förhoppningar. Eller också är det ytterligare ett i mängden av försök
att finna en universallösning på skolans problem – nu med biologiska
fakta som argument.
Harland m.fl. (1998) beskriver hur engelska lärare och skolledare
uppvisar en stor tilltro till de estetiska ämnenas överspridningseffekter. Speciellt bild och drama ansågs ha en allmän positiv effekt på
elevernas kreativitet, medan musik ansågs befrämja samarbete och
sociala färdigheter. Liknande uppfattningar fann Catarina Elsner i
den ovan diskuterade studien, men en skillnad tycks vara att de engelska lärarna mer betonar estetikens nyttoeffekter. Ulla Lind och
Kerstin Borhagen (2000) konstaterar i en utvärdering av Skolverket
och Kulturrådets gemensamma projekt Kultur för lust och lärande,
att svenska lärare framhåller de skapande ämnenas allmänna funktion
av att vara omväxlande, lustfyllda eller motiverande – något som laddar och lyser upp. Lärarnas motivering och reflektion över estetiska
ämnen kan emellertid stanna vid allmänna formuleringar om att skapandet kan vara ett ”trevligt avbrott” (Aulin-Gråhamn & Thavenius,
2003), som överhuvudtaget inte kopplas till lärande och meningsskapande.
Det finns en mängd olika föreställningar om vad de estetiska aktiviteterna kan vara bra för. Många kan spåras till samma grundantagande, att förståelsen av ett område blir rikare ju fler olika sinnen eller strategier individen använder för att bearbeta det. Trots att han
inte alltid nämns, så är Howard Gardner (1993) och hans teori om
multipla och komplementära intelligenser en stark influens. Föreställningen om olika intelligenser och lärostilar (Dryden & Vos 1994)
har i skolvärlden blivit något som många håller för en pedagogisk
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sanning – ett förgivettagande som inte kan problematiseras, bara
konkretiseras.
Stödteorierna låter sig tacksamt tillämpas i olika didaktiska sammanhang och det finns en mängd litteratur som presenterar exempel
på hur skapande aktiviteter kan kombineras med skolans övriga ämnen i syftet att illustrera, gestalta eller befästa ett kunskapsinnehåll.
Madeleine Hjort m.fl. (2002) hävdar att allsidiga aktiviteter har en
mycket stor betydelse för kunskapsprocessen. Ett ensidigt betonande
av språkliga och logiska aktiviteter i skolan gör att ”många lämnar
skolan utan att ha upplevt sig samspela med skolans kunskapsarbete.
Deras kompetenser eller kunskapsprofiler har inte uppmärksammats
i skolan” (s. 40). Elisabet Jernström och Siw Lindberg (1995) ger en
rad metodiska exempel på hur skapande aktiviteter används för att
göra förknippningar med andra ämnens kunskapsinnehåll. Till exempel sjunga sånger där texten behandlar ett kunskapstema, illustrera
medeltidsavsnittet i historieundervisningen genom danser och gyckelspel eller göra rytmer med barnens spelkulor för att konkretisera
matematiska tal.
Att estetik i olika former har använts som stöd för lärandet i olika
ämnen är inget nytt. Rim och ramsor, bilder och berättelser har troligen alltid använts i undervisning och är metoder som fortfarande är
verksamma. Ett problem med den stödjande estetiken är bristen på
analys av kopplingen mellan kunskapsmålen och det konstnärliga
materialet. Det är inte självklart att elever får en vidgad förståelse av
den svenska emmigrationen till Amerika genom att sjunga ”Vem kan
segla för utan vind”?13
Den stödjande diskursen innehåller en slags pedagogisk optimism
som får sitt mest radikala uttryck i föreställningen om den så kallade
13

Beskrivs av Gunilla Lindqvist, 2000.
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Mozarteffekten. Historien om hur ett inlärningsexperiment på råttor
blev grunden till ett begrepp behöver inte upprepas här.14 Dock är
det ett slående exempel på hur en föreställning kan få genomslagskraft om tiden och den kulturella grogrunden är det rätta. När forskningen kring det som i media kom att kallas Mozarteffekten blev
känd, blev den det belägg på musikens överspridningseffekter som
många väntat på. Don Campbell, en av dem i USA som förstått att
utnyttja intresset kommersiellt, talar om att människor blir gladare,
effektivare och lugnare av speciell musik (Campbell, 2000). Tyvärr så
bekräftas inte effekterna och förhoppningarna av vetenskapen.
Många forskare menar att det inte finns något samband mellan estetiska verksamheter och prestationer i andra ämnen.15 Lars Lindström
(2002) sammanfattar resultaten och debatten med att estetiska verksamheter ”inte visat sig vara någon universalkur för skolans problem” (s. 115). På mycket kort sikt kan man visa positiva effekter av
musik, men det kan naturligtvis alla aktiviteter som innebär ett trevligt avbrott i vardagen. Varför inte lyfta fram Saftpauseffekten eller
Rolighistoriaeffekten?
Stämningar i musik kan förvisso ge en vidgad förståelse av ett historiskt skeende. Spelkulor kan säkert gestalta tal och mängder. Det
råder ingen brist på material och metoder för att åstadkomma ett
lärande, för att anknyta till Carlgren. Men vi vet fortfarande inte vad
det är i den skapande aktiviteten som gör att ett specifikt kunnande
aktualiseras. Inte när det gäller några allmänna inlärningseffekter, ej
heller när den illustrerar ett kunskapsinnehåll och inte ens när skapande används som metoder för specifik problemlösning.
14

Utgår från den forskning som gjorts av Francis Rauscher, (t ex Rauscher et. al
1995).
15
T ex. Eisner (1999) och Winner & Cooper (2000).
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Konst, kultur och estetik i skolan
Diskussioner om konstens funktion i skolan förs både inom ämnen
och på tvären mellan ämnen. Den tvärämnesliga diskussionen har en
syntetisk och en filosofisk nivå. På den syntetiska nivån strävar man
efter pedagogiska vinster när ämnen av olika karaktär samarbetar, till
exempel i teman eller projekt. Bifrostpedagogiken är ett exempel på
en inriktning med en uttalad tematisk inriktning. Den konstnärliga
gestaltningen är en röd tråd i dialogen mellan barn och vuxna och ”i
arbejdet med et tema inddrages alle relevante fag fra videnskabsfagene matematik, biologi og fysik til humanistiske fag som dansk, historie, religion, filosofi, kunsthistorie m.v”.16 Granskar man utgångspunkterna på den syntetiska nivån så tas ofta en utgångspunkt i olikhet i kunskapsformer, det vill säga ett mångfaldsperspektiv. Diskussionen genomsyras på det sättet av en förhoppning om att olikheter
kompletterar varandra. Genom att integrera olika ämnen så önskar
man utveckla helhetsförståelser hos eleverna, samtidigt som olika
färdigheter tränas i naturliga sammanhang.
På den filosofiska nivån finner man ett antal pedagogiska inriktningar och skolbildningar som tagit andra utgångspunkter än i ämnen. Ett tydligt exempel är Reggio Emiliapedagogiken som istället
för bestämda ämnen utgår från en estetisk och etisk kunskapsteori.
Gunilla Dahlberg (2003) anknyter till Reggio Emilia och skriver om
lärandets estetik och etik och om en pedagogik som inte utgår från
att förmedla färdig kunskap. ”Detta perspektiv problematiserar idén
om pedagogik som överföring av en på förhand bestämd kunskap,
som skapar ett autonomt subjekt befriat från förpliktelser” (s. 13).
Undervisningen tar sin utgångspunkt i utforskande och delaktighet,
16

http://www.bifrost.dk, 2005-02-25.
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mer än i ett färdigt kunskapsinnehåll som eleverna har mer eller
mindre svårt att ta till sig.17
Med inomämnesligt menar jag att fokus är på de estetiska ämnena i sig, till exempel deras timtilldelning och innehåll. I Utbildningsdepartementets Timplanedelegation utreds förutsättningarna för en
ny tids- och ämnesorganisation i grundskolan.18 Mer specifikt utreds
vad som sker när skolor får arbeta utan kraven på en bestämd indelning i tid per ämne. Göran Folkestad och Monica Lindgren (2003)
har undersökt de estetiska ämnena (och specifikt musik) i några skolor utan timplan. De finner att ämnena varken vunnit eller förlorat
tidsmässigt, men att de inte enkelt låter sig integreras i ämnesövergripande temaarbeten. Det finns också ett motstånd från skolornas sida
som yttrar sig i att de så kallade uppnåendemålen och deras pedagogik ställs i motsats till de estetiska ämnenas kreativa och identitetsskapande pedagogik, menar Folkestad och Lindgren.
Jan Thavenius (2002) diskuterar de estetiska ämnenas innehåll utifrån problematiken att de lägger sig platt för marknadens krav och
inte lever upp till talet om kreativitet och kritisk reflektion. Som ett
alternativ föreslår Thavenius en radikal estetik som inte skulle ”utesluta det konfliktfyllda eller oförutsägbara. Den skulle kunna utmana
konventionerna och vanetänkandet genom att främmandegöra sådant som vi uppfattar som självklart, vända på perspektiven och
ställa saker på huvudet” (s. 61). Både Folkestad/Lindgren och Thavenius diskuterar de estetiska ämnenas möjligheter utifrån ämnenas
särart. Det vill säga att de urskiljs från skolans övriga ämnen och ses
som speciella. Samtidigt konstaterar författarna att just särarten och
urskiljandet av dem som specifika verksamheter och kunskapsfält
17
18

Se även www.reggioemilia.se/
Se t.ex. www.timplanedelegationen.gov.se
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hindrar att alla ämnen och aktiviteter får en skapande och kreativ inriktning.
För att pröva ett annat angreppssätt kommer jag inte att utgå från
de estetiska ämnena. Jag studerar inte hur musik, bild, rörelse eller
drama lärs ut. Tvärtom så startar jag i andra ämnen och kommer där
att undersöka vad som händer när de bearbetas genom gestaltande
och konstnärliga metoder och förhållningssätt. Det är en strategi för
att undvika att ämnen kopplas till specifika kunskapsformer. Samtidigt är det försök att undvika den tematiska undervisningens problem med att de estiska ämnena får en underordnad roll som utsmyckare vid redovisningarna av temarbeten. Det betyder att jag positionerar mig filosofiskt tvärämnesligt. Med andra ord är mitt intresse att studera den kunskap som bildas om samhälleliga, matematiska,
språkliga eller naturvetenskapliga fenomen genom konstnärliga aktiviteter.

Teorier om kunskap
Projektet utgår från en socialkonstruktivistisk syn på kunskap. Det
betyder att kunskap ses som något som konstrueras genom dialog i
sociala möten. Kunskap är inte något som redan finns färdigt, inuti
individen eller till exempel i en lärobok. Istället förstås kunskap i det
socialkonstruktivistiska perspektivet som en kontinuerlig relation och
förhandling mellan individen och sammanhanget. När jag väl har anslutit mig till den här icke-fundamentalistiska traditionen blir det vik-
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tigt att också problematisera kunskap som ett entydigt begrepp.19
Mer om detta senare.
En viktig inspirationskälla för socialkonstruktivismen, liksom för
innevarande projekt, är den ryske kunskapsteoretikern Lev Vygotskij.
En central tanke hos Vygotskij är att de sociala erfarenheterna avspeglas som handlingsdispositioner, eller kulturella metoder som de
ibland kallas. I korthet kan det beskrivas såhär: de erfarenheter individen gör i den sociala världen sker alltid med hjälp av tecken. De
kan bestå av språk, bilder, formler, verktyg, gester, etcetera. Dessa
tecken blir meningsfulla i det sociala samspelet – människor strävar
helt enkelt efter att göra sammanhanget så meningsfullt som möjligt
genom sin förtrogenhet med tecknen. Vi tänker alltså med kulturens
innebörder och tecken som tänkandets material. En nutida forskare,
Nikolai Veresov, tolkar Vygotskijs formuleringar om det sociala samspelet som en mer aktiv process än vad som kan utläsas av tidigare
översättningar och tolkningar.20 Veresov menar till exempel att Vygotskijs begrepp ”psykologisk kategori” ska översättas med ”dramatiskt skeende” och tolkas utifrån ett teaterperspektiv snarare än ett
individualpsykologiskt. Filmregissören Eisenstein, som var bekant
och samtida med Vygotskij, skriver i en text att kategori är en enhet
av dramat, fortsätter Veresov. Istället för att beskriva mänskliga
handlingar som resultat av mentala processer, ser Veresov de som
iscensättanden av karaktärer som skapas, uppträder och kolliderar på
en scen.21

19

Begreppet fundamentalism beskrivs tydligt av bl.a. Mats Beronius (1991) och
syftar på det problematiska att hävda att verkligheten är åtkomlig i sig och möjlig
att beskriva objektivt.
20
Personlig kommunikation, Högre seminarium, Karlstads universitet 2003-05-21
21
Kanske är det att tillskriva Vygotskij en närmast profetisk förmåga, men tanken
har tydliga beröringspunkter med nutida diskussioner om ”performativitet”. Det
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Gunilla Lindqvist (2002) skriver utifrån Vygotskij att om ”barn
använder ett särskilt sätt att minnas, kommer detta att påverka
strukturen i hans medvetande” (s. 40). De föreställningar individen
har om världen är invävda i de möjligheter, innebörder och sammanhang som konstitueras genom tecknen. Citatet ovan pekar på att olika redskap för att gestalta världen skapar olika innebörder. Att addera tal med papper och penna skapar enligt det här synsättet andra innebörder, och därmed kunskaper, än att lösa samma tal med räknestavar eller rytmlekar.
En annan ofta refererad källa till socialkonstruktivismen är Peter
Berger och Thomas Luckmans bok från 1960-talet.22 De beskriver
hur människors verklighetsuppfattningar konstrueras och omkonstrueras i ett ständigt öppet växelspel med sammanhanget. Kunskap
och kunskapsprocesser, enligt Berger & Luckman, är djupt knutna
till de föreställningar som aktualiseras genom samhällets kontrolloch legitimeringsprocedurer. Dessa föreställningar och procedurer är
ofta outtalade och skapar en förgivettagen verklighet. Det går därför
inte att tala om en neutral, evig eller sann kunskap.
Relationen mellan makt och vetande utvecklas hos Michel Foucault. En av hans centrala tankar är att kunskapen alltid framträder
mot ett spänningsfält av utestängningar och inneslutningar. Sätten att
benämna och beskriva världen skapar olika ordningar som möjliggör
vissa förståelser, men utesluter andra. På så sätt kan man beskriva
hur vissa föreställningar om kunskap får legitimitet i skolan, medan
andra aktiviteter, till exempel lek och skapande, placeras i en motsatsställning och exkluderas från lärandet.

vill säga identitet som något som görs och repeteras i relation till olika praktiker. Se
t.ex. Judith Butler (1990).
22
The social construction of reality (1966).
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Foucault (1980) använder formuleringen sanningsregimer för att
beskriva hur olika föreställningar ges olika legitimitet.23 Hans formuleringar öppnar för analyser av hur olika tidsepoker, maktpositioner
och sammanhang skapar olika sätt att beskriva och förstå världen. En
intressant tillämpning av Foucaults begrepp dyker upp hos konstvetaren Martin Jay (1996), som beskriver hur betraktandet av bilder är
underkastat olika seenderegimer; ”scopic regimes”. Jay talar om den
bildliga vändningen [”the pictorial turn”] och argumenterar för hur
seendet inte är en neutral akt som registrerar den sanna världen, utan
något som är invävt i maktrelationer och kulturella mönster.24 Förståelsen av en bild sker alltid mot en bakgrund av tid och rum och
”have been opened to historical and cultural interpretations, which
undermine their allegedly universal character” (s. 3). Vissa förståelser,
eller seenden, exkluderas medan andra framträder som självklara. I
dessa tankar finner jag en mötesplats mellan Vygotskijs kulturella
metoder och Foucaults maktperspektiv, som ger en plattform för
projektets fortsatta teoriutveckling.
Jag har diskuterat hur kunskap kan ses som föränderliga kulturella
föreställningar snarare än något entydigt som enkelt kan beskrivas
och mätas. En konsekvens av det socialkonstruktivistiska perspektivet är att ifrågasätta uppfattningen om att det finns kvalitativt skilda
kunskapsformer. En vanlig distinktion är den mellan teoretisk och
praktisk kunskap, vilket tycks vara en seglivad föreställning. Ämnen,
program och till och med elever sorteras ofta som antingen teoretis23

I den engelska översättningen sammanfattas det med formuleringen ”each society
has its régime of thruth, its ’general politics’ of thruth: that is, the types of discourse which it accepts and makes function as true, the mechanisms and instances
which enable one to distinquish true and false statements” (s. 131).
24
Som en allegori till diskursanalysens formulering ”den språkliga vändningen”,
vilket i korthet kan beskrivas som ett problematiserande av språkets funktion av att
återspegla en verklighet.
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ka eller praktiska. Att indelningen lever kvar i skolvärlden beror snarare på tradition än på en kunskapsteoretisk analys. Däremot kan
förstås de förment praktiska/estetiska respektive de teoretiska ämnena utveckla olika ämneskulturer, till exempel ha olika former av hur
kunskapskontroll sker. Men det innebär inte att kunskapen är av en
annan art, vilket dock många hävdar.
I den svenska pedagogikhistorien finns en inriktning som diskuterar frågorna ur ett samhälleligt perspektiv. Urban Dahllöf (1971) och
Ulf P. Lundgren (1979) har pekat på hur olika ramfaktorer påverkar
undervisning och kunskapsbildning. Rita Liljeström (1976) visar hur
arbetsmetoder och ämnesinnehåll förändras i relation till samhälleliga
värderingar. Donald Broady (1997) studerar hur elevers bakgrund
och erfarenheter bildar hierarkier, positioner och olika slags symboliska kapital som avgör vad de lär sig och hur de lyckas i skolan. Den
samhälleliga kontexten i innevarande projekt är inte explicit uttalad
eller elaborerad. Däremot kommer jag att göra vissa analyser i anknytning utifrån modernitetsteorier som diskuterar skola och lärande.
Speciellt intressant för teoriutvecklingen är Thomas Ziehe (1993) eftersom han betraktar modernitetens läroprocesser som i hög grad
estetiska.
Andra forskare har intresserat sig för kunskapens betingelser ur
ett aktivitetsperspektiv. Fokus är på de redskap för interaktion som
finns tillhands i en situation och hur dessa redskap uppmärksammas.
Roger Säljö m.fl. (1999) diskuterar hur människors tänkande kan förstås utifrån de artefakter och diskursiva redskap som erbjuds av situationen och dess inramning. Om vi lämnar den traditionella föreställningen om kunskap som något som individen besitter och problemlösning som en speciell form av tänkande (och skapande som
ett annat) och istället fortsätter den socialkonstruktivistiska vägen så
kan distinktionen mellan olika kunskapsformer ersättas av en analys
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av olika sätt att handla meningsfullt i en social situation. Skillnaden
mellan en matematisk formel och en estetisk produkt ligger inte i att
de representerar olika kunskapsformer. Det är mer meningsfullt att
undersöka vilka inramningar och interaktionsmöjligheter som är
möjliga och med vilka redskap som uppgiften eller objektet uppmärksammas. Matematikens formler och teorem kan mycket väl
uppmärksammas utifrån dess symmetrier eller sinnliga aspekter. Likväl som att en dikt kan förstås utifrån grammatiska regler, ordfrekvenser eller historiska fakta. En intressant utmaning är därför att
undersöka vilka inramningar som utestänger individen från vissa interaktionsmöjligheter, det vill säga upprätthåller föreställningen om
skillnaden mellan praktisk/estetisk och teoretisk kunskap. Tillämpat
på skolan blir det ett undersökande av ämnens kunskapspraktiker
snarare än av deras natur.
Bengt Molander (1993, 1995) förvaltar ett pragmatiskt kunskapsteoretiskt arv där kunskap aktualiseras i den praktiska handlingen.
Kunskapen finns i handlingen och är djupt relaterad till dialog, kropp
och fysisk värld. Den är vidare aldrig färdig, utan ständigt föränderlig
eller outtömlig, menar Molander. ”Kunskap (sanning) ses då inte
som en avbildning av verkligheten: vi befinner oss i verkligheten och
försöker ta oss fram på bästa sätt i den. Kunskap (sanning) är något
som människor skapar i verkligheten, och därigenom lägger till verklighet” (1995, s. 128). På detta sätt skapas och omskapas verkligheten i
handlingen, oavsett om det handlar om vetenskap, skolämnen eller
konst. För Molander är gestaltandet centralt. Kunskap handlar om
olika slags gestaltningar. Molander visar hur konstnärens och teoretikerns arbete förenas i det så kallade praktiska intellektet. Bägge verksamheterna handlar om att utveckla sin uppmärksamhet och träna
sin gestaltningsförmåga. I och med detta löses gränsen upp mellan
teoretisk och praktisk kunskap och ersätts med en slags levande kun33
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skap. I lärandet skissar vi, fortsätter Molander. Skisser är gestaltningar, där uppmärksamheten ständigt får nya fästpunkter samtidigt som
den lärande individen kontinuerligt gör en rad val. Fysikern, för att ta
ett exempel, lämnar för ett tag sina formler och skisserar på sina modeller i bildform eller som metaforer.25 I skissandet gestaltas helheter
som betraktas och bedöms.
Bo Dahlin (1993) problematiserar liksom Molander den i teori
och praktik polariserade kunskapssynen, men väljer att utveckla ett
tredje perspektiv. Bakgrunden söker Dahlin i det antika phronesis;
den kunskap som både är klok och förenad med moral och gott omdöme. En sådan kunskapsform överskrider skolans förhärskade teknologiska rationalitet därför att den sammanfogar kunskaper om
tingens ordning med ett estetiskt skådande av världen. Detta möjliggör, fortsätter Dahlin, att individen i den aktuella situationen har tillgång till sin omdömeskraft. Sinnen och moral blir viktiga faktorer i
kunskapen. På så sätt problematiserar Dahlin uppdelningen mellan
estetik och etik och deltar i diskussionen om ett vidgat och holistiskt
kunskapsbegrepp.
Ference Marton har under många år studerat och beskrivit kunskapsprocesser med utgångspunkt i medvetandet.26 Trots kritik mot
användningen av begreppet medvetenhet anser jag att Martons konsekventa framlyftande av innehållet i kunskapsprocessen är användbart i innevarande studies analysarsenal.27 Liksom Molander diskuterar Marton ”fenomenet” eller objektet som uppmärksammas av individen, men med den uttalade avsikten att beskriva anatomin eller ar25

Några exempel är ”supersträngar”, svarta hål, kvarkar. Kvarkar hedrades med en
utställning inom Materia 2000 i Uppsala. Finns beskrivet på:
http://www3.tsl.uu.se/~ingelman/kvarkark/
26
T ex 1986, 1992, 1996, 1997 (Marton & Booth), 2000.
27
Martons användande av begreppet medvetande har kritiserats av bl. a. Mikael
Uljens (1996) och Roger Säljö (2001).
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kitekturen i processen. Marton menar att fenomen i världen framträder som en relation till en bakgrund och till delarnas inbördes relation. Lärande innebär att individen erfar en variation i sätten att
uppmärksamma något. ”Learning in the sense of becoming capable
of understanding something in a certain way means changing one’s
way of being aware of that object” (Marton 1992, s. 13).
I min avhandling (Saar 1999) tillämpar jag Martons tankar på musiklärande och konstaterar bland annat att en avgörande faktor för
utveckling är om musikeleven kan växla mellan olika förhållningssätt
och typer av uppmärksamhet. Till exempel genom att erfara en variation i klanger och uttryckssätt. För innevarande studie kan detta innebära att se på det estetiska lärandet inte bara från metod och praktikperspektiv, utan också fokusera hur innehållet och materialet
uppmärksammas. Ett fenomens framträdelseformer är inte ”teoretiska”, ”praktiska”, ”sinnliga” eller ”gestaltande”. Utan det handlar om
vilka aspekter som uppmärksammas och vad detta relateras till. Som
jag ser det är det ytterligare argument för att lösa upp distinktionen
mellan olika kunskapsformer.
Det socialkonstruktivistiska synsättet problematiserar således den
idealistiska föreställningen om artskilda kunskapsformer. Istället erbjuds en förståelse baserad på hur olika sociala sammanhang skapar
speciella inramningar, redskap och uppmärksamhetspunkter som det
aktiva subjektet kontinuerligt prövar och skapar mening i. För att
utveckla en kunskap om kultur, konst och estetik i skolan kommer
jag därför att fokusera dels hur praktiken ser ut med avseende på
skapande aktiviteter, dels att pröva konstnärliga modeller och teorier
som utgår från att meningsskapandet sker i en aktiv dialog med den
sociala och fysiska miljön
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Teorier om konst
Jag har tillbringat många timmar åt att diskutera vad konst är och inte
är. Det har oftast varit stimulerande diskussioner, även om vi sällan
kommit fram till något slutgiltigt svar. Konst är vad Allan Janik
(1991) beskriver som ett i-grunden-omstritt-begrepp. Det innebär att
vi kan vara oeniga om exakt vad konst är, men ändå bli klokare genom att blottlägga kontroversens utgångspunkter. Janik menar vidare
att det typiska för humanvetenskaper är att ställa frågor om forskningsobjektets natur, snarare än att lösa specifika frågor. De praktiska konsekvenserna av att anamma ett visst konstbegrepp är på så sätt
mer intressanta att utforska, än att försöka besvara frågan om vad
konst är. Jag har därför inga ambitioner att beskriva konstens natur
eller diskutera olika teorier om konst. Istället är min avsikt att pröva
konsekvenserna, praktiskt och teoretiskt, av ett epistemologiskt synsätt – det vill säga att betrakta konst som kunskapsbildning.
I det förra avsnittet argumenterade jag för att inte urskilja det
estetiska lärandet som något artskilt från annat lärande. Jag har
emellertid använt begreppet estetik som något för givet taget utan att
problematisera det. Och är i det avseendet i sällskap med de flesta
som gör anspråk på att syssla med någon slags estetisk verksamhet.
En vanlig uppfattning är att estetik syftar på objekt som ger
sinnliga erfarenheter, ofta av positiv karaktär. Helt enkelt att något är
vackert eller harmoniskt i någon mening. James Anderson (2000)
sammanfattar detta som: “We can, thus, define aesthetic appreciation
as believing the experience of the properties of an object to be intrinsically valuable” (s. 71). I den här betydelsen behöver estetiskt lärande inte innefatta något avsiktligt skapande, utan blir närmast synonymt med individens upplevelser av till exempel skönhet eller harmoni. Söker vi
oss bakåt i idéhistorien påträffar vi Baumgartens tankar om estetik
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som ett speciellt fält av sinnlig kunskap som är skild från det logiska
förnuftet. Traditionen förs vidare och utvecklas genom Kant som
ännu tydligare upprättar estetiken som en autonom erfarenhetsform.
Det estetiska kunskapsbegreppet kommer under lång tid att gå skilda
vägar från den kunskap som konstituerar förnuftet och vetenskapen.
När så ändock sker, lånar det naturvetenskapernas metoder. Den
konstnärliga självförståelsen sker genom positivismens raster.28
Moderniteten skiljer etiken från estetiken, skönheten från sanningen. När konsten inte längre kan ta upp kampen med den matematiserade vetenskapen om sanningen, mutar estetiken in en annan legitimitet. Konsten blir något artskilt från andra förståelser och banar
så väg för genitanken och romantiken. Under den romantiska epoken upprättas estetiken som en själslig form av varande och genom
gåtfullheten får den en legitimitet som ofta gör den oåtkomlig för
analys. Detta kommer kanske till tydligast uttryck hos Schopenhauer
som tillskriver framför allt musiken en förmåga att uppenbara en
vishet som ligger bakom förnuftet. Finn Benestad (1978) citerar
Schopenhauer där han hävdar att ”ingen konstart lär oss känna världens sanna väsen så som musiken /…/” (s. 261).
Sven-Olov Wallenstein (2001) diskuterar denna mystiska vishet
som det sublima, något som markerar eller undandrar sig medvetandets stabila kalkyler, men som ändock måste tänkas, kännas och
upplevas. Konstnären och konstprofessorn Lars Vilks ansluter sig till
28

På Lunds universitets hemsida
(http://www.lu.se/info/lum/LUM_06_01/14_kronikan.html) ställs frågan: Vad händer i hjärnan när vi lyssnar till en symfoni eller engageras av ett konstverk? Texten
refererar till neurologiforskaren Barbro Johansson som med moderna hjärnavbildningstekniker studerar vilka områden som aktiveras vid musiklyssning och är ett
bra exempel på hur positivistisk naturvetenskaplig forskning ger sig in i konstdiskussionen. För vidare läsning, se t ex tidskriften Psychomusicology : a journal of
music cognition.
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den tradition som vill skydda konstens egenart mot det vetenskapliga
förnuftsidealet och menar att konsten måste göra aktivt motstånd
mot vetenskapens kunskapshegemoni.29 Vilks påstår att det blir allt
svårare att hävda estetikens identitet, för i den postmoderna samtiden har i princip alla tidigare indelningar ifrågasatts, överskridits och
luckrats upp. Det är därför enligt Vilks knappast meningsfullt längre
att tala om ett estetiskt fält.
Hans-Georg Gadamer (1997) kritiserar den kantianska separationen och menar att ”konsterfarenheten får inte krympas till ett till intet förpliktigande estetiskt medvetande” (s. 73). Istället för den subjektiva och romantiska estetiken erbjuder Gadamer ett konstbegrepp
som kan förstås som en kunskapsform där konstverkets sätt att vara
sätts i centrum. Konstupplevelsen är hos Gadamer inte en diffust
subjektiv upplevelse, utan ett spel med engagemanget och gestaltningen som insats. En konstupplevelse handlar om hur sant det betraktade konstverket är, men inte i traditionell vetenskaplig mening. I
sanningsskådandet är man inriktad på vilken mening som framställs.
”Igenkännandets glädje består snarare i att man känner igen mer, än
det man redan kände” (s. 93). Gadamer pekar på konstens möjligheter till att både gestalta en erfarenhet och samtidigt överskrida den.
Jag menar att detta kan förstås som en kunskapsteoretisk tanke om
konst, som beskriver ett kunskapsobjekt som också inrymmer upplevelser, lek och glädje.
Många verkar attraheras av tanken på att upplösa subjektobjektdikotomin i konsten och ersätta den med något slags kunskapsobjekt – att sammanfoga det som Descartes och Kant en gång
särskiljde. Med andra ord att inte se konst som estetiska principer
29

Personlig kommunikation, konferens konstnärlig kunskapsbildning, Göteborgs
universitet 2001-09-20 .
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som finns inbyggda i vissa objekt eller fenomen, ej heller som några
rent subjektiva upplevelser utan koppling till det konstnärliga objektet/materialet och dess sammanhang. David Best (1992) påstår, kanske provokativt, att konstupplevelser är objektiva, i meningen att erfarandet alltid är riktad mot ett objekt. Symbolteorier, som till exempel Susanne Langers, splittrar upp uttrycket i innehåll och form och
söker meningen utanför verket, menar Best. Han utmanar på så sätt
den vanliga uppfattningen att konsten symboliserar något, till exempel människans eviga funderingar om tillvaron. Språk och konstprodukter är tänkandet och kännandet, inte en symbol för det. ”The personal involvement and response characteristic of artistic appreciation
IS the appreciation of the objective qualities of the work of art” (s.
58). Best fortsätter sin argumentation med att hävda att känslor
mycket väl kan ses som en rationell förståelseform, dock inte i Kants
mening. Han menar att känslor alltid innehåller en slags förståelse av
känslans objekt – det vill säga vi riktar känslans uppkomst mot något
yttre, inte introspektiva processer. Av det följer att varje konstobjekt
har möjlighet till en variation av olika förståelser, utifrån en variation
i dialog, situation och uppmärksamhet. Best skriver att språkets och
konstens sociala natur ”provides the possibility of a vast and varied
range of feelings, thoughts, understandings, and intentions which
would otherwise be impossible” (s. 119).
Men hur kan vi förstå och beskriva konstens rationella sida och
speciellt som den inte självklart låter sig fångas i ord? Bengt Molander (1995) menar att vetenskap kräver att allt är definierat och uttalat
medan konst handlar om det som ligger latent i tystnaden och i mellanrummen. Konst, eftersom den erbjuder ett stort antal möjliga
tolkningar, tvingar individen att värdera och ta ställning. Molander
skriver att konstideologin har två huvudingredienser, det personliga
uttrycket och att konsten skapar en ny verklighet. Nu är det inte helt
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tydligt om han enbart talar utifrån den skapande konstnärens perspektiv. Som jag ser det är både konstnären och betraktaren involverade i en värderande och gestaltande aktivitet, som bägge kräver
uppmärksamhet och vilja.
Det sublima och det som är möjligt att förstå med förnuftet diskuteras också av Jean-Francois Lyotard (2000). Han brukar vanligtvis
räknas till den grupp av filosofer som representerar den språkliga
vändningen, det vill säga som betraktar språket som det som konstituerar tänkandet och verkligheten istället för tvärtom. Frågan som
Lyotard ställer är om konsten varken avbildar världen eller är något
metafysiskt, vad är den då? För i samma ögonblick som konsten definieras eller ges en bestämd funktion blir den en bricka i ett språkspel. Dess positioner, definitioner och manus är redan givna. SvenOlof Wallenstein (2001) ger en tolkning av Lyotard som erbjuder en
lösning av problemet. Den innebär att konsten är ett slags experimenterande och nyseende i gränslandet där förståelser formas in i
sociala meningssammanhang. Konsten kan inte säga något mer än
vad den är, men inbjuder till uppmärksamhet. Den är ett ”paradoxalt
avbrott, ett snitt i tidens flöde som är tilltalets förutsättning och upphävande i ett” (s. 100).
Ett tema i detta avsnitt har varit att ställa fram de teorier om konst
som har en uttalad kunskapsteoretisk och icke-dualistisk utgångspunkt. I detta sammanhang är det befogat att diskutera Vygotskijs
tankar om konst. I det tidiga verket The Psychology of Art
(1925/1971) kan man utläsa att Vygotskij ser konst som en kunskapsform, men med specifika förutsättningar. ”Thus, poetry is a
special way of thinking which, in the final analysis, leads to the same
results as scientific knowledge (Shakespeare´s explanation of jealousy), but in a different way” (s. 31). Konstupplevelser är således ett
kunskapande, men detta sker annorlunda jämfört med det som vi
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traditionellt betraktar som rationella kunskapsprocesser, till exempel
faktainlärning eller deduktiva resonemang.
Jag tycker mig se två centrala tankar i Vygotskijs konstbegrepp.
Den ena relaterar till konstverkets inneboende dialektik och den
andra är den fördröjda handlingen. Ett konstverks värde avgörs av
dess möjlighet att inhysa en form som är komplex, mångfacetterad
och spänningsfylld. Det enkla, linjära, statiska och förutsägbara saknar, enligt Vygotskij, konstnärliga kvaliteter. Gunilla Lindqvist (1996)
pekar på likheter mellan konst och barns lek. ”Just genom kontrasterna får!! verkligheten liv, genom dialektiken hos konsten skapas såväl
avvikelser som tingens ordning” (s. 35). Det sker i både konst och i
lek och Lindqvist erbjuder genom detta en brygga till en kunskapsteoretisk förståelse av Vygotskijs konstbegrepp. En fråga som inställer
sig är om Vygotskij verkligen menar att ett konstverks kvalitet kan
relateras till vissa inbyggda egenskaper. Det är i och för sig en tilltalande tanke att det går att fastställa kvaliteter genom grad av spänning och komplexitet. Men kanske är en mer rättvis tolkning att det
är de skapande aktiviteterna som genererar former av kvalitet genom
att iscensätta spänningar. De kulturella metoder som aktualiseras i
fantiserandet och i det konstnärliga skapandet är av den karaktären
att de öppnar för andra förhållningssätt/dialoger än de logiska och
rationella.
Den andra viktiga aspekten av konstnärlig kunskapsutveckling,
som jag tolkar Vygotskij, är den märkliga mekanism som kallas fördröjd handling. Det innebär att vi till exempel kan uppehålla oss med
ett konstnärligt material under en längre tid, utveckla och förändra
det istället för att göra klar det enligt den första impulsen. Vi igenkänner samma tanke hos Molander (1993) som talar om att gestaltandet har sin tid och sin rytm, ett slags handlandets helhetskaraktär
som inbegriper både skissandet och pausen.
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Tidsaspekten har använts av flera för att utveckla en synkretism
mellan konst och kunskap. Lennart Hall menar att det konstnärliga
elementet i musik består i att utvidga det referensiella rummet.30 Det
konstnärliga musikverket bär på möjligheter till en rad olika associationer till andra ämnesområden och förståelser. På så sätt konstrueras
nya referensiella rum med allt mer införlivande meningar. Rent konkret innebär det att tempot blir långsammare, för att ”ekon tar tid
och plats”. Tore Nordenstam (1995) berör samma tanke när han talar om resonanser, ekon och klangrum. Varje konstverk har en relation till de konstverk som inte finns närvarande och i det som inte är
explicit uttryckt.
Diskussioner och teoriutveckling inom det konstnärliga området
sker främst inom fält som inte har direkt kontakt med skolan och det
pedagogiska ämnesområdet. Det gör att kulturprojekt, estetiska undervisningsformer och liknande verksamheter inte har en tydlig teoretisk grund att stå på. Trots att projekten har ambitioner att utveckla
en sammanhängande syn på konst, kunskap och didaktik så blir det
teoretiska kunskapstillskottet, och därmed utvecklingsmöjligheterna,
mindre. Spetsar jag till det så talar man lite allmänt om hjärnforskning och multipla intelligenser, eller uttrycker idealistiska tankar om
eviga och sköna former. Som ett alternativ kommer jag att pröva en
konstuppfattning som tar utgångspunkt i konstens möjligheter att
utkasta nya kombinationer av upplevelser i den konkreta och sinnliga
världen.

30

Professor i musikteori vid Göteborgs universitet. Muntlig kommunikation, föreläsning Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet 2004-02-27.
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Från ontologi till mikroetnografi
I de föregående avsnitten har jag beskrivit ett ontologiskt perspektiv
där verkligheten konstrueras genom göranden i olika sociala sammanhang. Dessa göranden är invävda i den diskursiva praktiken och
syftar ytterst till att göra verkligheten meningsfull och förståelig. Teoribeskrivningarna i det föregående syftar till att placera metodologin
och analysen i ett synsätt – att ge en förklaring till varför empirin
framträder som den gör. Metodisk ansats, urval, fokus och analys är
invävt i mina ontologiska utgångspunkter. Om teoribeskrivningarna
uppfattas fragmentariska så kan det bero på att jag vill skissera ett
synsätt vilket jag ser och tänker igenom, snarare än att testa och belysa specifika teorier om kunskap eller konst.
Projektet planerades och genomfördes utifrån en etnografisk ansats i betydelsen att förstå hur mening skapas i interaktion mellan
människor. Eller som Hammersley & Atkinson (1983) uttrycker det;
att studera ”ways in which people make sense of the world in everyday life” (s. 2). Av detta följer att forskningen ska ske i autentiska sociala sammanhang och att forskaren blir en aktiv och enträgen gäst i
det beforskade sammanhanget.
Projektets metodologiska fokus, för att sammanbinda ontologi
med datainsamling och analys, är att undersöka skolans diskursiva
praktiker, så som de kommer till uttryck i tal och handling i samband
med vissa estetiska aktiviteter. Metodiskt har projektet två tillvägagångssätt, delvis överlappande. Det ena kan kallas mikroetnografiskt
och består av aktiviteter som jag planerar och genomför tillsammans
med eleverna.31 Fokus är på de handlingar, utsagor och interaktioner
31

Se t ex H. Melander, H. Pérez Prieto & F. Sahlström (red): Sociala handlingar
och deras innebörder: lärande och identitet, (2004).
43

43

som uppstår under aktiviteterna. De har en tydlig inramning i tid och
rum, samt ett mål. Sammanlagt genomfördes sju planerade aktiviteter
av olika karaktär, som alla tog utgångspunkt i ett ämne/innehåll:
1.
2.
3.
4.
5.

Mattesånger (sinnliga gestaltningar av matematik)
Musikmeningar (musikfraser och skiljetecken)
Ljudberättelser (ljudillustrationer av texter och berättelser)
Videofilmer (gestaltningar av elevernas texter och berättelser)
Rytmdivision (kroppsliga, musikaliska och matematiska relationer)
6. Stadsmusikanterna (lekberättelse med innehåll av matematik)
7. Berättarscen (framträdanden med egna berättelser)
Aktiviteterna hade olika längd och komplexitet. Från de kortare
mattesångerna och musikmeningarna som jag provade några gånger
och som tog ungefär en lektion, till berättarscenen och stadsmusikanterna som pågick flera månader. Eftersom jag själv var delaktig i
aktiviteterna sköttes dokumentationen automatiskt av en videokamera. Senare samma dag såg jag på inspelningarna, sammanfattade och
analyserade dem. Analysens utgångspunkter är den ontologi och det
synsätt som jag beskrivit tidigare. Och den primära frågan var alltid
vilka innebörder som produceras i den mikroetnografiska episoden
och hur detta sker. Det betyder att elevernas handlingar ses som meningsskapande kulturella redskap som iscensätts i språk, dialog, förkroppsliganden och konstnärliga gestaltningar.
Det andra tillvägagångssättet kan i konsekvens kallas makroetnografiskt, eftersom det fokuserar skolans praktik i ett mer allmänt perspektiv. Metodiken liknar mer en traditionell etnografisk ansats. Det
innebär att jag gjorde fältobservationer, intervjuer och samlade dokument utifrån de sammanhang som jag såg som pedagogiskt cen44
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trala och meningsskapande. En del av detta material finns också inspelat på video. Liksom i det mikroetnografiska tillvägagångssättet
transkriberades det empiriska materialet till fältanteckningar, som jag
daterade, ordnade, sammanfattade och analyserade. Analysen sker
utifrån en form där delar blir meningsfulla i ljuset av helheten, samtidigt som nya helheter skapas genom kontinuerliga förskjutningar och
produktion av detaljer. Som brukligt är i en etnografisk ansats sker
datainsamling och analys parallellt och dialektiskt. En sammanfattning av en dags videoinspelningar och observationer kunde leda till
att vissa aspekter uppmärksammades extra intensivt dagen därpå.
Sammanfattningsvis så syftar analyserna till att producera berättelser
om mening och meningsskapande och relatera det till skolans pedagogiska sammanhang och praktiker.
Under de år som projektet pågick kom begreppet praktiknära
forskning (eller praxisnära forskning) att få stor genomslagskraft.
Carlgren, Josefson och Liberg (2003) skriver att en ”vetenskapligt
baserad reflektion kan fördjupa förståelsen av den komplexa praktiken. Genom studier av praxis kan också den teoretiska begreppsbildningen utvecklas” (s. 5). Praxisnära forskning är dock inget entydigt begrepp och författarna ovan undviker att snäva in det alltför
hårt. Möjligen är det också en medveten strävan från dem att markera en skillnad mot aktionsforskning. Det vill säga att lyfta fram
många röster från praktiken snarare än att sträva mot ett förutbestämt mål.
En infallsvinkel av praxisnärheten är att studera något i förhållande till den konkreta sociala praxis som det är inbäddad i. Det är ett
slags sociokulturell vinkling som söker förståelser och helheter. För
det andra kan praxisnära forskning innebära att orientera sig mot
problem som utgår från deltagarna i den verksamhet man studerar,
vilket i hög grad ansluter till aktionsforskningens ansats. Det kan se
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som en didaktisk vinkling, därför att problemlösnings- och läroprocesser är i centrum. En tredje infallsvinkel på praxisnära forskning är
att lärarna i skolpraktiken själva utför forskningen, vilket kan ses som
en kompetensutvecklande vinkling.
I innevarande projekt blev det efter hand tydligt att det har en sociokulturell vinkling. De didaktiska och kompetensutvecklande inslagen blev mindre framträdande och tyngdpunkten kom att ligga på
teoriutveckling.

Urval och design
Jag har i förordet nämnt att vi var tre personer i forskargruppen, alla
med olika uppgifter, men med det gemensamma syftet att skapa kunskap om villkoren för estetiskt lärande i skolans lägre årskurser. Som
projektgrupp hade vi inga ambitioner om att uttala oss om utbredning eller samband, utan urvalsprocessen utgick från målsättningen
att få ett så nyanserat och rikt material som möjligt. Den strategiska
utgångspunkten för urvalet var att få med en skola i en större kommun och en mindre landsbygdsskola i en mindre kommun. Urvalskriteriet var att skolorna skulle arbeta tematiskt, men gärna på olika
sätt. Eftersom projektet syftade till att vara praktiknära ägnades stor
vikt vid att rekrytera skolor där personalen var införstådda med syftet
och hade ett eget intresse av att delta i ett pedagogiskt forskningsarbete, som till och med kunde få konsekvenser för deras eget arbetssätt.
Ett antal intresserade skolor besöktes och efter några veckors
diskussioner inom projektgruppen enades vi om de skolor som fortsättningsvis kommer att kallas Centralskolan och Sjöskolan. Fältar46
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betet bedrevs parallellt på dessa skolor, men med den viktiga skillnaden att dokumentationen från Sjöskolan inte redovisas i denna rapport annat än undantagsvis. Däremot finns erfarenheterna från Sjöskolan med genom de gemensamma diskussioner vi hade i forskargruppen.
Centralskolan
Centralskolan är belägen mitt i ett större villaområde av 1970talsmodell. I skolan går ca 500 elever från förskoleklass till årskurs
nio samt särskola. Det finns tre parallella avdelningar med elever från
förskoleklass till och med årskurs fem och fritidsverksamheten är
integrerad i respektive avdelning. Varje avdelning, liksom högstadiet,
har sina egna lokaler men är inrymda i samma byggnad och delar
matsal, gymnastiksal, bibliotek och musiksal.
I den avdelning som deltog i projektet arbetade två förskollärare,
tre fritidspedagoger och fyra lärare. Sammanlagt innehöll avdelningen
106 barn/elever i åldrarna 6-11 år. Avdelningen är organiserad i fyra
enheter där 6-8åringarna upptar två klasser, 9-åringarna går för sig
själva och 10-11åringarna har en klass. Varje klass/grupp hade sitt
hemrum och det fanns grupprum i anslutning till varje rum. Även
om klasserna/grupperna mestadels var fysiskt åtskilda finns det en
närhet och öppenhetskänsla mellan rummen. Glasdörrar och öppna
dörrar, framförallt hos de yngre barnen, bidrog till det. Under skoldagen delas ibland de åldersblandade klasserna så att 7-åringarna är
för sig själva och tränar läsning, 11-åringarna engelska osv. På torsdagsförmiddagarna har hela avdelningen gemensamt temaarbete.
Personalen på avdelningen är organiserade i arbetslag. Dels finns
det gemensamma informations- och arbetsträffar för all personal,
dels bildar de tre personalkategorierna egna arbetslag. På de gemensamma träffarna diskuteras och planeras förstås aktiviteter och da47
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tum på sådant som rör hela avdelningen. En viktig och återkommande aktivitet som förenar all personal och alla elever är de återkommande temaarbetena. De är avdelningens profil. Terminen präglas av
det aktuella temat och elever i olika åldrar arbetar tillsammans med
olika uppgifter och i olika stationer. Temat inleds med en gemensam
aktivitet som har syftet att inspirera och göra eleverna nyfikna. Denna upptakt har ofta formen av en dramatisering, där eleverna introduceras i temat och ges vissa uppdrag eller uppgifter. Temat avslutas
med en redovisning där föräldrar och anhöriga inbjuds. Då presenteras elevernas arbetshäften där arbetsuppgifter vid stationerna dokumenteras, men även utställningar och framträdanden av eleverna.
Alla enheter arbetar med så kallade menyer. Det innebär att klassen gör en gemensam veckoplanering och där den enskilde eleven
sedan i viss mån själv bestämmer när uppgifterna skall göras. Runt
temapassen är de övriga skolämnena inlagda på veckoschemat. De
tre klasser jag koncentrerat mig på har olika styrning av undervisningen. Den yngsta gruppen har mest tid för gemensamma genomgångar, vilket kanske är självklart. Mellangruppen, årskurs tre, arbetar
mycket individuellt och med ett minimum av gemensamma genomgångar. Eleverna i den äldsta gruppen verkar ha mer tid för genomgångar ledda av läraren. Om jag ska karaktärisera de lärarledda
genomgångarna så innehåller de för den yngsta gruppen ofta konkreta och elevaktiva moment. Eleverna klipper till exempel ut ord
hemifrån, använder räknestavar, illustrerar bokstäver genom klossar målningar - lera - berättelser, berättar om föremål som de tagit med
hemifrån, gemensamma rim och ramsor, har en slags praktisk matematik, samt har många illustrerande aktiviteter. Tredjeklassarna arbetar mycket uppgiftsorienterat. Efter korta introduktioner om vad
de ska göra är de igång med sitt enskilda arbete. Instruktionerna är
ofta i form av rekommendationer, där läraren ger tips i anslutning till
48
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det aktuella momentet. Läraren arbetar mycket på ”distans” via arbetsböcker, som lämnas i en låda och hämtas rättade i en annan. I
den äldsta gruppen styrs menyarbetet via planeringar på tavlan och
med de egna arbetslådorna. Ibland delas de upp i åldersgrupper. De
gemensamma genomgångarna i åk 4-5 innehåller ofta en belysning av
vissa uppgifter. Men det ges också utrymme för diskussioner, både av
kunskapsinnehåll och samhälleliga eller etiska frågor.
Dialogen skiljer sig mellan klasserna. 6-8årsgrupperna tycks systematiskt tränas (eller fostras) i att både lyssna på varandra och i att
utveckla sina svar. I det offentliga samtalet så möter lärarna ofta barnen med en ny fråga, där de får utveckla sina svar. Man deltar i en
social konstruktion av samhörighet och språkbruk. Ofta tematiseras
undervisningen. Eleverna får till exempel lyssna till olika lösningar på
uppgifter och även bli gemensamt involverade i problemlösandet.
Däremot sträcker man inte sig så långt som att peka ut på vilket sätt
lösningarna skiljer sig. I åk tre tematiseras inte samtalet i lika hög
grad. Det är mera en slags redovisning från elevernas sida. Uppgifterna löses mycket individuellt och det fungerar bra tack vare lärarens
distanssystem. Detta gör dock att elevernas samarbete och gemensamma diskursskapande minskas. Istället för att fråga en bänkgranne
kan man sitta länge med handen uppräckt. I klass 4-5 råder också ett
stort mått av eget arbete, men dialogen är annorlunda. Klassrummet
kan liknas med en arbetsplats, där eleverna arbetar i lag runt bord,
belamrade med arbetslådor. Detta påverkar dialogen, som därför inte
bara handlar om uppgifternas lösning, utan även om alla möjliga
andra saker – som på en vuxen arbetsplats. Liksom i trean förekommer det få gemensamma instruktioner under arbetspassen.
Arkitektoniskt är rummen utplacerade på bägge sidor om en oregelbunden gång. På avdelningen är gott om smårum och klassrummen har direkt kontakt med varandra. Det innebär att varje klassrum
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har ett stort antal dörrar, några med glasruta – vilket sammantaget
ger en öppenhet i flera bemärkelser. Öppenheten påverkas också av
att fritidsverksamheten är integrerad i avdelningen och att barn
kommer från och går till fritids under dagen.
Sjöskolan
Sjöskolan ligger ungefär en mil utanför centralorten i en mindre
mellansvensk kommun. Upptagningsområdet är geografiskt stort och
barn i åldrarna 6 till 12 år kommer till skolan mestadels med skolskjutsar. I skolan går 98 elever i fyra olika åldersblandade klasser.
Förutom fyra klasslärare, eller mentorer, finns en rörlig resurslärare
som också bedriver en del musikaktiviteter och musikterapi.
Skolan är nybyggd (1999) och ersätter en äldre skola som finns
kvar i närheten men har andra funktioner. Arkitektoniskt är skolan
byggd runt en öppen sal, som fungerar som bland annat mat- och
samlingssal. Fältstudierna har bedrivits i två åldersblandade klasser,
”Järven” och ”Älgen”. I dessa s.k. spår blandas årskurs 3-6. Det betyder att eleverna lämnar årskurs två och de yngre barnens lokaler för
att ingå i något av Järv- eller Älgspåren.
Personalen inom de två spåren har skiftat under projekttiden på
grund av studier och barnledighet. Det finns ett nära informellt samarbetsklimat präglat av vänskap och omsorg om barnens väl och utveckling. Man har ett organiserat formellt uppgjort sätt att strukturera arbetet men bryter lätt denna när akuta eller pratiska lösningar
måste till.
Arbetet präglas av ett långtgående ansvarsöverlämnande till eleverna kombinerat med en saklig pragmatisk hållning. Eleverna ansvarar i hög grad för egen planering i sitt arbete.
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Del II: Skolans praktik

Det är problematiskt att hävda att det finns en logik, en kultur eller en
praktik i skolan. Skolan är heterogen, mångfacetterad och föränderlig. Trots det vill jag peka på ett vanligt förhållningssätt som jag ser
som ett hinder för skapande aktiviteter och konstnärliga kunskapspraktiker i skolan. Jag kommer att kalla det för en slags träningslogik,
för att det innefattar skolans centrala praktik samtidigt som begreppet signalerar hur olika föreställningar och verksamheter sugs in och
formas för att bli en logisk del av praktiken. Men först vill jag återvända till den inledande diskussionen om vilka föreställningar som
finns om estetiskt lärande och estetiska kunskapsformer och ge exempel på hur de materialiseras och förhandlas på de aktuella skolorna.

Dominerande diskurser
Jag har tidigare identifierat tre dominerande diskurser inom området
estetiskt lärande; en kulturfostrande, en subjektivistisk och en stödjande diskurs.32 I intervjuer med personalen på de i projektet ingående skolorna aktualiseras samtliga diskurser.

32

Diskurser kan förstås på många sätt. Mats Börjesson (2003) gör ett försök till en
sammanfattande definition genom att skriva att ”diskurser är talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som
’sant’, ’trovärdigt’, förnuftigt’, ’gott’, med mera” (s. 21).
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Det är mycket lättare när man får gestalta något, då kommer man ihåg.
Och bara bli matad, då glömmer man fort, det är för stunden.
(Intervju fritidspedagog Sjöskolan, 2002-01-22)

Citatet illustrerar en stödjande diskurs. Men det ges också uttryck för
andra förståelser, som följande citat visar.
Barnen känner att de är delaktiga i den här gestaltningen. …//…
Vid gestaltningen finns det en plats för alla.
(Intervju fritidspedagog Centralskolan, 2002-01-29)

Gestaltningen som pedagogen talar om syftar på hur man oftare kan
använda ett dramatiserande arbetssätt i undervisningen. Här aktualiseras en fostrande diskurs som fokuserar ett elevaktivt perspektiv.
Det är en logik som ansluter till skolans strävan till delaktighet och
jämlikhet. En syn på estetisk lärande som tar fasta på ett kollektivt
gestaltande blir synlig. Däremot är det inte säkert att den har en bäring på ett kunskapsmål. Ett annat citat illustrerar samma tanke, men
med en annan nyans.
Man gör något av verkligheten, men man spetsar till det med fantasin,
förhoppningsvis.
(Intervju förskollärare Centralskolan, 2002-01-29)

Det är en variant av en elevaktiv diskurs, där en slags ”god” ontologi
aktualiseras. Förskolläraren talar om att man som lärare öppnar för
barnens fantasi. I diskursen inryms då möjligheten till, förutom elevernas delaktighet i gestaltandet, även en möjlighet att problematisera
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verklighetsskapandet. En annan typ av utsagor handlar om estetikens
primat.
Egentligen är all kunskap estetisk.
(Intervju lärare Sjöskolan, 2002-01-22)

Det är en diskurs som luckrar upp gränsen mellan olika ämnen och
kunskapsformer, men som jag inte självklart kan föra till någon av
kategorierna fostrande, subjektiv eller stödjande. Samma lärare har
tidigare gett uttryck för att arbetet i skolan handlar om att levandegöra kunskaper. Konst ses här som det levande och kunskapen inramas
av vad som är möjligt att ge en estetisk form.
Lena Gråhamn-Aulin och Jan Thavenius (2003) finner att lärare
sällan kopplar kultur med meningsskapande. Istället är den estetiska
gestaltningen mer av ett trevligt avbrott. Samma föreställning uttrycks ibland i projektets empiri, både i ord och i handling.
Klassen har engelska. Under den gemensamma högläsningen av texten i
boken kommer man fram till en sång, ”It’s a long way to Tipperary”.
Den gemensamma läsningen fortsätter, sittande i bänkarna. Skillnaden är
att eleverna, de flesta i alla fall, sjunger istället för att läsa texten.
(Fältanteckning Centralskolan, 2002-02-01)

Senare i ett samtal menar samma lärare att hon egentligen inte har
tänkt igenom hur man kan använda sig av ett gestaltande arbetssätt,
men att det är bra om man kan variera undervisningen. Det är en
stödjande diskurs, som dock inte är medvetet artikulerad.
Ett sista exempel får illustrera den diskursiva kamp som ibland
kan utspela sig.
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En pojke sa att ha drömde i natt att han var död. – Kan jag inte få spela
att jag är död? frågade han. Ledarna ignorerar frågan, men föreslår att
han ska komma med ett annat rollförslag. Så småningom enas de om
”kompromissen” att han får vara rallyförare. (Fältanteckning 2002-05-16
från ett musikalprojekt i åk 1-2)33

Pojkens agerande kan förstås som ett motstånd mot ledarnas och
skolans fostrande diskurs. Istället för att foga sig i den modesta
estetikens fostran, vill han iscensätta det konfliktfyllda och oförutsägbara.34 Episoden illustrerar också vad som är möjligt och vad som
inte är möjligt inom de diskurser som är dominerande i skolpraktiken. De fostrande, subjektiva och stödjande diskurserna fungerar på
så sätt som reglerande praktiker inom skolan.
Sammanfattningsvis fann jag att de fostrande, subjektiva och
stödjande diskurserna ofta reproducerades i pedagogernas tal och
handlingar. Samtidigt utmanas dessa dominerande diskurser av önskningar och föreställningar om att arbeta med fantasi och elevdelaktighet som ett sätt att utveckla skolans kunskapsinnehåll och kunskapsbegrepp. Det vill säga en estetik där utforskandet av villkoren är
själva grundtemat, snarare än en estetik på skolans villkor.
En slutsats är att skolans personal, i alla fall i de lägre årskurserna,
har en ambition att arbeta med skapande aktiviteter utifrån flera olika
motiv; lustfylldhet, variation, stöd, frigörande, kommunikativt och
utforskande. Men att man i den praktiska skolsituationen saknar
språk och modeller för att kunna utveckla detta. En förklaring är den
träningslogik som skolan reproducerar.
33

Musikalprojektet skedde i en angränsande skola och inte i någon av de två forskningsskolorna.
34
För att anknyta till Jan Thavenius (2002). Se s. 27.
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Träningslogik
Den makroetnografiska analysen syftar till att beskriva villkoren för
estetiska aktiviteter i skolans praktik. Analysen utmynnar i begreppet
träningslogik, vilket jag använder som en övergripande karaktärisering av skolan. Trots att personal, skolledare och utbildningsideologer ofta hävdar betydelsen av kultur, estetiska aktiviteter och skapande arbetssätt, domineras verksamheten av en motsatt logik. I projektets empiri framträder den i tydlig kontrast mot en kreativ och gestaltande verksamhet.
Varför kalla någonting för en logik? I det här fallet menar jag att
en logik är ett slags mönster för handlandet. Den tillhandahåller, som
Mats Trondman (1999) skriver, ett handlingsförnuft som är tvingande. Däremot är, enligt min uppfattning, en logik inte är ett organiserat system av ideologiska och teoretiska ställningstaganden. Därför är
en handlingslogik skör när den konfronteras med kontrasterande
perspektiv. Träningslogiken kan spåras utifrån ett collage av historiska, ideologiska och diskursiva bakgrunder, men i min användning av
begreppet står den framförallt för det som skolan ”bara gör”, för att
man uppfattar att det måste vara på just det sättet. Skolans praktik, i
form av tillgängliga objekt och symboler (inklusive handlingar, berättelser och språk) är det som producerar en viss mening. Den mening, eller träningslogik, som jag identifierat kan beskrivas i fem faktorer:
•
•
•
•
•

reproduktion av färdiga kategorier
fokus på skriftliga beskrivningar
föreskriven moral
uteslutning av alternativa rationaliteter
procedurer istället för meningsskapande
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Reproduktion av färdiga kategorier
För det första handlar träningslogiken om färdiga kategorier, där olika företeelser ska ordnas på ett bestämt sätt. Elever tränas i att definiera det som utmärker en kategori och att sortera saker efter de färdiga kategoriseringarna. Självklart har det en stor betydelse att lära sig
igenkänna viktiga aspekter och markörer. Problemet är att kategoriseringen låser uppmärksamheten vid en endimensionell jämförelse,
istället för att fråga efter alternativa och komplexa sammanhang.
En grundläggande tanke i utbildning är att identifiera begrepp och
klassifikationsprinciper. En viktig fråga, som inte ställs, är vad som är
grunden för dessa principer. Temaarbete, som vi observerat i fältarbetet, startar ofta med en praktisk aktivitet, en upplevelse av något
slag eller med något som ligger nära elevernas livsvärld. Eleverna involveras i rollspel om indianer, ställs inför frågan om universums
oändlighet eller gör studiebesök på ett aktivitetsmuseum. Nästa fas
handlar ofta om att ordna temat efter förutbestämda rubriker. Universum struktureras efter himlakropparnas fysiska egenskaper, indianerna efter geografiska regioner och museet ordnas i sina naturvetenskapliga ämnesområden. I sämsta fall blir ett engagerande tema en
sorteringsövning, långt från de ursprungliga ambitionerna. För det är
inte självklart att tabeller över stjärnornas ljusstyrka belyser tiden och
rummets mysterium. Många frågor kommer på så sätt att aldrig ställas, eftersom de faller utanför de kategoriseringsprinciper som givits.
Det kommunikativa, skapande och meningsgivande riskerar att exkluderas som interaktionsformer på bekostnad av organisatoriska
principer.
Ibland finns detta artikulerat som en pedagogisk tanke i linje med
en kognitiv konstruktivism. Speciellt tydligt blir detta när ett temaarbete ska dokumenteras i ett arbetshäfte.
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Det finns en sida för varje ämnesområde; fysik, kemi, medicin, etc. På
varje sida klistrar samtliga elever in begrepp och bilder som hör till ämnet. För de yngre barnen räcker det med igenkännbara bilder, av till exempel lampor och provrör. De äldre eleverna förväntas beskriva de naturvetenskapliga begreppen bakom bilderna.
(Fältanteckning, Centralskolan, 2002-01-16)

Ibland gör eleverna motstånd mot kategoriserandet. En episod visar
hur personalen instruerar eleverna hur de ska göra arbetshäftet. De
betonar det noggranna i klippandet av de kopierade faktatexterna
som ska klistras in i häftet.
– Allihop ska klippa ut den bilden. Du väljer själv vad du vill skriva av.
Slarva inte. Gör så fint ni kan. - Onödigt, säger en elev lite för sig själv
men högt så att alla kan höra det. Jag tar henne avsides och frågar vad
hon menar. Det är tråkigt att skriva av. Jag vill hitta på själv, säger hon.
(Fältanteckning, Centralskolan, 2002-01-16)

Ibland blir dock kunskapsbehållningen något annat än kategorier och
begrepp:
Det roligaste i fysik tror jag var när man skulle måla av sig i ansiktet,
skuggbilder. De satte upp ett svart papper så satt man på en stol, så att
det blev skugga på det svarta pappret och så var det en lampa som lyste.
Så skulle man rita av det och klippa ut det. Så blev det ens egen profil.
T: Vad hade det med Nobel att göra då?
Det var ju med ljus, och det är ju fysik, och fysik är med i Nobel.
(Intervju med elever Centralskolan, 2002-03-18)
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Som jag ser det sker en slags konstnärlig kunskapsbildning, snarare
än en reproduktion av allmänna begrepp.
Diskussionen kan tänjas för att belysa, eller upplösa, en central distinktion. Jag menar att den konstnärliga upplevelsen inrymmer ett
stort antal möjligheter, vilka kollapsar och reduceras i begreppsbildandet och kategoriseringen. Fenomenologen Robert Sardello (1978)
beskriver hur barn betraktar världen med förundran (”wonder”). Det
är ett seende av världen som ännu inte är inramat av färdiga betydelser. Barnet möter världen, eller fenomenet, utifrån ”avsikten” att begripa och in-se den förunderliga mångfalden i intryck. Senare, när
världen är ordnad, behöver samma individ inte ta omvägen över förundran och sinnlighet, utan erfar fenomenet utifrån dess kategorier.
Det är lätt att inse hur viktiga begrepp, kategorier och principer
för distinktioner är för förmågan att ordna världen för att göra den
kommunicerbar och förutsägbar. Men det utesluter inte den sinnliga
erfarenheten och det konstnärliga gestaltandet, vilket jag återkommer
till i del fyra.

Fokus på skriftliga beskrivningar
En andra aspekt av träningslogiken är dess starka fokusering av
skriftlig och verbal produktion. Elevernas erfarenheter och upplevelser filtreras genom den skriftliga logiken och reducerar deras möjligheter till andra förståelser. För att anknyta till Vygotskij, så är kunskap betingad av de kulturella redskap som vi använder. Kunskapen
om något är därför betingad av de redskap och interaktionsmöjlig-
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heter som står till buds.35 Metoder för lärande är på så sätt inte neutrala eller universella, utan i det här fallet ett yttryck för en historisk
och kulturell betoning av skriftliga gestaltningsformer.
Ett mönster som observerades ofta i fältstudierna var hur undervisningen startar i upplevelser, kroppsliga och sinnliga aktiviteter, för
att i nästa fas ges en språklig inramning. Indiantemat på Centralskolan inleddes med skogsvandring till en boplats, där en indianfamilj
slagit läger. Utklädda lärarstudenter, riktig lägereld, tipin och indiantrummor gör upplevelsen total. Tillbaka i klassrummet ska upplevelsen bearbetas och kunskaperna befästas. Detta sker genom en mall
som skrivs upp på tavlan. Utifrån mallen ska eleverna beskriva temat
i ett antal rubriker; mat, religion, djur, redskap, jakt, historia, fjädrar.
Det blir en redovisning av rubriker. Kriteriet på kunnandet är inte
längre upplevelsen och erfarenheten, utan den skriftliga redovisningen av begrepp och kategorier. Nu kan man, som Ingrid Carlgren
(1999), ställa frågan om vilken skriftlig praktik som aktualiseras. Det
finns skriftliga sammanhang och aktiviteter som erbjuder eleverna
möjligheter till delaktighet och ansvarstagande. Kanske lär sig eleverna i indiantemat ovan olika saker? Några kanske fokuserar träningslogikens klassificerande, medan andra övar sig i gestaltande och etiska aspekter av indianernas liv och historia.
I en tidigare studie (Saar 1999) skiljer jag mellan en pedagogisk
och en musikalisk inramning i musikundervisningen. Vid den pedagogiska inramningen, ”att lära sig spela”, riktades uppmärksamheten
mot tillägnandet av vissa färdigheter. Begrepp och symboler blir redskapen som musicerandet förstås och speglas genom. Den motsatta
inramningen, ”att spela” innebär att uppmärksamheten istället är på
35

Detta har ingående beskrivits av bland andra Roger Säljö, där han i ett antal artiklar visar hur olika situationer och språk ger olika tillgång till kunnande och problemlösningsförmåga, (Säljö m.fl. 1999, Säljö 2000).
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musikaliska gestalter, det klingande och det rytmiska flödet. Man musicerar, till skillnad mot att tänka på hur man ska lära sig att musicera.
Men liksom i exemplet med indianerna är bägge inramningarna betydelsefulla och didaktiskt förenade. Problemet är att den skriftliga logiken tränas på upplevelsens och de gestaltande redskapens bekostnad. Skriftliga gestaltningsformer blir den sanningsregim som reglerar skolans praktik och elevernas lärande.
Madeleine Hjort (2001) förklarar skolans textliga fokusering med
kyrkan och reformationens inflytande. Reformationen ersatte, enligt
Hjort, den sinnliga och delaktiga mässan med lyssnande och reproduktion av texter. Den meditativa mässan, rökelsen, bilderna och liturgins rörelser blev istället katekes och husförhör. Hjort menar att
samma ”pedagogik” som gällde i kyrkan kom att dominera synen på
skola och undervisning. En ny kunskapspraktik tog fart som sträcker
sig ända in i dagens träningslogik. Kanske är skolans tre kärnämnen
dagens katekes och de nationella proven de nya husförhören? Treämnesskolan bygger på att språk och matematik kan avbilda verkligheten entydigt, för att anknyta till Bengt Molander (1995). Och den
logiska konsekvensen av en sådan uppfattning blir att träna eleverna
att se, avbilda, reproducera och kategorisera en sann verklighet.
Jag tror att alla har upplevt hur svårt det är att med ord beskriva
en sinnlig, kroppslig eller estetisk upplevelse. Många skulle nog också
hålla med om att sådana upplevelser innebär ett kunskapsbildande.
Detta är en av projektets teoretiska utgångspunkter, som jag har diskuterat tidigare. Ett problem är att träningslogiken i praktiken aktualiserar en annan kunskapssyn. Ett exempel från fältanteckningarna
illustrerar detta:
A [lärarpraktikanten] säger [under ett samtal med mig på kafferasten] att
det inte fungerar med gruppberättelserna klassen håller på med. Hon vill
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inte ha formella redogörelser, utan vill att eleverna ska skriva utifrån sin
fantasi. Därefter går vi tillsammans in till klassen som ska fortsätta med
sina berättelser. Eleverna plockar, efter en stunds stök, fram sina berättelseböcker. A påkallar klassens uppmärksamhet och berättar om lektionens arbete. Hon räknar upp vad de ska göra; fixa styckesindelning, kolla
stavfel, titta på handstil, samt få en mall som de kan kolla efter. Jag blir
ganska förvånad över hennes introduktion, för det var raka motsatsen till
vad vi pratade om tidigare.
(Fältanteckning, Centralskolan 2002-11-18)

Min tolkning av episoden är att det sker en förskjutning av inramningen. Från att ha varit relaterad till elevernas egen livsvärld och den
konstnärliga formen, uppmärksammas istället skriftliga och formella
regler. För detta kan skolan handskas med, värdera, korrigera och
träna. Men elevernas gestaltning och förståelse sina egna erfarenheter
och funderingar nås inte av skrivmallen.

Föreskriven moral
Sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är moral inte artskilt
från andra kunskapsformer. Moraluppfattning är något som produceras genom aktiva handlingar och interaktioner i sociala sammanhang, liksom annan kunskap. Den senaste läroplanen för grundskolan (Lpo 94) framhåller skolans värdegrund och vikten av fostran till
demokratiska värderingar och respekt för olikheter. I målbeskrivningarna framhålls att skolan skall sträva efter att varje elev ”utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade
på kunskaper och personliga erfarenheter” (s. 12).
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Empirin ger många exempel på hur skolorna medvetet arbetar
med värdegrundsfrågor. Det är tydligt att det har slagit rot i skolans
liv. En föreställning om konst är att den utvecklar individens möjligheter att handskas med moraliska och existentiella frågor (Bauman
2001; Dahlin 1993; Trondman 1999). Dahlin argumenterar för att
etiken behöver en estetisk grund för handlandet. Genom praktisktestetiska aktiviteter övas ”sinnenas vakenhet, fantasi och omdömeskraft” (s. 138). Om detta ej sker stannar den moraliska fostran vid ett
tekniskt regelföljande. Låt oss återvända till fältanteckningarna för ett
exempel. Situationen är en musikalisk aktivitet som en del av indiantemat på Centralskolan. En av lärarna har berättat en indianlegend
om hur elden bringades till människorna av en liten fågel.
Barnen och lärarna dansar och illustrerar berättelsen med kroppar och
musik. Det är suggestiva och tunga rytmer som framförs med stora
trummor. Efter aktiviteten samlas man i en ring. En av lärarna frågar: –
Hur man känner sig på slutet när den lilla fågeln dör? Frågan är uppmanande och till och med lotsande. Men inget barn svarar. Läraren frågar
om igen, ännu mer uppmanande, men fortfarande inget svar.
(Fältanteckning, Centralskolan, 2003-02-06)

Elevernas ovilja att svara kan ses som ett motstånd mot den moral
som läraren presenterar. Konstnärliga upplevelser är transparanta.
Man kan igenkänna upplevelsen och samtidigt se igenom den. När
jag blir känslomässigt berörd på t.ex. teatern, så igenkänner jag känslan som äkta samtidigt som jag kan se igenom den som en iscensättning; ”det är ju bara teater”. Barnen uppfattar det transparanta i episoden ovan. De kanske till och med konstruerar en moral där den
lilla fågelns offer är självklart ur ett konstnärligt perspektiv. Eleverna
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har i konstnärlig form en mer komplex upplevelse av dramat och att
”bara” bli ledsen är därför en förenkling De tänker visst inte bli ledsna! När läraren presenterar den moral som går ut på att man ska bli
ledsen när ett litet djur dör, hotas den konstnärliga förståelsen av berättelsen.
Søren Kjørup (2000) menar att språk är performativt, det vill säga
uttrycker en handling.36 När läraren uttrycker en moralisk värdering
om att man kan känna sig ledsen, kan det av barnen uppfattas som
att hon anbefaller dem att handla i överensstämmelse med detta. Performativitetsteorin, menar Kjørup, ser värderingar som ett slags
maskerade handlingar. I skolan tränas eleverna i förutbestämda och
regelstyrda moraluppfattningar. Även om skolans personal ser det
som diskussioner och erbjudanden om vissa värderingar har de en
performativ effekt. Det är ett exempel på träningslogiken, hur man
ska fostra till speciella reaktioner, koder och utsagor – trots att det
finns en konstnärlig upplevelse av sammanhanget som kan innebära
helt andra förståelser.

Uteslutning av alternativa rationaliteter
Samtidigt som träningslogiken är ett handlingsförnuft som inkluderar
vissa handlingar fungerar den även i andra riktningen, det vill säga att
den utesluter alternativa handlingsmönster och rationaliteter.
Årskurs ett har matematik och läraren introducerar räknestavar för eleverna. De får hämta varsin låda och undersöka stavarna fritt. Barnen

36

Tanken om språkets performativitet har rötter i både Wittgensteins språkhandlingar och Pierces teckenteori
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sprider sig över klassrumsgolvet och sätter med stort intresse igång och
plockar och bygger med stavarna. Några sitter i grupp medan andra sitter
mer för sig själva. Aktiviteten pågår ca 20 minuter, under stor koncentration och lågmälda samtal. Därefter påkallar läraren uppmärksamheten
och man ”går runt” till varje barns bygge. Hon frågar varje barn: – Vad
har du byggt?, eller – Vad föreställer det? Barnen svarar att de har byggt
ett hus, en borg, ett staket, etcetera. Utom Erik, som svarar: – Jag vet
inte. Läraren frågar: – Vad tänkte du på när du byggde? Men Erik ger
inget svar. – Är det ett hus? Frågar läraren till slut. – Jaa, svarar Erik
tveksamt.
(Fältanteckning Centralskolan, 2002-01-28)

Räknestavarna, eller Cuisinaire-stavar som de heter, är gjorda i trä
och målade med olika pastellfärger. De är estetiskt tilltalande och
lockar till aktivitet. Min analys av episoden ovan är att eleverna troligen prövar olika slags innebörder i utforskandet och byggandet.
Skolans logik förutsätter att eleverna ska ha ett mål med sin aktivitet
och att kunna artikulera det. Eleverna kan dock erfara räknestavarna
på ett sinnligt sätt, till exempel att bara leka med dem, känna hur de
känns i handen eller hur de ser ut och låter. Kanske Erik experimenterade med mönster, eller så prövade han stapla och balansera stavarna. Lärarens frågor uppmanar emellertid till något annat; det beskrivbara, målstyrda och avbildande. I episoden tränas Erik i den rationaliteten och den alternativa konstnärliga rationaliteten utesluts
som möjlighet. De andra eleverna har lärt sig koden och levererar ett
rationellt svar, oavsett vad de upplevde under aktiviteten och vad de
hade för avsikter.
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Jag har tidigare refererat till en annan episod där en alternativ rationalitet till och med blev hotande för pedagogerna (se s. 54). Om
det var så att pojken i exemplet faktiskt var seriös i sin önskan att
utforska en dröm om döden, så borde ett konstnärligt gestaltningssätt vara ett bra medel. Pedagogernas uteslutande av den typen av
konstnärlig rationalitet är förståelig – man hade ont om tid att repetera in pjäsen. Men exemplet visar att skapande aktiviteter, i det här
fallet en musikal, också sugs in i träningslogiken.

Procedurer istället för meningsskapande
En klassisk kritik mot skolan är att den sysslar med procedurer istället för meningsskapande. Redan Rousseau (1762/1912) kritiserar dåtidens musikundervisning för att vara enbart efterhärmande och
barnfrämmande. Han föreslår att man för att förstå musiken ”icke
endast återgiva den: man måste också kunna komponera” (s. 187).
Lev Vygotskij har i en rad texter (t.ex. 1930/1995, 1934/1999) diskuterat gapet mellan skolans innehåll och elevernas värld. Han talar
(1930/1995) om en mekanisk inympning av de vuxnas konstgjorda
bokspråk. En sådan pedagogik ”dödade ofta den omedelbara skönheten, egenarten och klarheten hos det barnsliga språket, försvårade
barnens möjligheter att tillägna sig skriftspråket som ett särskilt medel att uttrycka sina tankar och känslor på” (s. 54). John Dewey återkommer ofta till hur en meningsfull undervisning måste ta utgångspunkt i elevernas erfarenheter.
När undervisningen, under inflytande av ett skolastiskt kunskapsbegrepp
som bortser från allt utom vetenskapligt formulerade fakta och sanningar,
inte inser att det elementära eller initiala lärostoffet alltid existerar som ett
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aktivt görande som omfattar användning av kroppen och hantering av material, avskiljs lärostoffet från elevens behov och syften och blir bara till något
som måste memoreras eller när så krävs rabblas upp. (1997, s. 231)

Dewey är utan tvekan den mest inflytelserike, men listan över skolkritiker som diskuterar relationen procedurer – meningsskapande
skulle kunna göras lång.
Temaundervisning i skolan är svårt. Jan Nilsson (1997) skriver att
bra teman ska vara vardagsförankrade, utmanande, ge handlingsberedskap, kräva dialog och att det ska finnas riktiga frågor och ett riktigt mål. Det är emellertid sällan som teman tar utgångspunkt i riktiga
frågor och bedrivs som ett äkta kunskapssökande. Träningslogiken
slår igenom och eleverna reproducerar. I fältanteckningarna finns
många exempel på hur undervisningen inramas av procedurer av olika slag, snarare än dialog, experiment och meningsskapande. Upplevelser och pedagogiska experiment mynnar ofta ut i att eleverna skriver av och klistrar in. Den individuella erfarenheten och uttrycket ges
inte tid eller redskap för att utvecklas. Det är en handlingslogik där
själva proceduren framhålls medan dess mening sällan efterfrågas
eller tematiseras. Den pedagogiska intentionen hos skolan kan vara
god i meningen att eleverna ska få tillfälle att dokumentera sina upplevelser, men infångade i träningslogikens inramning uppfattas syftet
av eleverna oftast som att följa mallen.
Eleverna sitter i mindre grupper runt bord. De arbetar med att göra arbetshäften som handlar om det aktuella temat. På borden finns färdigkopierade bilder, saxar, klister och elevernas egna pennor och färgkritor.
Alla barn ska klistra in samma bilder på samma sidor i häftena. En av
personalen som går runt och övervakar arbetet stannar till vid ett bord
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och uppmanar med vänligt tonfall barnen att de ska arbeta riktigt noggrant.
(Fältanteckning Centralskolan, 2002-01-16)

Den inramning som sker och de redskap som aktualiseras medger
vissa typer av interaktioner. Till exempel jämförelser att man klippt
ut och klistrat in den föreskrivna bilden på ett rätt sätt och på rätt
sida. På så sätt tränas och utvecklas skickligheten i att följa procedurer. När arbetet så kommer till det ögonblick då det ska presenteras,
för skolkamrater eller föräldrar, uppstår krisen – ska man förmedla
och kommunicera de konstnärliga upplevelser och förståelser som
temaarbetet aktualiserade, eller ska man presentera arbetsprocesserna?37
Ricardo Nemirovski och Stephen Monk (2000) talar om redskapens möjligheter till att göra det frånvarande närvarande. ”The absent, in this case, is all those things that [they] act on and talk about
in spite of their not being there. …//… The absent is not only made
present […] but is ready at hand – that is, they can do things with it”
(s. 181). Det är ett annat sätt att förstå resonanser där redskapen och
deras öppenhet sätts i fokus. Det vill säga resonanser i meningen att
man kan samtidigt kan erfara många aspekter av något. Träningslogikens procedurer, menar jag, syftar inte till att göra något närvarande
och mångtydigt. De symboliska och faktiska redskap som skolan erbjuder ska inte ge något annat för handen än de föreskrivna procedurerna. Eleverna tränas sålunda i att identifiera de givna procedurerna
och ignorera möjligheter till resonanser; ”– Se till att arbeta riktigt
noggrant!”
37

En intressant iakttagelse under samma tillfälle är att många barn dekorerar, målar
eller på andra sätt smyckar sitt arbetshäfte. Det vill säga försöker att med estetiska
medel göra det mer personligt.
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En aspekt av procedurer är betoningen av linjära arbetsformer.
Elevers ”forskande” handlar till exempel ofta om att slå upp rätt svar
på färdiga frågor enligt en förutbestämd ordning. Man tränar ett visst
linjärt förfarande, men det är knappast forskning i meningen att utveckla förståelser ur egna funderingar. Ibland blir uppgifterna rena
tävlingarna, där det enda kvalitetskriteriet är att först nå det förutbestämda målet.
En observation i en åk 4 illustrerar resonemanget. Situationen är
att ett tiotal pojkar har datakunskap i datorrummet. Uppgiften består
i att skriva av en dikt och därefter, enligt arbetsbladets instruktion,
kopiera den i olika typsnitt och storlekar. De sitter ganska avskilt från
varandra och det enda som finns på bänkarna är arbetsbladen. Det är
som ett slags kontorslandskap men inte gjort för att samarbeta.
Pojkarna för ett slags kollektiv samtal där de talar högt under arbetet med
datorn, men inte riktat till någon speciell.
– Är det en dikt eller vad är det?
– Den är inte speciellt bra …
Man kollar på varandra för att se hur långt man kommit.
– Jag kommer inte sist i alla fall!
– Nu har jag tagit Arial och är färdig!
– Nej, 12 punkter ska du ha (läraren).
Efter en stund blir det kö hos läraren, när alla ska visa hur de gjort och få
arbetet rättat. När läraren har godkänt allas arbete får pojkarna arbeta mer
fritt, men med förbehållet att det ska handla om text och typsnitt. Nu utbryter en lek med olika typsnitt och det blir en utmaning att hitta så häftiga stilar och användningsområden som möjligt. Från att ha arbetat indi-
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viduellt och linjärt arbetar de nu kollektivt och experimentellt. De berömmer varandra och frågar hur de gjorde.
(Fältanteckning Centralskolan, 2002-02-05)

Efteråt intervjuar jag pedagogen och hon ger uttryck för precis den
paradox i inramning som jag observerat. Hon aktualiserar i intervjun
en slags diskursiv kamp med träningslogiken som ena polen och en
mer elevinriktad inställning i den andra.
Det är svårt att instruera och hålla koll på en så stor grupp – Eleverna är
bra på att hjälpa varandra.
Eleverna är osäkra på vad de ska göra – De flesta är vana vid att arbeta
med datorer.
Eleverna har svårt att följa instruktionen – De måste få prova själva.
(Intervju fritidspedagog Centralskolan, 2002-02-05)

Min slutsats är att arbetsbladen ställer krav på en slags interaktion
och uppmärksamhet som inte eleverna känner sig bekväma inför.
Det är inte meningsfullt att skriva av en färdig text. Vidare ger inte
uppgiften några tydliga kriterier för om och när man lyckats med
den. När situationen blir fri inramas den på ett annat sätt och pojkarna får tillgång till andra redskap. Genom att aktualisera estetiska
kriterier och att förhandla dem socialt ändras situationens kunskapspraktik. De kanske inte tränas i att följa en instruktion, men aktualiserar en större variation i att förhålla sig till textskrivning på datorn.
Nemirovsky och Monk (2000) inför begreppen path-following
och trail-making för att diskutera relationen mellan olika slags problemlösning (s. 197). De karaktäriserar path-following som att följa
en sekvens av anvisningar. Fördelen är att personen som ska lotsas
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kan följa vägen utan tidigare erfarenhet av den. Nackdelen är, skriver
Nemirowsky & Monk att ”we tend to ignore the broader surroundings and disregard the overall significance and idiosyncrasy of each
place we go through” (s. 197). De menar vidare att problemlösning i
skolan alltför ofta utgår från färdiga mönster och typexempel. Detta
riskerar att ge eleverna ett slags tunnelseende som exkluderar överblick och alternativa angreppssätt. Trail-making innebär istället att en
rad redskap och erfarenheter aktualiseras och blir öppna och tillgängliga. ”Trail-making reflects an attitude of exploration, openess to
the unexpected, and fascination towards a horizon of unanticipated
possibilities” (s. 209). Vägen, planen och interaktionsmöjligheterna är
inte färdiga vid resans (eller problemets) början, utan produceras
kontinuerligt i sammanhanget.
Jag har diskuterat hur handlingar, redskap och diskurser i skolans
praktik ofta innefattar en inramning där eleverna tränas i att följa
procedurer på ett linjärt sätt. Det liknar i hög grad Nemirowsky och
Monks metafor med path-following. Liksom de menar jag att det är
viktigt att lära sig att uppmärksamma instruktioner. Men att det också är viktigt att detta inte hindrar utforskandet av nya handlingsvägar.
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Del III: Kunskap med konstnärliga förtecken

I förra delen identifierades och diskuterades fem hinder i skolans
praktik för att arbeta med konstnärliga förhållningssätt. I den här
delen kommer jag att beskriva konsekvenserna av att tillämpa ett sådant arbetssätt, det vill säga undersöka hur man kan navigera runt
träningslogikens hinder. Beskrivningen är empirisk i betydelsen att
den utifrån mikroetnografiska data och analyser diskuterar hur meningsskapande, kreativitet och gestaltning kan komma till uttryck.
Den är samtidigt teoretisk i meningen att försöka ge en sammanhängande modell av vad konstens metoder innebär ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv.
Den kunskap med konstnärliga förtecken som jag beskriver utgör
en antites men också ett komplement till skolans träningslogik. Jag
sammanfattar den i begreppet konstens metoder. De kan indelas i
fyra kategorier som aktualiserar olika kunskapsteoretiska aspekter:
•
•
•
•

Lek, fantasi och som-om-världar
Intensitet, närvaro och meningsfullhet
Material, uppmärksamhet och värdering
Tematisering och variation.
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Lek, fantasi och som-om-världar
I en konstens kunskapsteori har lek en stor betydelse. Leken har
funktionen att symboliskt gestalta olika situationer samtidigt som det
sker ett kontinuerligt prövande av olika redskap och interaktionsmöjligheter. I leken iscensätter individerna en som-om-värld som de
kan kontrollera och förändra efter egna intentioner. Detta skiljer sig
från skolans träningslogik på några avgörande punkter. För det första
möjliggör lek en öppnare inramning av situationen; procedurer, moral, kategorier och rationalitet är inte reglerade från början. För det
andra sker det i leken en kontinuerlig förhandling och prövning av
både inramningen och dess möjliga redskap. För det tredje innebär
leken ett flexibelt användande av symboler. Innebörder och gestaltningar förändras i ett ständigt flöde.
Gunilla Lindqvist (1999) menar att vi kan förstå lek, fantasi och
konstnärligt skapande som yttringar för samma kulturella processer.38
I både leken och skapandet gestaltas erfarenheter och föreställningar
i en estetisk och sinnlig form. Fantasin är en kunskapsprocess där
”delar av verkligheten förvandlas med fantasins hjälp, tar gestalt och
träder på nytt in i verkligheten” (s. 187). Både konstnären och den
lekande människan arbetar i fantasiprocessen med ett komplex av
förvandlingar, särskiljanden, förtätningar, krympningar, perspektivförflyttningar, kontrasteringar, överdrifter, etcetera.
Begreppet som-om-världar används av Ingrid Carlgren (1999) för
att diskutera skolelevers upplevelse av meningslöshet i skolan. Carlgren menar att skolan inte är och kan vara ”den verkliga världen”,
men kan ändå göras meningsfull. Det kan ske om att skolan ger möj38

Lindqvist utgår från Vygotskij (1925, 1930) och speciellt hans tankar om fantasins relation till verkligheten.
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ligheter till lek och konkret symbolhantering där eleverna i ett ”somom” får möjlighet att pröva sig fram. ”I en sådan verksamhet kan
eleverna träda in i en virtuell värld och därigenom lägga en grund för
reflexivitet och andra för livet i ett modernt samhälle nödvändiga
dispositioner” (s. 130).
Ett liknande resonemang förs av Jurij Lotman (1990) där han pekar på att i leken förenas det faktiska och det villkorliga. Leken liksom konsten är ett slags dubbelseende där både den faktiska världen
och den villkorade kan ses som variabler och inte som fixerade konstanter. Låt mig ta ett längre exempel från projektets empiri som illustration.
Eleverna i årskurs ett har blivit ”stadsmusikanter” i en lekberättelse som
vi hittar på undan för undan tillsammans. Lekens ram är en slags medeltida stad där stadsmusikanterna är de enda som behärskar sång, spel,
dans och räkning. De förföljs av en avundsjuk och diktatorisk kung. Med
sina kunskaper kan de dock undkomma förföljelsen och erbjuda frihet
för stadens övriga invånare. För att lyckas med det utsätts de för en rad
prövningar. En sådan är att de med konstnärliga metoder ska illustrera
och dölja matematiska tal, som i sammanhanget har en besvärjande och
magisk förmåga. I smågrupper väljer ”stadsmusikanterna” hemliga tal
som de själva ska gömma i en musikalisk gestalt. Barnen skapar, planerar och tränar på sina gestaltningar, som blir små danser, sånger, rytmlekar eller rappar – allt utifrån de hemliga talen. För att förbereda sig inför
konfrontationen med kungen diskuterar vi tillsammans hur varje
tal/gestaltning i sig inrymmer ännu ett tal som är osynligt. Grupperna
framför sina gestaltningar inför varandra och gissar talen. Då inträffar det
att de flesta är eniga om det hemliga talet, som t.ex. kan vara en dans i
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fem turer – talet är alltså fem. Men det osynliga talet kan förstås på en
rad olika sätt. Någon föreslår talet ett därför att gruppen i sig bildar en
enhet. Andra föreslår noll utifrån dansens visuella form. Ytterligare en
elev gissar på femton genom att räkna de sammanlagda rörelserna, etcetera. Det hemliga talet kan variera beroende på estetisk gestaltning, men
det osynliga talet kan variera utifrån vilka villkor det erfares. Alltså kan
en estetisk gestalt av talet fem även inrymma talen noll, ett och femton!
När läraren arbetar vidare med klassen och berättelseleken upptäcker hon
hur barnen spontant söker och beskriver osynliga tal som finns dolda i de
synliga talen.
(Sammanfattning av fältanteckningar sep-nov 2002)

Min tolkning av episoden är eleverna i lekens form praktiserar och
prövar dubbla modeller av verkligheten. Den ena är att söka upp och
tydliggöra det faktiska, som ”det är”. Den andra är att utmana det
faktiska och pröva olika villkorliga ”som-om”. Lekens ram tillåter
både ett reproducerande och utmanande av ett kunskapsobjekt och
en rörelse däremellan.
Besläktat med detta fenomen är det som jag tidigare beskrev som
konstens transparents. Det vill säga konstupplevelsens förmåga att
både vara fantasi och verklighet. Som individer kan vi både vandra in
i fantasin, vare sig det är lek eller teater, och samtidigt skapa olika
redskap för distans. I exemplet med stadsmusikanterna kunde vi
iscensätta mäktiga och spännande situationer.39 Men vi kunde också
frysa dramatiken, gå ur den för att betrakta skeendet ur andra perspektiv. Som-om-världens symboler kan hanteras på nya konkreta
39

En sådan var då hela klassen med förbundna ögon gick genom skolans källare
och till slut hamnade i spegelsalen. Där var tänt med mängder av levande ljus och
runt väggarna satt andra elever iklädda vita ansiktsmasker.
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sätt. De magiska talen som besvärjer kungens makt blir istället redskap för att se klasskompisarnas kroppar som tal och mängder – som
sprids, koncentreras, adderas i ett ständigt flöde.
Lekteoretiker som Johan Huizinga (1955/2004) och Roger Caillios (1961) är eniga om att lek alltid inramas av timsliga och rumsliga
begränsningar samt av vissa regler, men också av oförutsägbarhet
och frivillighet. Den lek som iscensätts i skolan i form av som-omvärldar skiljer sig på några väsentliga punkter från den fria lek som
lekteoretikerna diskuterar. Eller så kan den ses som ett specialfall av
lek. Skillnaderna handlar om att den av skolan iscensatta leken har ett
mål och att den inte är frivillig på samma sätt som fritidens och den
barnstyrda leken. Bo Nilsson (2002) diskuterar utifrån Caillois distinktion mellan kaos och ordning i leken hur olika sammanhang
uppfordrar till olika grad och form av styrning och struktur. Den sida
av lek som är bemästrande och kontrollerande benämner Caillios för
ludus. Nilsson skriver att ludus ”karaktäriseras av att deltagarens
uppmärksamhet, ansträngning och färdighet riktas mot ett hinder
som ska övervinnas” (s. 61). Konst, liksom lek, innefattar en rad olika former och varierar vad gäller styrning och struktur. Den förståelse och användning som jag fortsättningsvis använder mig av liknar
mer det bemästrande och kontrollerade ludus än de mer fria och kaotiska formerna av lek och konst.
Som jag ser det handlar lek om förhandlingar om gränser. De
som-om-världar vi iscensatte i projektet hade alltid ett performativt
inslag. Det vill säga aktiviteterna gjordes med varandra och för varandra. Deltagarna provar på olika positioner och får så möjlighet att
aktualisera och vandra mellan olika utkikspunkter. Hillevi Lenz Taguchi (2000) använder formuleringen multipla subjektiviteter för att
kritisera föreställningen om ett konsistent subjekt, vare sig det uttrycks som en personlighet eller som en fixerad social roll. Det inne75
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bär att ”varje unikt subjekt kan förhålla sig på olika sätt till en situation, beroende på vilka diskurser som för tillfället är mest dominerande och på vilka sätt de refererar till varandra” (s. 129). Jag menar
att resonemanget är tillämpbart på konstens metoder och på den
aspekt som jag kallar lek, fantasi och som-om-världar. Till skillnad
mot den subjektivistiska diskursen om konst, där positioner och aktiviteter i elevers fantasilek förklaras som uttryck för ett inre behov,
menar jag att skolsituationens inramning avgör vilket skapande som
blir möjligt. Jag har pekat på hur träningslogiken utesluter vissa rationaliteter och interaktionsmöjligheter och därmed sätter gränser för
vilka diskurser som kan och får aktualiseras. Lek, fantasi och somom-världar är ett erbjudande om multipla subjektiviteter. I leken och
konsten finns möjligheter att överskrida, vandra mellan och parallellhålla olika positioner.
Slutsatsen är att skolans lek aldrig kan bli lika fri som fritidens,
därför att det finns ett specifikt kunskapsinnehåll att förhålla sig till.
Däremot menar jag att kunskapsinnehållet mycket väl kan aktualiseras i konstens och lekens form. Skolans personal kan få en mer aktiv
roll i förhållande till lek, fantasi och som-om-världar. Detta genom
att skapa inramningar som inte bara tränar och reproducerar färdiga
positioner och föreställningar. Utan som också erbjuder diskurser,
redskap och symboler som kan utmana och överskrida dessa.

Intensitet, närvaro och meningsfullhet
En kunskapsteori om konst måste, menar jag, förhålla sig till det vi i
dagligt tal kallar den känslomässiga sidan. Ofta beskrivs skapande
som att det uteslutande handlar om känslor. Men kanske är det en
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förenkling att enbart se skapande som känslor och lust. En alternativ
infallsvinkel är att människan i de konstnärliga aktiviteterna låter ”tid
och rum försvinna”. Det vill säga känna att man är djupt uppmärksam och involverad i något som skapar mening. Utifrån vår kulturella
uppdelning av känsla och intellekt är det inte att förvåna att skolan
inte kan handskas med känslor i relation till kunskap. Känslor blir
antingen något som elever kan få utlopp för under kontrollerade
former, eller så ägnar vi oss som lärare och elever åt känslor i symbolisk form.40 Men steget är fortfarande långt till att se och arbeta
med känslor som redskap i en kunskapsbildning.
Thomas Ziehe (1993) skriver om offentlig intensitet, vilket är ett
resonemang tillämpbart på många konstnärliga aktiviteter. Att delta i
en kör, medverka i ett musikalprojekt, spela teater eller att bevista en
musikfestival är exempel på offentlig intensitet. Genom sin kollektiva
form bidrar intensiteten till att göra upplevelsen och kunskapen tydlig. De upplevelser av lust och spänning vi kan uppleva är inte bara
en privat känsla, utan får sin betydelse i det gemensamma sociala
rummet. Ziehe menar att vår erfarenhet av oss själva kan komma att
desocialiseras utan dessa möjligheter. Skolan riskerar att negligera
intensiteten, kanske genom sitt poängterande av individualisering,
eget arbete och elevers särart.
Den kollektiva intensiteten handlar också om tydlighet, menar jag
Trots att konstverk ofta kan vara mångtydiga så finns det i konstupplevelsen ett tydligt erfarande av något icke-trivialt. Gadamer
(1997) talar om konst där tillfälligheter försvinner och kvar blir den
intensiva upplevelsen av det framställda. ”Konstverkets värld, som
låter spelets enhetliga förlopp komma till fullt uttryck, är i själva verket en helt förvandlad värld. Inför denna värld inser man: så är det”
40

I enlighet med träningslogiken lär sig elever att identifiera vilka symboler som
står för vilka känslor, en slags skolans affektlära.
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(s. 92). Skolans träningslogik undviker, som jag diskuterat tidigare,
det mångtydiga. Men är brist på intensitet samma som tydlighet?
Tvärtom kanske denna brist upplevs som att uppgiften och innehållet är otydligt i meningen att kunskapsinnehållet framstår som likgiltigt, abstrakt och ytligt.
Träningslogiken tränar ofta elever till distans. Det är sällan som
elever får ”vara-i” ett innehåll och uppleva hur det känns. I ett
konstnärligt skapande är närvaron viktig. De flesta har upplevt hur
tiden försvinner när man är mitt uppe i ett skapande. Känslan av
närvaro hänger naturligtvis ihop med sinnlighet, uppmärksamhet och
intensitet, men den har även en speciell dimension som berör tidsoch rumsuppfattningen. En aspekt av närvaro är att den också berör
individens ansvar. Om jag som elev har varit närvarande i till exempel en rollgestaltning så har jag också ett slags ansvar för den. Jag
väljer en episod från fältarbetet för att illustrera dessa bägge punkter.
Årskurs fem ägnar ett antal lektionspass i svenska åt egna berättelser.
Både elever och personal känner att det har gått rutin i övningarna och
nappar på mitt förslag att göra uppgiften som en konstnärlig gestaltning.
Vi döper aktiviteten till ”berättarscen” och den går ut på att alla elever
som vill får läsa upp sin berättelse för klassen. Det skapas en slags scen i
klassrummet och vi använder levande ljus och bakgrundsmusik vid uppläsningarna. De som vill får också klä ut och sminka sig. Under förberedelserna träffar jag eleverna 3-4 gånger enskilt eller i par. Varje träff tar
ca 15-20 minuter och de berättar för mig vad de skrivit sedan sist och hur
de tänker om berättelsen. Vi fokuserar speciellt deras intentioner och de
upplevelser de vill skapa hos lyssnarna.
(Fältanteckning Centralskolan, 2003-05-09)
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Episoden illustrerar de faktorer jag beskrivit som intensitet och närvaro. Ritualen med berättarscenen involverar hela klassen i en kollektiv intensivt. Situationen är ett tydligt avsteg från det vanliga skrivandet, där produkter oftast bara visas för läraren i syfte att bli bedömda. Att gå upp på scenen (men även att vara publik) är spännande och en tydlig markering av något annorlunda.
En av pojkarna väljer att skriva en berättelse om ett gäng som går runt
och misshandlar folk. Under de tre pass han pratar med mig växer en berättelse fram som gestaltar ett oförklarligt våld, liknande det som Hanna
Arendt beskriver som ondskans banalitet. Pojken vill att lyssnarna ska
känna ett obehag och att det inte ska finnas någon upplösning av berättelsen. Till en början har han tänkt sig en vanlig deckarvinjett som bakgrundsmusik. Men efter hand början han fråga efter annan musik och efter mycket lyssnande väljer han ett modernt japanskt stycke för soloblockflöjt.41 Under sin uppläsning är han mycket seriös och publikenklassen lyssnar med stort intresse.
(Fältanteckning Centralskolan, 2003-05-09)

Jag hade farhågan att eleverna skulle utnyttja berättarscenen till självpresentation och uppmärksamhet och på så sätt kamma hem poänger från klasskamraterna. Situationen lockar till att spela pajas eller att
visa sig ”cool”. I episoden med berättarscenen skedde inte detta. Jag
tolkar det som när att eleverna gavs ansvar för sina egna berättelser
fanns det ingen anledning att skoja bort dem. Pojken i exemplet hade
varit närvarande i skapandet av en berättelse, där han var starkt kon41

M Shinohara: Fragmente (1968), framfört av Dan Laurin. Acustica ACCD-1012.
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centrerad på att gestalta något som skulle väcka starka känslor hos
publiken. Han har satsat sin energi på att skapa en tydlig konstnärlig
gestaltning och vill inte förvanska denna känsla av närvaro till ett distanserat icke-närvarande – ”jag bara skojar”.
Thomas Ziehe (1993) talar om att skolan mist sin aura, den kan
inte längre skapa meningsfulla sammanhang för eleverna. Istället
upprepas endast tomma ritualer som varken ger eleverna några upplevelser eller berör deras funderingar om tillvaron. Jag ser paralleller
mellan detta och träningslogikens procedurer.
En tredje aspekt av den känslomässiga sidan i lärandet är det jag
beskriver som meningsfullhet. Meningsfullhet, eller aura för att anknyta till Ziehe, skapas genom det egna inträdet i aktiviteten som då
framstår som mer sammanhängande. Om skolämnen ses som teoretiska och görs till teoretiska lyfts meningen bort från det egna sammanhanget och deltagandet i kunskapskonstruktionen. Jag har tidigare diskuterat hur mening skapas ur resonanser och referensiella rum.
I berättarscenen gavs utrymme för elevernas eget inträde i skrivandet
och skapandet. Många tog med sig skrivböckerna hem och fortsatte
att skriva. På så sätt luckrades gränsen mellan skola och fritid upp
och uppgiften inramades som något annat än att skriva för läraren.
Material för innehållet i berättelserna hämtades ur elevens livsvärld.
En annan farhåga som kom på skam var att berättelserna ensidigt
skulle innehålla till det som Jan Thavenius (2002) benämner som
marknadsestetik. Lite enkelt uttryckt att pojkarna företrädelsevis
skulle reproducera actionfilmernas dramaturgi och flickorna imitera
relationsdramer. Om man betraktar elevernas berättarscener på ett
ytligt sätt så skulle man nog kunna känna igen marknadsestetiken. Ett
problem med uppdelningen i modest, radikal och marknadsestetik är
att de definieras utifrån normativa grunder. Någon gör anspråk på att
en aktivitet ska förstås som t.ex. marknadsestetik, därför att de pro80

80

ducerar former, innehåll och värderingar som återfinns i den kommersiella populärkulturen. Jag menar att om man istället tar ett pedagogiskt perspektiv och analyserar hur eleverna förhåller sig till innehållet, så låter aktiviteterna sig inte självklart definieras som modesta,
radikala eller marknadsestetiska. Det våldsamma gänget i pojkens berättelse återfinns självklart i de actionfilmer som är en del av hans
mediekonsumtion. Min tolkning är dock att hans användande av berättelsescenen är ett radikalt avsteg från både skolans och marknadens färdiga lösningar och stereotypa moral.
Berättarscenen kan förstås som ett skapande av resonanser, det
vill säga det utrymme och de redskap som individen skapar för att
aktualisera, pröva och gestalta något ur nya synvinklar (Nordenstam,
1995). Det är en slags resa i förståelserymden med syftet att göra
detta något mer meningsfullt och sammanhängande. Ur en konstvetenskaplig utkikspunkt är resonanser de tankar, associationer och
upplevelser som uppstår, aktualiseras eller medpresenteras i en
konstnärlig upplevelse. Vi ser inte bara en tavla med figurer och färger utan erfar en rad andra intryck, till exempel av symmetri och
skönhet. Vidare kan resonanser inbegripa kunskaper om tavlans tidsepok och konstnärens livsöde, etcetera.
I berättelsen om det våldsamma gänget observerade jag hur den
icke-episka berättelsen, den oavslutade intrigen och den oförutsägbara musiken samtidigt utmanade och förvirrade lyssnarna och skapade
mening! Eleverna kunde fråga sig vad den egentligen handlade om,
men ändå uppleva mening genom den övertygande gestaltningen.
Många av klasskamraterna sa till författaren att berättelsen var bra
och samtidigt såg de allvarliga ut. En tolkning är att lyssnarna fick en
konstnärlig upplevelse, när de egentligen hade förväntat sig en träningslogisk redovisning, eller en stunds ”stå-upp”föreställning. De
blev berörda, men förstod kanske inte varför.
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Material, uppmärksamhet och värdering
I arbetet med berättarscenen var elevernas uppmärksamhet riktad
mot deras berättelser och speciellt på dess konstnärliga möjligheter i
betydelsen vilka stämningar man kunde åstadkomma. Berättelserna
blev det material, som kunde förändras och värderas under skapelseprocessen.
Adam och Carl skriver en berättelse om en terrorist som ska spränga Eiffeltornet. I berättelsen beskrivs huvudpersonen först som ”han”. Vid
nästa veckas arbetspass, när de kommer till beskrivningen av hur han
känner inför dådet, är det ett ”jag” som talar. I berättelsen får vi följa terroristens egna förvirrade tankar. Pojkarnas förklaring till skiftet av berättarposition är att terroristen är hypnotiserad och att de vill skildra
upplevelsen av hypnosen inifrån. Senare i berättelsen, när hypnosen
släppt, återgår huvudpersonen till ”han”. Detta skifte mellan subjektspositioner utvecklas under de veckor som de arbetar med berättelsen och
pojkarna är till slut nöjda med den effekt som de upptäckt och gestaltat.
(Fältanteckning Centralskolan, 2003-04-14)

I processen övade sig eleverna att uppmärksamma berättelserna på
olika sätt. De utvecklade distinktioner, kriterier och jämförelsepunkter som var av ett annat slag än de som vanligtvis användes. I exemplet med terroristen så uppmärksammar eleverna skillnaden mellan att beskriva terroristen utifrån och inifrån och värderar de olika
uttrycken ur ett konstnärligt perspektiv, det vill säga den effekt det
har.
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Andra distinktioner utvecklas i mötet mellan berättelsen och
bakgrundsmusiken. Pojkarna i exemplet ovan prövar först vad man
kan kalla traditionell deckarmusik. De lyssnar, prövar, värderar och
förkastar. Under detta arbete verbaliserar, nynnar och sjunger de;
dels hur musiken låter men också undan för undan hur de tycker att
det borde låta. Det är ett lärande av redskap och kriterier för att
komma fram till vad som skulle kunna vara bra musik för deras berättelse. Slutligen fastnar de för en jazzlåt i snabbt tempo med en
mångfald av röster och instrument som utför fragmentariska och
snabba inpass.42 Under detta arbete skärper de sin förmåga att uppmärksamma musikens karaktär och hur den relaterar till berättelsen.
De går från enkla illustrationer och associationer till att bedöma hur
stämningar i musiken samverkar med handlingen och vilken effekt
det tillsammans har på lyssnaren.
Att öva sig att se, höra, känna etcetera, är inte bara ett mekaniskt
avbildande, utan ett skapande av mening. I exemplet ovan så lär sig
eleverna att värdera hur de ska skriva berättelser och använda bakgrundsmusik för att påverka sin publik på ett visst sätt. Det är inget
som man bara gör, eller kan på en gång. I skolsammanhang finns det
en vanlig föreställning att vissa elever har en medfödd begåvning för
att till exempel skriva berättelser. Om detta kan man ha olika åsikter,
men en sådan föreställning riskerar att osynliggöra de aktiviteter av
uppmärksamhet och värdering som är elevens kontinuerliga lärande.
På så sätt avhändar sig skolan metoder för kunskapsbildning. Undervisningen kommer i sämsta fall att inrikta sig på att sortera elever utifrån deras givna begåvning snarare än att utveckla nya kompetenser.

42

Joe Zawinul: Good Day. Ur: Faces and places, 2001. Om jag skulle våga mig på
en mer specificerad kategorisering kallar jag det för en världsmusik-inspirerad fusionlåt.
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Gemensamt för alla konstnärliga aktiviteter är att de riktar konstnärens uppmärksamhet mot det konstnärliga materialet; hur det
framträder och förändras. För det första innebär ett konstnärligt
lärande att lära sig att uppmärksamma det som finns och hur det
framträder. Det är en övning i att se bortom de generella kategorierna för att istället låta det sinnliga erfarandet träda i förgrunden. Bengt
Molander (1995) skriver om uppmärksamhet som ”det tränade seendet, det goda omdömet, närvaron i vad man gör – allt inom ramen
för respektive verksamhet, men också på spaning efter det ännu ej
upptäckta och etablerade” (s. 133). Den här objektinriktade synen på
skapande problematiserar det som jag tidigare beskrivit som den
subjektiva diskursen. Det vill säga att det konstnärliga finns i de subjektiva känslorna och frigörs i inspirationen. Under projektets aktiviteter på skolorna blev betydelsen av ett konkret material allt mer tydlig. Att fantisera fritt och att skapa utifrån sina känslor fungerade
inte. En slutsats är att det krävs något att uppmärksamma och att reagera på. Först när det fanns något att uppmärksamma tränades seendet och omdömesförmågan.
Konst och skapande ställer krav på betraktaren och utövaren. I
konstnärliga aktiviteter gör individen ständigt estetiska val; det vill
säga tar ställning till hur det går, om det blir vackert, låter bra, hur
något känns, vad som ger en speciell effekt, om det senaste försöket
är bättre än föregående. Material och redskap blir en del av den skapande individen, när hon kontinuerligt prövar och värderar ett uttryck eller en konstskapelse (Gadamer 1997; Molander 1995).
Samma process sker i skapandet i skolan, men endast om eleverna
tillåts att vara sinnliga och att se innehållet som ett material som utmanar till förändring. Det kan jämföras med träningslogiken, som är
icke-materiell i meningen att innehållet inte ska ses som böjligt och
möjligt att påverka. Dessutom är träningslogikens kriterier och svar
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redan givna, varför det inte finns anledning att utveckla, differentiera
eller skärpa dem. Jag vill fortsätta med ett exempel på hur elevers
uppmärksamhet och värdering förändras med hjälp av konstnärlig
gestaltning.
Hela klassen ställer upp i ring för att dansa till en slags medeltidsinspirerad melodi. Eleverna har själva föreslagit texten och jag hittar på en melodi till den. Texten utgår från den berättelse som vi nyss arbetat med där
det ingår drakar, trollkarlar och riddare med mera. Efter lite diskussioner
om vem som inte vill hålla vem i hand startar vi dansen. Den är ett slags
trampande, nigande och uppsträckande av händer i luften – tre steg åt
vänster, ett till höger och sedan en nigning. När vi dansat några varv tar
alla av sig tofflorna/inneskorna och ställer dem bakom sig. Sedan fortsätter dansen några verser. Efter ett tag konstaterar barnen att man kom
långt bort från sina tofflor och de diskuterar hur det kommer sig. Någon
föreslår att man tar många steg och stora steg. Ett annat barn menar att vi
dansade för fort. Vi provar igen och kommer fram till att hastigheten inte
har någon betydelse. Man kan inte heller ta olika många steg eftersom vi
dansar tillsammans. Däremot kan man ta olika långa steg. Nu utbryter en
tävling om vem som kan ta längst steg i dansen.
(Fältanteckning Centralskolan, 2002-10-12)

Dansen utmynnade, innan kaos utbröt, i en slags matematiskt problemlösande. Det är dock inte formler och uppställningar som uppmärksammas, utan relationen mellan tid och rum. Salen, kropparnas
rörelser och den klangliga och rytmiska musiken blir sinnlig och
konkret. Men inte på ett slumpmässigt sätt, utan riktat mot problemet. Eleverna prövar att samordna och separera relationen mellan
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kvantitet och kvalitet, antal steg och steglängd. Genom att fästa
uppmärksamheten på tiden/hastigheten respektive antalet steg skapades ett tredje kriterium; stegens kvalitet, det vill säga dess längd.
Eleverna kunde konkret erfara hur materialet förändras framför ögonen på dem och hur de själva var delaktiga i kriteriernas framväxt.
Uppmärksamhet kräver engagemang och tålamod. Likheten är
slående mellan det lilla barnets uppmärksamma utforskande av till
exempel en skallra och konstnärens betraktande av några nyss utförda penseldrag. Men ingen av dem utforskar sitt eget utforskande,
utan uppmärksamheten är riktad mot materialet. Ett problem med
skolkunskap är att innehållet ofta betyder något annat än det är. Notsystem, formler, grammatiska strukturer, klassifikationssystem och
matematikuppställningar, för att ta några exempel, blir immateriella
och vänder uppmärksamheten bort från materialet och mot till exempel sätt att memorera procedurer.
Magnus Lundin (2002) diskuterar matematikundervisning och
menar att den lätt blir ett räknande av typtal och att hitta rätt formler
eller sidor. Matematikernas prövande osynliggörs och kvar blir bara
de rena och faktiska svaren. Lundin ger exempel på matematik där
Pythagoras sats ej är sann och där vinkelsummor ej är 180 grader.
Vidare är matematiken full av paradoxer, t.ex. Fermats gåta. Han
konstaterar att yrkesmatematikerns arbetsmetoder visar på stora likheter med konstnärens, men att skolmatematiken missar det skapande momentet och där “bevisen har blivit så putsade att inga spår
finns kvar av det utforskande arbetet” (s. 95).
Jag har tidigare refererat till min studie från 1999, där jag identifierade en skillnad mellan att spela och att lära sig spela. ”Aktiviteten
’att lära sig spela’ innebär att handlingarna riktas mot tillägnandet av
vissa färdigheter” (s. 142). Detta kan ses i motsats till själva spelandet, där musikern blir delaktig i ett musikaliskt sammanhang. ”Analy86
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serandet av instrumentet och dess handhavande träder i bakgrunden
för att låta det musikaliska flödet bilda förgrund” (s. 145). Nu vill jag
skärpa slutsatserna. Träningslogiken inramar skolarbetet så att eleverna uppmärksammar hur de ska göra för att lära sig något på ett
bestämt sätt. Det kan hindra uppmärksamheten på materialet; hur
det framträder, förändras och differentieras. Eleverna lär sig hur de
ska lära sig matematik, men inte att vara matematiska. Och det hjälper inte om lärare i all välmening stimulerar alla intelligenser eller lärostilar som man kan komma på. Fokus stannar ändå på lärandets
procedurer och inte på hur kunskapen framträder och gestaltas inför
elevernas sinnen.

Tematisering och variation
Traditionellt ses konst något subjektivt som öppnar sig för olika
förståelser och skolkunskap som något objektivt som ska läras in.
Skolkunskap handlar om det som finns, medan konst handlar om
fantasier. I projektets teoretiska utgångspunkter har jag diskuterat
alternativ till en sådan kategorisk uppdelning. En konsekvens är att
jag i fältarbetet och i analysen har haft en ambition att integrera dessa
bägge kategorier.
I konsten utnyttjas analogier, transformationer och överraskningar, liksom olika principer för variation. En viktig poäng är att en skapande aktivitet sällan innebär något avslutat. Även om produkten
överlämnas åt publiken eller förläggaren så upplever de flesta konstnärer att det kvarstår många aspekter av verket som inte realisera-
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des.43 Däremot finns det sällan anledning att gång på gång lösa samma skoluppgift och oftast inte heller att tematisera den. Träningslogiken domineras av ett linjärt arbetssätt som ger litet utrymme för att
utforska alternativa metoder och infallsvinklar. Har man kommit
fram till rätt svar så är uppgiften avslutad. Vidare handlar träningslogiken mycket om färdiga kategorier där olika företeelser ska ordnas
på ett förutbestämt sätt. Som jag hävdat tidigare är det viktigt att lära
sig att uppmärksamma och värdera, men också att därifrån kunna se
innehållet ur nya perspektiv.
Ofta ställs vetenskapens uppgift att avbilda en sann verklighet
mot konstens uppgift att skapa en ny verklighet mot varandra. Frågan är var skolan hamnar om den ensidigt avbildar, reproducerar och
kategoriserar en ”sann” verklighet, istället för att också pröva och
utveckla det okända. En pragmatisk inställning är att hållbar kunskap
är den som för olika verksamheter vidare på bästa sätt. Skolan är bra
på att föra skolans kunskap vidare, så länge den inramas av träningslogiken. Det gör att skolkunskap är hållbar i skolan, men inte självklart utanför den.
Läraren introducerar den första matteboken för eleverna. Hon bygger upp
en förväntan inför att få gripa sig an siffrornas och talens värld. Det är
mycket gestaltande och det märks att barnen tycker det är spännande.
Efter en första presentation låter läraren barnen bläddra i boken och att
samtala om den i grupp. Därefter påkallar hon hela klassens uppmärksamhet och ber alla titta på den första stora bilden i boken. Den föreställer en gammal stad, med murar och gränder, hus och torg. På bilden finns
43

Vi igenkänner ofta en konstnär på dennes speciella stil. Även om en poet, kompositör eller målare har en rik produktion så finns det för det mesta en tydlig likhet
mellan konstverken. På ett sätt kan man säga att konstnären praktiserar och varierar
en teori om sitt skapande.
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människor och djur som gör olika saker. Det uppstår en dialog i klassrummet om vad man kan upptäcka på bilden. Läraren frågar hur många
katter det finns i staden. Barnen tittar och räknar intensivt i sina böcker
och kommer med förslag. Ganska snart enas man om att det finns fem
katter. Jag tar ordet och frågar hur många som har katter hemma och om
de alltid vet var katten är. Därefter överför jag frågan till bilden och undrar om det kan finnas flera katter i staden än fem. Några barn blir lite
förvirrade av mitt inhopp medan andra hänger på och menar att det kan
finnas många fler katter, men som man inte ser på bilden.
(Fältanteckning Centralskolan, 2002-08-28)

Episoden är en illustration av det jag diskuterat ovan. Ur ett linjärt
träningslogiskt synsätt handlar det om att träna barnen att uppmärksamma tal ur en given förutsättning. Ur en praktisk och konstnärlig
synvinkel kan uppgiften tematiseras vidare. Det är viktigt att påpeka
att tematiseringen alltid utgår från något givet, i det här fallet antalet
katter. Det som varieras är förutsättningarna för att lösa uppgiften.
Det vill säga från att identifiera vad man ser till att reflektera över
varifrån man ser det. Och därefter vidare till att erfara en variation i
seendet utifrån olika utkikspunkter. Jag menar att detta är ett exempel på vad ”estetiska” matematikdidaktiker som till exempel Lundin
(2002) menar med att den riktiga matematikern utforskar och experimenterar med matematiken.
Episoden blev en inspirationskälla till att gå vidare och utforska
möjligheterna att utveckla och beskriva ett konstnärligt förhållningssätt i matematikundervisningen. I avsnittet om lek, fantasi och somom-världar (s. 72) finns en längre fältanteckning refererad, som beskriver en del av arbetet med ”stadsmusikanterna”. På sätt och vis är
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den aktiviteten sprungen ur episoden med katterna i matematikboken. I referatets sista del framgår inslagen av tematisering och variation tydligt.
Det hemliga talet kan variera beroende på estetisk gestaltning, men det
osynliga talet kan variera utifrån vilka villkor det erfares. Alltså kan en
estetisk gestalt av talet fem även inrymma talen noll, ett och femton! När
läraren arbetar vidare med klassen och berättelseleken upptäcker hon hur
barnen spontant söker och beskriver osynliga tal som finns dolda i de
synliga talen.
(Sammanfattning av fältanteckningar Centralskolan, sep-nov 2002)

På så sätt närmar sig pedagogiken konstverkets sätt att locka till nya
upplevelser. Genom tematisering och variation utmanas träningslogikens färdiga svar och kommer att likna konstnärers sätt att lära och
arbeta. Mer konkret innebär det att i skolan arbeta med spänning,
kontraster, mångtydighet och föränderlighet
Det är svårt att diskutera variation utan att relatera till Frence
Martons omfattande arbete med att beskriva variationsbegreppets
betydelse för lärandet (t.ex. Marton, 1992; Marton, 1996; Marton &
Booth, 1997; Carlgren & Marton, 2002). Ett försök till sammanfattning skulle vara att lärande innebär att individen erfar något på ett
nytt sätt genom att detta varierar i någon meningsgivande aspekt.
Om man inte kan erfara någon variation urskiljs inte fenomenets
centrala aspekter. Men om fenomenet varierar i olika dimensioner är
individen mer rustad att klara nya oförutsägbara situationer. Marton
utvecklar inte specifikt vad konstnärliga aspekter eller dimensioner
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skulle innebära. Jag ser inget problem med att variationen kan skapas
genom konstnärliga gestaltningar eller sätt att erfara situationer .
Vidare är det så att när den nya situationen skiljer sig åt i ett nytt avseende
från allt vad man tidigare upplevt (t. ex. när vi för första gången konfronteras med ett perspektiv på världsrymden från en punkt utanför jorden) kan
det vara början till att en ny dimension av variation (ett nytt sätt att se) utvecklas i vår medvetenhet (t. ex. oändligt variabla positioner utifrån vilka
världsrymden observeras).
Carlgren & Marton, 2002 (s. 138)

Är inte detta vad som sker i konstens metoder, när vi lämnar de färdiga lösningarna? I tematiseringen skapas nya meningsfulla dimensioner av variation. I exemplet med katterna/stadsmusikanterna
öppnas en dimension som handlar om spänningen mellan det faktiska och det okända.
Ibland möter detta motstånd hos eleverna. I arbetet med berättarscenen kom en av eleverna till en punkt i sin berättelse där hon skulle
bestämma hur berättelsen skulle sluta.
Aline vill att slutet ska bli ljusare. Det är lite för ledsamt, speciellt i
kombination med musiken, menar hon.44 Jag har föreslagit att berättelsen
inte ska ha något tydligt slut, utan att klasskompisarna kan få fantisera
eller föreslå. Eller att Aline själv kan skriva två olika slut. Hon har funderat på det i några dagar och kommit fram till att den mystiska och kusliga berättelsen ska avslutas med att huvudpersonen vaknar upp och att
allt bara har varit en dröm. Hon ser nog min besvikelse, även om jag för44

Gustav Holst: Uranus the Mystican, ur sviten The Planets.
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söker att dölja den, och säger att det måste finnas ett riktigt slut, annars
kan man bli yr.
(Fältanteckning Centralskolan, 2003-04-28)

Visst kan man bli yr av konst! Det är ett bra uttryck, som beskriver
känslan när sinnesintrycken inte överensstämmer. Exemplet med
Aline visar vikten av att förändringarna måste vara förankrade hos
eleverna och att de måste utgå från ett välkänt tema.
Peter Webster diskuterar hur barn inte spontant reviderar sina
konstnärliga alster.45 Webster menar att det behövs någon, till exempel en lärare, som visar på vilka redskap som eleverna kan använda;
”cues and questions”. Han ansluter på så sätt till den idétradition
som menar att kreativitet inte bara är någon inifrån kommande utan
något som uppstår i dialog med ett material eller en lärare. Genom
ledtrådar, modeller och tematiskt utforskande kan elever få redskap
för att revidera och därigenom skapa variation i sina gestaltningar.

45

Personlig kommunikation, The Third International Research in Music Education
Conference, Exeter 2003-04-11.
92

92

Del IV: Estetikens möjligheter

Skolan ska lära elever vissa kunskaper. Den är inte en institution för
lek eller konstnärlig utveckling. För detta finns det andra sammanhang, till exempel bild- eller kulturskolor. Vad jag diskuterar i den här
rapporten är möjligheterna för alla elever att delta i lärandet. För som
det nu är menar jag, tröttnar många elever på skolan, kanske därför
att den utesluter vissa kunskapspraktiker eller för att de exkluderas på
grund av bakgrund eller förutsättningar. Den möjlighet som jag prövar är att teoretiskt och praktiskt arbeta med konstnärliga metoder i
skolan. De kan erbjuda alternativa studiesätt för alla, men kanske i
synnerhet för de omotiverade, uttråkade och marginaliserade eleverna.
Jag har identifierat fem hinder för ett konstnärligt arbetssätt.
Hindren har jag sammanfattat i begreppet skolans träningslogik. Som
en antites till träningslogiken har jag beskrivit skapande aktiviteters
möjligheter i fyra kategorier. De har fått den samlande rubriken
konstens metoder. En genomgående tanke från min sida har varit att
inte göra skillnad mellan kunskap och upplevelser, eller mellan skapande och lärande.
Jag vill nu pröva och peka ut en väg att förena de traditionella
formerna för kunskapsbildning och skapande i skolan med de konsekvenser som konstens metoder för med sig.
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Den svaga och den starka estetiken
Under det praktiska fältarbetet och prövandet av skapande aktiviteter
i skolan märkte jag så småningom att begreppet estetiskt lärande behövde utvecklas ytterligare.
I årskurs ett sjunger vi ”Gubben och gumman”. Sångleken handlar om en
rova som sitter fast i marken trots parets ansträngningar att få upp den.
Det finns förstås ingen rova i klassrummet, utan ”gubben” och ”gumman” sitter vända mot varandra och håller varandra i händerna. För att få
upp rovan tillkallar de i tur och ordning sina vänner; enman, tvåman,
treman, fyrman, och så vidare tills alla elever sitter i två led bakom varandra och drar i takt. Jag ger eleverna uppgiften att för att få upp rovan
måste det till slut sitta dubbelt så många bakom gubben som bakom
gumman. Detta för att gumman är dubbelt så stark som gubben. Vi sätter
igång. Barnen sjunger, räknar och drar. När ”nieman” slutligen sätter sig
bakom gubben faller leden isär, barnen hamnar i två högar och rovan är
uppe. Eller? Jo, de räknar och konstaterar att det satt sex elever bakom
gubben och tre bakom gumman.
(Fältanteckning Centralskolan, 2002-05-14)

Klassläraren som följde spektaklet menade att det kanske var ett bra
sätt att lära in tal och addition. I texten illustrerades ju talen i stigande
ordning och det förankras nog bättre när eleverna samtidigt sjunger
och får vara med, enligt läraren. Min analys av episoden var en annan. Jag menade att det skapades en dimension där kraft blev en ny
faktor att ta hänsyn till. Det kändes i kroppen när det kom ytterligare
en draghjälp, när man drog olika hårt eller var olika starka. Med
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andra ord så fick eleverna möjligheter att erfara och reflektera över
om tre alltid är hälften av sex. När jag frågade några elever efteråt så
pratade de mest om att de inte visste var de skulle sätta sig under leken och att det kändes jobbigt när alla drog i varandra.
Vi hade alltså upplevt och tolkat situationen på tre olika sätt. Alla
beskrivningarna är lika sanna, för det går aldrig att slå fast hur man
”egentligen” upplever eller lär sig något. Däremot fick detta mig att
fundera på vad de olika förståelserna stod för och hur man skulle
kunna vidareutveckla dem.
Läraren tar fasta på det färdiga kunskapsinnehållet och hur det
kan illustreras på konstnärlig väg. Det här synsättet känner vi igen
som det jag tidigare kallat den stödjande diskursen. Det vill säga att
konstnärliga aktiviteter är bra därför att de är motiverande och effektiva inlärningsredskap. Kännetecknande för den här beskrivningen av lärande är att den är retrospektiv – man gestaltar något som
redan finns genom att blicka tillbaka mot det. Jag kallar detta för den
svaga estetiken. Den öppnar för aktiviteter där ett innehåll kan gestaltas
på nya sätt. Matematiktalen kan rytmiseras, en historisk epok kan illustreras med speciella sånger och klanger, ramsor kan underlätta
ihågkommandet av olika fakta. Det här är ett skapande som fungerar
stödjande, illustrerande eller smyckande för ett bestämt kunskapsinnehåll. Kunskapsinnehållet förändras inte i aktiviteten, men det kan
erfaras ur nya synvinklar. Den svaga estetiken kan också fylla en
funktion av att lysa upp och levandegöra ett innehåll som annars
upplevs som torrt och tråkigt.
I ett annan av fältarbetets aktiviteter prövade jag tillsammans med
en grupp åttaåringar att spela och sjunga skiljetecken.46 Det går utmärkt för barn att höra och illustrera hur en punkt, ett fråge- eller ett
46

Från fältanteckningar 2002-05-07.
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utropstecken låter. Jag ser detta som ett exempel på den svaga estetiken, för att det finns uppenbara kulturella normer för hur man spelar
eller sjunger en fråga, ett utrop eller ett påstående. Det här är en
estetik som kan vara engagerande och verkningsfull i ett lärandeperspektiv, men ändå ett exempel på vad jag kallar en svag form – kunskapsinnehållet förblir orört. I nästa fas varierade vi övningen och
försökte hitta på melodier som inte entydigt kunde bestämmas till ett
specifikt skiljetecken. En pojke tycke att en melodi låter som att man
ljuger, men vi konstaterade att det inte finns något skiljetecken för
lögner. Samtalet fortsätter och vi kommer fram till att det finns
många slags meningar som inte har något eget skiljetecken. Till exempel när man skojar med någon eller när man är rädd. (Däremot
upptäckte barnen att man kan höra i en melodi vad personen menar).
Vi pratade hur sådana skulle kunna se ut. Några förslag kom fram,
men vi utvecklade inte det mer utan avslutade aktiviteten.
Här är det en annan estetik som aktualiseras. Det finns faktiskt
inte några skiljetecken för lögn, skämt eller rädsla. I varje fall inte i de
språk som jag känner till. Likaså är det inte självklart hur sådana
känslor låter i musik. Men eleverna i episoden ovan lockas av problematiken och prövar och utforskar olika gestaltningar och förståelser. Det är en estetik som tillåter, och kanske kräver, att det ursprungliga kunskapsinnehållet förändras. Låt oss kalla det den starka
estetiken. I exemplet ovan utmanar aktiviteten oss till att upptäcka nya
skiljetecken eller uppmärksamma meningars mångtydighet. Kanske
konstruerar eleverna tecken för frågor som egentligen är skämt, eller
för påståenden som inte är sanna. För att anknyta till den tidigare
diskussionen om konst och referensiella rum så kan man beskriva det
som att musiken öppnar för nya förståelser av en text. Det referensiella rummet vidgas och det uppstår innebörder i mötet mellan olika
gestaltningar. Hur som helst, poängen är att innebörden av skilje96
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tecken i meningar förändras på något sätt. Den starka estetiken är
därför prospektiv, den blickar framåt mot det som ännu inte är fixerat eller definierat.
I sången om gubben, gumman och rovan var min tolkning att eleverna iscensatte en stark estetik. Lite pretentiöst uttryckt att de fick
konstnärliga redskap för att utmana matematikuppgiftens inramningar. Mitt tidigare exempel om pojken som ville spela död i skolpjäsen
kan också ses som en stark estetik. Hans önskan gav dramapedagogerna ett etiskt dilemma. De utestängde möjligheten att gå utanför
pjäsens manus, troligen för att det skulle ta för mycket tid och för att
de inte i stunden visste hur de skulle handskas med hans provokation. Men å andra sidan kanske den skulle ha öppnat för ett utforskande av något som kanske var mer angeläget för eleverna än att reproducera en skolpjäs.
Hans-Georg Gadamer (1997) menar att konst är kunskapande,
ibland på ett dramatiskt sätt. ”Konstverkets egentliga sätt att vara består snarare i att bli den erfarenhet, som förvandlar den som erfar” (s.
80). Gadamers kunskapssyn är radikal i meningen att kunskapsprocessen är dubbelriktad. Det innebär att en skapande aktivitet samtidigt förändrar det konstnärliga materialet och konstnären (eller eleven
i mitt fall). Tanken är intressant, för den pekar på skillnaden mellan
en svag estetik som visserligen stöder lärandet, men som inte utnyttjar kraften i skapandet fullt ut och en stark estetik som förändrar den
lärande individen.
Den starka estetiken utmanar, skapar förändring och kräver engagemang. I en klass med vuxna elever provade vi att med våra kroppar illustrera en modell av atomen. Det blev först en dans där elektroner rörde sig i cirklar runt en kärna av protoner och neutroner. Vi
utgick från en traditionell atommodell och illustrerade den på ett
svagt estetiskt sätt. I nästa steg fick deltagarna välja varsitt ljud, vo97
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kalt eller på något instrument.47 Dansen började på samma sätt, men
med den stora skillnaden att det nu var mörkt i rummet och vi bara
kunde skymta varandra som skuggor. Ganska snart förändrades den
ursprungliga ordningen med koncentriska cirklar. ”Atomkärna” och
”elektroner” rörde sig på ett oregelbundet och slumpmässigt sätt genom rummet. Rörelsernas hastighet och riktning förändrades hela
tiden och klanger och ljudstyrka uppstod och förvandlades. Grupper
av deltagare klumpade tillfälligtvis ihop sig för att i nästa stund röra
sig vidare. Och framför allt var det spännande att röra sig i mörkret,
man kunde faktiskt kollidera. Efteråt, när vi konstaterat att alla var
oskadda, diskuterade vi våra upplevelser som ett exempel på stark
estetik. Alla hade känt av växlingen mellan kaos och ordning, liksom
variationen i intensitet och kraft.
Jag vet inte om övningen ger en korrekt förståelse, men den utmanar en statisk atommodell och ger möjlighet till upplevelser och
förståelse av andra dimensioner; energi, materia, kaos-ordning, rum,
oändlighet, kraft, etcetera. Faktorer som jag inbillar mig är viktiga i
en förståelse av modern atomteori. Vår lärarreflex ställer sig genast
frågan om hur man kan veta vad eleverna har lärt sig. Ett problem,
eller snarare en egenskap, är att konstnärligt gestaltad kunskap inte
självklart låter sig mätas eller beskrivas. Det gäller speciellt den starka
estetiken som kan vara provocerande för skolans träningslogik därför
att man som lärare inte kan planera exakt vad eleverna ska lära sig.
Inte heller på ett enkelt sätt mäta vad de har lärt sig.

47

Det är intressant att noter hur vanligt det är med ljudmetaforer i fysik; t.ex. Big
Bang, supersträngar, sfärernas harmoni.
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Lärarens roll – bortom kaos och kontroll
I den här modellen har jag visat på två olika slags estetisk kunskap.
En som fungerar som redskap för att illustrera och reproducera ett
förutbestämt kunskapsinnehåll och en som ger redskap för att förändra det. Bägge formerna förutsätter aktiva och medagerande elever, men den starka estetiken utmanar förgivettagna tankefigurer, till
och med det man själv tror är möjligt att uppleva, kunna och vara.
Den starka och den svaga estetiken är varandras komplement.
Men inte på ett polärt sätt som varandras motsatser. Snarare vill jag
se det som ett blickande ut mot olika riktningar. I den svaga estetiken
skapar man en egen och vidgad mening åt ett kunskapsinnehåll genom att klä det i en konstnärlig gestalt. Det är ett igenkännande, men
ett igenkännande av mer än det man tidigare kände, för att anknyta
till Gadamer. Den andra riktningen innebär att öppna ett fönster utåt
mot nya erfarenheter och kunskaper. I det finns en känsla av att bli
överraskad och förundrad. – Tänk att jag kunde göra det! – Att skolan kan vara så här! Det är en motsats till det som Thomas Ziehe
(1993) kallar iförvägvetande; att unga människor idag redan vet allt
som skolan erbjuder och därför inte kan känna engagemang och nyfikenhet. Jag har tidigare beskrivit Robert Sardellos (1978) tankar om
små barns sinnliga förundran inför ett fenomen. ”Wonder is the capacity for sustained and continued delight, marvel, amazement, and
enjoyment” (s. 144). Världen visar sig som ny och fenomenen erfares
som meningsfulla på ett specifikt sätt. En upphittad pinne är för barnet inte en i kategorin pinnar, utan har specifik signifikans och upplevs som unik i nuet. Samma upplevelse inför världen kan åstadkommas genom konst. Skolans träningslogik och iförvägvetandet
hindrar dock elever från känslan av förundran och den måste därför
sökas på andra håll. Frågan är varför upplevelseindustrin ska ha mo99
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nopol på unga människors nyfikenhet, spänning och längtan efter
förundran?
Låt oss återvända till påståendet i början av kapitlet; skolan ska
lära elever vissa kunskaper. En konsekvens av det ovan förda resonemanget blir att spänning och förundran behöver kombineras med
redskap som fokuserar kunskapsinnehållet – den svaga estetiken.
Skolans innehåll; talen, texten, naturen, människan, samhället och
tekniken, m.m. – kan gestaltas och estetiseras med konstnärliga redskap. Och gestaltning av kunskapsinnehållet måste kombineras med
känslan av förundran och spänning – den starka estetiken.
Om funktionerna inte kombineras riskerar man som skola och
lärare att polarisera verksamheten i kontroll eller frihet, kunskap eller
kreativitet, reproduktion eller skapande.48 De diskurser om estetik
som jag diskuterat tidigare kan leda till en sådan polarisering. Den
subjektiva diskursen inbegriper en övertygelse om människans inneboende kreativitet och om skapandets potential. Men om jag som
lärare släpper kontrollen över elevernas skapande arbete kan jag lätt
känna mig både onyttig och onödig. Hur kan jag som lärare erbjuda
elever att få en mångfald av redskap för kunskapsbildning och hur
kan jag hjälpa de som stannar i sin utveckling? Eller ska jag inte störa
elevernas lek och kreativa skapande och hoppas på att de på något
sätt utvecklas och tillägnar sig användbara kunskaper? Det sista menar Mats Trondman (1997) och Annika Åstrand (2001) drabbar kulturprojekt och estetiska aktiviteter i skolan. De visar hur lärarna drar
sig tillbaka när kulturexperterna kommer in i skolan och tar hand om
eleverna. Kulturprojekten är svåra att anknyta till det vanliga skolar-
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Jämför med den förenklade debatt om skolan som förts de senaste decennierna.
Med polaritetens enkla retorik hamnar man lätt i antingen det ena eller det andra
stereotypa lägret; ”pluggskoleivrare” eller ”flumförespråkare”.
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betet. Det finns inte heller någon som visat på en hållbar effekt av
konstnärliga aktiviteter på skolarbetet i stort.
Om jag som lärare å andra sidan använder skapande aktiviteter för
att stödja inlärning av ett kunskapsinnehåll hamnar jag lätt i träningslogiken. Under fältarbetet gjorde jag och eleverna i årskurs fem
ljudberättelser. Det gick till så att de kom till mig med berättelser
som de hade skrivit på svensklektionerna. Vid min ”station” läste de
in berättelsen på band och lade på ljud. Det skulle bli som en radioföljetong. Vi hade tillgång till en rad färdiga ljud och ljudeffekter från
synt och dator, men hade även tagit med oss en mängd skivor. När
jag efteråt ser på videoinspelningarna från våra arbetspass är det uppenbart att jag styr ljudvalen mycket hårt, tvärt emot mina avsikter.
Jag lotsar, föreslår och övertygar eleverna om vilka ljud som passar
till berättelsernas olika skeenden. Det blir en undervisning i bakgrundsljud och ljudpålägg, där de rätta svaren redan finns färdiga.
Man kan tydligt se hur jag tränar eleverna i traditionella musikaliska
koder. Experimenterandet med ljud och upplevelser blev istället ett
ordnande efter ett färdigt mönster, medan utrymmet för lek, sinnlighet och experiment krympte. Exemplet visar hur starkt dominerande
träningslogiken är, till och med i aktiviteter som ses som kreativa och
skapande. Och till och med hos någon som dagligen diskuterar och
funderar på de här frågorna.
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Del V: Motstånd och möjligheter

En vetenskaplig modell av estetiskt lärande i skolan behöver bli systematiskt och kritiskt granskad. Annars riskerar den att bli en i raden
av entusiastiska projekt med ambitioner på generella lösningar av
skolans problem. Min avsikt är nu inte att presentera en idealmodell
för pedagogiska metoder i skolan. Jag tror inte att det överhuvudtaget är möjligt formulera en sådan. Skolan är en multifacetterad praktik i ett komplext och föränderligt samhälle som det knappast är
möjligt att omfatta med en allmän modell. Däremot är det viktigt att
det finns ett utbud av olika modeller och att de diskuteras och prövas
i den lokala praktiken. Ingrid Carlgren (1999) skriver att vi behöver
”ett differentierat tänkande om olika slags pedagogiska praktiker där
olika slags läranden kan ta form” (s. 12). Jag menar att den analytiska
modell jag presenterat med träningslogik, konstens metoder och den starka och
svaga estetiken som centrala teman, är ett bidrag till ett differentierat tänkande
inom skolan.
Modellen växte under fältarbetet fram som ett resultat av diskussioner, tvivel och aktiviteter som ibland var återvändsgränder, ibland
ganska ogenomtänkta. Den var från början mycket löst skisserad, låt
vara grundad i en viss syn på kunskap. Jag ser inte modellen som färdig, utan som ett verktyg att pröva och utveckla i olika lokala praktiker. Som ett slags valideringsdiskussion vill jag i rapportens sista del
lyfta fram några av de friktionsmoment som uppstod. Jag kallar dem
för motstånd. Begreppet motstånd har flera olika betydelser i projektet. Den första inbegriper eleverna och lärarna på forskningssko-
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lorna. Ett annat slags motstånd innefattar forskargruppens relation
till den vetenskapliga processen.

Elevers och lärares motstånd
Jag kan konstatera två slags motstånd hos eleverna. Det ena har jag
skrivit om som yrsel. Med andra ord en ovilja att lämna skolans välbekanta inramning för att ge sig in i en aktivitet där både redskap och
mål är otydliga. En slags epistemologisk otrygghet.49 En annan typ av
motstånd från elever beskrivs av Dennis Beach. Han menar att elever
på högstadiet tar avstånd från skapande aktiviteter därför att de inte
tjänar på dem.50 Beach använder formuleringen ”banking education”
för att beskriva hur vissa elever, framför allt de med medelklassbakgrund, ser utbildning som en investering för framtiden. De kreativa
ämnena går inte att växla in och få ett utbyte av, de har helt enkelt
lågt marknadsvärde i utbildningssystemet. I så fall så är det viktigt att
ta elevernas motstånd på allvar. Varför ska man krångla till matematiken om man ändå inte kan få högre betyg eller om ett kreativt förhållningssätt inte efterfrågas i den högre utbildningen? Då lönar det
sig bättre att knäcka skolans koder och taktiskt förbereda sig för proven. Och även om man som elev är intresserad av konstnärliga metoder och en vidgad kunskapssyn, så är det inte rimligt att kräva att
de enskilda eleverna ska behöva ta striden mot ett utbildningssystem.
Det motstånd som i projektet identifierades som ”yrsel” kanske inte
49

Begreppet kan jämföras med Anthony Giddens ”ontological security”, som används bland annat av Stephen Whitehead (2002) för att förklara könsidentiteters
stabilitet. I en annars föränderlig värld blir det viktigt att hålla fast vid kön som
något stabilt. Annars kan man bli yr, (mitt tillägg).
50
Personlig kommunikation, ECER, Kreta, 2004-09-24
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bottnar i ”banking education”. Men kan ändå ses som ett uttryck för
en strategisk anpassning till skolkoden och det som ses som ”riktiga
kunskaper”.
För det andra riktades elevernas motstånd mot skolans (och
mina) maktanspråk på deras eget skapande. Det gällde till exempel
deras skapande vid de ljudpålägg som jag så effektivt styrde vid arbetet med de så kallade ljudberättelserna. Mycket riktigt tröttnade
flera elever på aktiviteten och de slutade att presentera berättelser för
mig. Jag tror att eleverna genomskådade den fostrande inställning
som jag omedvetet förmedlade, därför att jag egentligen inte var intresserad av de konstnärliga möjligheter som de ville pröva. Min ambition var att presentera en på förhand bestämd kunskap. En del elever fann sig tillrätta i denna välbekanta pedagogik, men många gjorde
motstånd. Det irriterade mig då, men jag ser det nu som ett bidrag till
förståelsen av villkoren för att arbeta med konstens metoder i skolan.
Jag menar att elevernas motstånd kan mötas på två sätt. Det ena
sättet handlar om delaktighet. Konstens metoder och den starka
estetiken involverar eleven i den skapande aktiviteten. De tvingas att
ta ansvar och aktivt relatera upplevelserna till egna erfarenheter. Eleverna får möjlighet att delta i sin egen meningskonstruktion och inte
bara anpassa sig till maktproduktionen i skolan. Gunilla Dahlberg
(2003) skriver om detta att lärare och elever ska kunna ”tänka bredvid varandra och oss själva, för att vi ska kunna utforska ett öppet
närverk av mening som en plats för diskussion” (s. 13). Samtidigt
som man utforskar innehållet i en konstnärlig och gestaltande mening, utforskar man på så sätt även maktkonstellationer i skolan.
Kanske var det detta som skedde i en av de senare berättelserna i berättarscenen. Två pojkar skrev en berättelse om en sinnessjuk mördare. Deras önskan att göra en våldsberättelse var från början förstås
ett slags uppror mot skolan och mot mig. Lärare brukar inte upp105
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skatta berättelser om halshuggande seriemördare. Kanske trodde de
att vi förväntade oss något i stil med Tvillingdeckarna? När de
märkte att jag faktiskt intresserade mig för berättelsen blev samarbetet mer av ett gemensamt utforskande av mening, för att anknyta till
Dahlberg. Det visade sig att pojkarna hade allvarliga funderingar om
mördarens psykologi och uppväxt. Delvis kom det att bli uttalat i berättelsen och förstärkt genom deras val av bakgrundsmusik.51
Det andra sättet att möta och förhandla motståndet är att luckra
upp distinktionen mellan kunskap och konst. Alla elever ska inte bli
konstnärer. Däremot vill jag hävda att all kunskap har en gestaltande
sida. Kritiken mot träningslogiken handlar om att skolan har en för
smal kunskapssyn. Enligt Encyklopedia Britannica (1964) lär Albert
Einstein sagt att fastän världen kan förstås i termer av förnuft, så är
inom naturvetenskapen kriteriet för att acceptera en teori i den slutliga analysen - estetiskt. Det naturvetenskapliga språket är överhuvudtaget fullt av estetiska formuleringar och liknelser. Man talar till
exempel om vackra teorem, symmetrier, sköna bevis och strävan efter att finna harmonier.52 Det hjälper dock föga att hänvisa till naturvetenskapliga auktoriteter om inte detta stämmer med den lokala
praktiken. Emellertid finns det en mängd intressanta exempel på hur
entusiastiska pedagoger använder gestaltande och konstnärliga arbetssätt i naturvetenskapliga ämnen.53
Motståndet mot en vidgad kunskapssyn inbegriper också lärarna
och skolan som helhet. En lärare i en forskningsskolas högre årskurser uttryckte att det är bra att eleverna får leka av sig på låg- och
51

Ett mycket dramatiskt och delvis atonalt musikstycke; Lutoslawski, symfoni nr.

7.
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Se t ex: John Fauvel, Raymond Flood & Robin Wilson. (2003): Music and
Mathematics: from Pythagoras to fractals.
53
Se t. ex. Myndigheten för skolutvecklings hemsida:
http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/kultur/index.shtml
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mellanstadiet för sådant har de inte tid med senare. Men även om
man vill så finns det inte plats för pedagogiska experiment under
skolveckan.54 En av lärarna som jag samarbetade med i projektet var
bekymrad över hur förberedelserna inför de nationella utvärderingarna tog plats på de skapande aktiviteternas bekostnad.
Jag kan också se hur motståndet finns i miljön och hur det är förkroppsligat. Alla sociala miljöer är delar av människors kontinuerliga
meningsskapande. Att skolor ser ut som de gör har historiska förklaringar, men skvallrar också om vad det är för kunskapspraktiker
som gäller. Om skolor liknade cirkusar, teatrar eller ateljéer mer än
kontorslandskap skulle dess kunskapspraktiker, och därmed innebörder och lärande se annorlunda ut. Jan Bengtsson (1998) pekar på
hur klassrum blir abstrakta och frikopplade från elevernas egna liv.
Det finns ingen relation till elevernas ”levda rum” där de på ett konkret sätt arbetar, prövar och lär sig. På samma sätt finns det en ”levd
tid” som organiserar lärandet efter andra principer än skolans likformiga och schemalagda tid. Bengtsson menar att det kan vara svårt att
arbeta på ett temainriktat eller problembaserat sätt därför att alla elever görs till objekt för tidens krav. Min slutsats är att den typ av motstånd som jag här diskuterar inte behöver ha sin grund i några ideologiska eller pedagogiska ställningstaganden. Snarare är det hur skolans praktik organiseras runt tid och rum som hindrar ett gestaltande
och konstnärligt inriktat arbetssätt.
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Konstateras också av Ulrika Andersson i ett examensarbete på lärarprogrammet,
Karlstads universitet, (2005).
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Det vetenskapliga motståndet
Som skolforskare kan jag ibland känna förväntningar på att jag ska
kunna visa att något har förbättrats eller effektiviserats. Eller åtminstone ge riktlinjer om hur det kan ske. Letar jag i fältanteckningarna
efter tydliga förbättringar blir jag emellertid lottlös. Det är ingen effektstudie jag har gjort. Jag kan svårligen bevisa att elever lär sig mer
eller blir mer kreativa genom konstens metoder. Knappast heller att
lärare som är medvetna om den starka estetiken kommer att balansera träningslogikens inramningar. Istället för att konstatera effekter vill
jag formulera det vetenskapliga motivet som att jag söker att generera
nya förståelser och blottlägga förgivettagna mönster.
Hillevi Lenz Taguchi (2000) för fram tanken om att man som
forskare kan arbeta med ”tvivel och kris”, och skriver att ”det är
först i samband med att vi sätter våra betydelser i kris och tvivlar på
deras självklara innebörder, som vi kan ’förändra’ och ’förbättra’ vårt
tänkande och handlande i ett specifikt sammanhang” (s. 152). Det är
ett alternativt sätt att problematisera forskningsresultat, som jag vill
prova – ett slags vetenskapligt motstånd mot den traditionella forskningens strävan efter att upptäcka generella samband och formulera
instrumentella åtgärder.
En sak att utsätta för tvivel är de teoretiska förklaringar och analyser som jag som forskare presenterar. Jag har upprättat teoretiska
distinktioner som inte självklart igenkänns på den enskilda skolan.
Ett exempel är mitt utpekande av aktiviteter som träningslogiska eller
konstnärliga. Mina samarbetslärare påpekade ibland att det som jag
såg som träningslogiskt, kunde ha en konstnärlig innebörd för eleverna. Eller att en föreställning av ”Småstjärnorna” i klassrummet
inte självklart behöver definieras som svag estetik. Trots att eleverna
imiterar förebilder från TV-programmet, kan aktiviteten för några
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vara en stark estetik som utmanar och överskrider deras kunnande.
Det vill säga bli ”den erfarenhet, som förvandlar den som erfar”, för
att återknyta till Gadamer.
Det är värdefullt att ha begrepp och teoretiska modeller för att
kunna diskutera kunskap och lärande. Men det får inte förväxlas med
att hävda att man kan entydigt definiera aktiviteter som exempel på
svag eller stark estetik. Att avgöra vad som är starkt och svagt är
dessutom att göra anspråk på ett tolkningsföreträde, som kastar in
den konstnärliga reflektionen i en maktstruktur. Jag har velat visa att
man analytiskt kan se olika aspekter av det estetiska lärandet. Men
det är inte självklart att man i varje konkret exempel kan definiera
aktiviteten som antingen svag eller stark, träningslogisk eller konstnärlig.
Vidare vill jag problematisera två antaganden. Jag har oreflekterat
utgått från att elever vill förstå något på ett så varierat sätt som möjligt, eller att de självmant prövar olika slags gestaltningar. I diskussionerna med lärarna i forskargruppen framkom tvivel mot antagandet
att elever söker estetiska utmaningar. Kanske är det som en elev sa,
att man vill bli färdig så att man kan börja på något nytt. Att förutsätta ett slags konstnärligt behov är att anamma en subjektiv och romantisk föreställning.
Det andra antagandet handlar om projektets ambition att bedrivas som praktiknära forskning. Min tro var att personal och elever
skulle fortsätta att utforska och arbeta med konstnärliga förhållningssätt och arbetsformer även när jag inte var närvarande. Efterhand
konstaterade vi alla att det inte blev så, åtminstone inte i meningen
att behoven och problemen utgick från skolans personal. I ljuset av
en diskussion om motstånd, kan jag nu se att detta var en form av
naturligt motstånd från personalens sida. Det visar på att den sociala
verkligheten varken låter sig definieras eller styras utan att göra mot109
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stånd. Lenz Taguchi skriver att ”För att ett förändringsarbete skall
kunna vara kontinuerligt och ständigt pågående behöver såväl verksamma pedagoger och andra i samarbete med dessa, finna nya och
egna praktiker där möjligheten finns för ett uppöppnande inför skillnader, mångfald, olikhet, osäkerhet och motstridighet, som inte blir
hotfullt utan kreativt” (s. 274).
I skolpersonalens vardag vävs träningslogikens kunskapspraktiker ihop med krav på mätbara resultat från föräldrar, skolledare och
myndigheter. Den typ av forskning som jag redovisar här i rapporten
ger inte självklart skolans personal några handfasta rön att arbeta utifrån. Om man som kritisk skolforskare dekonstruerar det välbekanta
och ställer den normativa, generella och kausala utbildningsvetenskapen i tvivel, kan den här typen av projekt bli hotfulla. Det är en intressant metodologisk utmaning, som jag inte har någon enkel lösning på. Kanske måste man i den här typen av praktiknära estetiska
forskningsprojekt arbeta i en anda av stark estetik? Där alla deltar
utifrån sitt eget engagemang och med en slags skapandelust. Där
man tillsammans prövar pedagogiska gestaltningar som väcker förundran, men också öppnar upp för motstånd, tvivel och kris och
därigenom utmanar nya och gamla maktordningar.

Föreställningen om Den Svenska Skolan
Skolor är olika och föränderliga och det är sällan meningsfullt att tala
om Den Svenska Skolan som något homogent och oföränderligt.
Ingrid Pramling m.fl. (1995) konstaterar att klassrum och därmed
lärande kan se diametralt olika ut. ”Lärandet gestaltas å ena sidan i
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form av att det är mening och innebörder som fokuseras medan det
å andra sidan är form, teknik och formalia som kommer i fokus” (s.
118). Däremot, menar jag, är det relevant att lyfta fram principer utifrån vilka skolor differentieras. En viktig forskningstradition är att
beskriva skolor utifrån deras olika ramfaktorer (Dahllöv 1971; Lundgren 1979). I innevarande studie har jag inte beaktat ramfaktorer,
utan istället beskrivit olika möjliga diskursiva praktiker. Varje skola
har möjlighet att iscensätta en konstnärlig praktik, men jag kan inte
uttala mig om hur vanligt det är, hur stor denna önskan är eller vilka
faktorer som påverkar en skolas undervisning.. Dock kan jag identifiera principerna bakom det diskursiva motstånd som ett konstnärligt
förhållningssätt möter, det vill säga det jag sammanfattat som skolans
träningslogik.
Projektet har inte heller problematiserat det som ibland kallas
intersektionalitet. Hur till exempel kön, klass, etnicitet och regionalitet samverkar och skapar maktordningar och föreställningar om
normalitet. Istället har jag målat upp en bild av en neutral elev. De
två forskningsskolorna i projektet var inte extrema på något sätt.
Även om en av skolorna är en landsortsskola har den en ganska
blandat elevbakgrund. Det skulle dock vara intressant att ställa sig
frågan om hur kön och klassbakgrund bidrar till att producera olika
förhållningssätt hos eleverna. Eller annorlunda uttryckt, hur skolans
olika ämnen och aktiviteter blir viktiga agenter för produktion av
klass och kön och vad som blir konsekvenserna av det.
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Utmaningen
Projektets slutsatser utmynnar i en modell som visar hur olika polariseringar, som kontroll eller frihet, faktainlärning eller kreativitet, reproduktion eller skapande, kan upplösas och ersättas med ett växelspel mellan en svag och en stark estetik. Detta ställer krav på hur
skolor organiserar undervisningen i tid och rum, men också hur man
uppfattar vad kunskap är. Den starka estetiken hotar många av skolans hierarkier och strukturer. I utbyte kan den ge både lärare och
elever mer inflytande över arbetsformer och kunskapsbildning, det
vill säga ett stärkande av lärarnas professionella identitet och av skolans demokratiska miljö.
Samtidigt finns det en åsikt som menar att läraridentiteten ska
upprätthållas genom mer kontroll och starkare betoning av mätbara
kunskaper. Utmaningen för det synsätt som önskar en vidgad kunskapssyn i skolan blir att undersöka hur växelspelet mellan den svaga
och starka estetiken kan iscensättas i den lokala skolans praktik. För
det andra hur det utmanar de maktordningar som reproducerar träningslogiken och marginaliserar vissa elever, kunskaper och arbetssätt. Begreppet estetiskt lärande kan genom detta få en vetenskaplig
grund och begreppsapparat och inte stanna som skolideologisk retorik.
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