
Den andra möjligheten  
– estetik och kultur i skolans lärande

Den här bokens syfte är att ge läsaren inspiration att utveckla estetik och kultur 
som en möjlig och  viktig väg till kunskap i skolans lärande. Boken skildrar arbetet 
på några skolor som utvecklar estetiskt arbete som grundläggande kunskapsform. 
Vad är problematiskt, vad är möjligt? Boken beskriver också hur lärare och kultur-
pedagoger prövar att utveckla nya former av lärande i nära samarbete.
”Den andra möjligheten – estetik och kultur i skolans lärande” handlar också 
om perspektiv på ny forskning om den estetiska dimensionen i lärande, samt om 
en lärarutbildning där estetisk gestaltning ses som en grund i skolans kunskaps- 
begrepp.

Boken vänder sig till alla pedagoger och skolledare, verksamma i förskola, 
grundskola, gymnasieskola, men även till kommunpolitiker och tjänstemän med 
ansvar för skola och kultur. 

www.skolutveckling.se

Den andra möjligheten
– estetik och kultur i skolans lärande

STÖ
D

M
ATERIA

L ST
Ö

D
M

AT
ER

IA
L

D
en andra m

öjligheten – estetik och kultur i skolans lärande
w

w
w

.skolutveckling.se





3

Den andra möjligheten
– estetik och kultur i skolans lärande

Amelie Tham



4



5

Innehåll

17 Förord

18 Kapitel 1 • Rannebergsskolan, Angered

 Kunskap ska gripa tag i alla sinnen

28 Kapitel 2 • Nya Läroverket, Luleå

 Medan man bygger uppstår frågorna

46 Kapitel 3 • Praktik och forskning, ett perspektiv

 Våga vara i osäkerheten

54 Kapitel 4 • Bruksskolan och Ängen, Sörmland

 Film i Sörmland bygger strukturer

68 Kapitel 5 • Kultur, medier, estetik, Lärarutbildningen, Malmö

 En möjlig lärarutbildning

84 Diskussionsfrågor



6

Beställningsadress:
Liber Distribution
162 89 Stockholm

Telefon: 08-690 95 76
Fax: 08-690 95 50

E-post: skolutveckling@liber.se
Beställningsnr: U08:194

ISBN: 978-91-85589-50-0
Löpnummer: 2008:3

Text: Amelie Tham
Omslagsbild: Scen ur ”Killen som drömmer om kärleken”, 

leranimation, grundsärskolan Ängen, Katrineholm. 
Foto: Agneta Winkler.

Fotografier: Staffan Andersson, där ej annat anges.
Grafisk form: Sollan Staflin, Komodo design & produktion

Tryck: Lenanders Grafiska AB, 2008



7

Förord

Myndigheten för skolutveckling har som en del i ett regeringsuppdrag om kultur i skolan utarbetat 
ett inspirationsmaterial med lärande exempel om hur förskolor och skolor arbetar med kultur i sin 
pedagogiska verksamhet. Den andra möjligheten – estetik och kultur i skolans lärande, visar hur kultur 
och estetiskt arbete kan bidra till lärande och kunskap i det komplexa samspelet mellan pedagoger och 
barn. Boken vänder sig till alla lärare, skolledare/rektorer i förskola, grundskola och gymnasieskola, 
men även till politiker och tjänstemän i kommunerna som har ansvar för skola och kultur. 

I rapporten Hinder och framgångsfaktorer för samverkan kulturliv och skola (KUR 2007/4360), på-
pekar Statens kulturråd att skola och kulturliv har olika kunskapssyn vilket i sig ofta skapar oklarheter 
om vilka mål samarbetet skall ha. Det har också länge rått brist på forskning och dokumentation om 
hur skolor arbetar med estetiska språk och kultur och om effekterna av deras arbete.

Arbetet med konstnärlig gestaltning är en del av pedagogens och skolans uppdrag enligt läroplanen. 
Genom ett fördjupat arbete kring exempelvis språk-, läs- och skrivutveckling utifrån många olika per-
spektiv, kan kultur och estetiska lärprocesser bidra till ökad måluppfyllelse. Många skolor har prövat 
olika vägar för att nå bättre resultat och funnit att traditionella vägar, ”more of the same”, inte räcker 
hela vägen fram. Estetiskt arbetet har då kommit att bli en möjlighet att förbättra resultaten. 

Det är också så att kommuner och skolor väljer att arbeta med estetik och kultur som en möjlig väg 
för barns och ungas inflytande i lärandet. I skolan möts olika individer och grupper – en unik arena 
för samspel och kommunikation, där kultur och estetik kan bli verktyg för självkännedom, för att 
förstå vem jag och andra är. 

Den andra möjligheten – estetik och kultur i skolans lärande ger läsaren konkreta skildringar av  
estetiskt arbete i skolan och pedagogers reflektioner om den egna praktiken. Boken ger även läsaren 
en bild av hur skolor, kulturarbetare och lokala kulturinstitutioner kan samarbeta.

Men att utveckla estetik och kultur i skolan handlar också om att bygga upp långsiktigt hållbara 
strukturer både i enskilda skolor, mellan skolor och att varje kommun samtidigt skapar samarbete 
mellan områdena utbildning och kultur. 

Kjell Hedwall Ulla-Britt Önnerlöv
Avdelningschef  Projektledare
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Kunskap ska gripa  
tag i alla sinnen 
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– Det finns inte något som är viktigare än att 
lära barn förstå och tolka. Vi försöker helt enkelt  
genomföra läroplanen fullt ut, säger Britta Stensson,  
utvecklingsledare på Rannebergsskolan. Barn be-
höver kunna förstå och tolka sin värld. De måste 
hela tiden förstå mer och mer och dessutom kunna 
föreställa sig vad som finns bakom hörnet. De ska 
kunna påverka sin värld. Och så småningom göra 
den till en annan värld än den är idag. Det är en 
viktig sak för oss som är lärare att barn får den 
förmågan i skolan.

Rannebergsskolan (f-5) i Rannebergen ligger 
tio minuter med matarbuss från Angereds centrum. 
I grannskapet ligger flera av de förorter, de stora 
höghusområden som byggdes i Göteborg i slutet 

”Man kan inte uppnå någon verklig kunskap om livet i hela dess vidd om 
man inte förhåller sig tänkande, tolkande, värderande och gestaltande.  
En inlärning som endast består i ett mekaniskt, passivt upprepande av 
fakta, lagar och begrepp och som inte upplevs aktivt inifrån avsätter 
endast döda kunskaper. En sådan inlärning förmår inte framkalla något 
väsentligt i människans kunskapsutveckling och kommer inte heller att 
leda till handling.”

                                                                                                                                                                                                                       (Ur Rannebergsskolans ”Kunskapssyn”)

Femmorna och deras lärare Elisabeth Sundell 
sitter på golvet i en ring. Andreas Hjalmarsson, 
musikpedagog, har en korg med en handtrumma, 
marakkas, bjällror, rytmägg och halva blockflöjter. 
Andreas låtsas ”prata” för sig själv med en halv 
flöjt, en elev tar ett instrument och svarar. De 
börjar låtsasprata med varandra. 

Alla ”pratar” med sig själva en liten stund,  
sedan fortsätter man i dialog med en klasskompis. 
Några går verkligen loss på sina instrument. Det 
växer fram olika former av kommunikation, en 
del samtal får en inre dramatik. De pratar sedan 
allihop om vad de hört. Flera tyckte att de hörde 
gräl, att instrumenten var osams. Någon hörde ett 
gift par som grälar om pengar.

RaNNEBERGSSKOLaN, aNGERED
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av sextiotalet och början av sjuttiotalet. Befolkningen 
i Rannebergen, Angered, Hjällbo, Hammarkullen, 
Lövgärdet och Gårdsten kommer från hela världen.

Skolan är inbyggd i Rannebergens Centrum 
och delar ingång med den kommunala simhallen. 
På skolgården ligger några baracker för fjärde och 
femte klass, där finns också skolans bildsal.

Inför hösten 2006 tog skolan ännu ett steg för 
att förverkliga den lokala arbetsplan man for-
mulerat några år tidigare. Fyra kulturpedagoger, 
inom dans, drama, bild och musik, anställdes av 
skolan. De arbetar tre dagar i veckan och ingår 
alla i skolans olika arbetslag.  

Skolförvaltningen i Gunnared stöder Rannebergs-
skolans utvecklingsarbete och betalar kultur- 
pedagogerna under de två första åren. Hösten 
2008 minskar stödet, Rannebergsskolan ska efter-
hand själv klara kostnaden för kulturpedagogerna  
genom ökat elevantal. Vilka tidsramar behöver då 
utveckling av estetiska dimensioner i lärandet, för-
ändring av pedagogroll och kunskapsbegrepp?

– Det är en jättesvår fråga hur lång tid den sortens 
utveckling tar, säger skolchefen i Gunnared Klas 
Forsberg. Samarbetet mellan Rannebergsskolan 
och kulturpedagogerna i Angereds Kulturskola 
är en väldigt bra idé. Men skolor befinner sig på 
en marknad. Och Rannebergsskolan måste nu 
marknadsföra sin verksamhet, samtidigt som 
man utvecklar inre processer.

Rannebergsskolans kulturprofil har vuxit fram 
ur ett långsiktigt arbete som började redan på åttio-
talet. Det har från början framför allt handlat 
om musik och språkutveckling. I den processen 
har Rannebergsskolan också utvecklat ett omfat-
tande samarbete med Angereds Kulturskola och  
Angereds Teater.

Hela skolan gör bilderböcker
Hösten 2007 började alla klasser arbeta med ett 
bilderboksprojekt, alla barn skulle göra egna bilder, 
egna texter. Både elever och lärare fick en ”Guld-
bok”, en stor bok med tomma sidor för anteckningar 
och bilder om det man ser och hör, om funderingar, 
om den inre världen och den stora världen utanför. 
Ord och bilder i ”Guldboken” skulle utgöra grund-
materialet för barnens idéer till bilderboken.

Under hösten har alla klasser läst bilderböcker, 
flera så mycket som en bilderbok om dagen. De 
har studerat och tolkat både bilder och texter. De 
har funderat över förhållandet mellan text och 
bild. Lärare och barn har samtalat om hur böckernas 
olika texter och bildvärldar är uppbyggda.
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Samtidigt har lärarna, kulturpedagogerna och 
Britta Stensson, som är utvecklingsledare, haft 
återkommande fortbildning och diskussioner med 
barnboksförfattare och forskare. Under hela den 
här perioden skrev barnen mycket och gjorde bilder 
i sina guldböcker. När de sedan, som planerat, 
skulle börja utveckla idéer till sina bilderböcker 
märkte flera av lärarna att barnen plötsligt hade 
tappat kontakten med sina fantasivärldar. Britta 
Stensson:

– Det kändes som om vi vuxna hade tagit död 
på deras drakar och vi var ganska nere i botten. 
Vi tyckte att texterna de skrev var banala och vi 
förstod inte vad det var som hände. I det läget 
samlades lärarna till ett nytt samtal med littera-
turforskaren Ann Boglind. Nu handlade det om 
barnens små textbitar.

– Då insåg vi att vi måste sitta med varje barn 
och det var en väldig lärdom, konstaterar Eva  
Josefsson, klasslärare år 3. Våra elever har ju skrivit 
mycket förut. Vi vuxna tittar på texterna, så får de 
fortsätta. Men nu gick jag in så fullständigt i varje 
barns berättelse. Vi diskuterade tillsammans hur 
boken skulle börja, vad som skulle komma sedan. 
Ett samtal helt utifrån deras berättelse. Jag kunde 
till exempel uppmärksamma ett barn på att man 
kan låta en huvudperson som Pelle Kanin tala 
själv, i stället för att bara återberätta vad han säger.

Berättelserna talas fram
Det här blev viktigt för barnen. Arbetet lossnade 
igen. Berättelsernas inre struktur blev synliggjord, 
behovet av dramaturgi lyftes fram. Berättelserna 
fick ett annat djup, karaktärerna blev tydligare. 
Det handlade framför allt om att lärarna ställde 
en mängd frågor till varje barn om deras berättelse. 
Det svåra var att kunna formulera frågorna så att 
lärarna inte tog över arbetet med texterna. Britta 
Stensson igen:

– Barnen har ofta alla svar om sin berättelse, 
men de kan ha svårt att skriva ner den direkt. De 
behöver först plocka fram sin historia genom att 
tala fram den. Eva Josefsson fortsätter:

– Vi pratade till exempel om deras karaktärer. 
Hur tror du han tänker, hur ser han ut? Vad gör 
de, varför blir de rädda? De blev tvungna att tänka 
till. Trots att våra elever så ofta skriver egna texter 
har vi nog aldrig gått in så tydligt i varje barns be-
rättelse. Det kändes att det hände något, inte bara 
med varje barn utan också med mig. 

Nu blev barnen på ett helt annat sätt nöjda med 
sitt arbete, de var glada över sin berättelse. Och 
Eva Josefsson insåg att just det här var en viktig 
fas av själva skrivprocessen.

– Jag måste vara tillsammans med barnen i deras 
tankar och funderingar. Jag måste hjälpa dem på 
traven tills de själva kan börja använda de här 
strategierna när de skriver. Det har jag insett nu, 
de klarar inte det själva. På samma sätt som de 

”Genom att kombinera konst och kunskap,  
erfarenheter och lek, egna erfarenheter och  
andras berättelser kan människan utveckla sin 
kunskap om både sig själv och världen och skapa 
nytt. Det är människans kreativa aktivitet som 
gör henne till en framtidsinriktad varelse, som  
skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin 
nutid.”

(Ur Rannebergsskolans ”Kunskapssyn”)
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behöver hjälp med lässtrategier, behöver de också 
hjälp med strategier när de skriver. Det var fak-
tiskt en aha-upplevelse för mig.

Britta Stensson konstaterar att barnen i sin 
skrivprocess också hade behövt korta, gemen-
samma minilektioner om hur man gör dialog, 
hur man gör en karaktärsskildring, hur man kan 
arbeta med synonymer. Hon fortsätter:

– Jag känner nu att vi vuxna skulle ha gått in i 
projektet på ett annat sätt. Vi skulle ha gjort egna 
bilderböcker. Vi skulle ha plockat idéer ur vår 
egen ”Guldbok”, strukturerat en berättelse på olika 
sidor och gjort bilder och text till egna berättelser. 
Då hade vi fått en annan medvetenhet om de pro-
blem som arbetet med en bilderbok innehåller. 

Och vi hade varit mer förberedda på vad barnen 
skulle igenom. Eva Josefsson fortsätter:

– Det har verkligen varit tydligt att vi hela 
tiden har varit steget efter barnen. Och det har 
känts väldigt frustrerande. Det har slagit ner oss 
lärare gång efter gång. När vi kom in i bildskapandet 
hade jag precis samma upplevelse som med tex-
terna. Först tänkte jag att det ordnar sig. Men det 
ordnade sig verkligen inte! De behöver precis lika 
mycket stöd i sitt bildskapande som i sitt skrivande. 
Och då är det här barn som målar dagligen!

Berättelsen och bilderna
Bilderna skulle verkligen samspela med berättelsens 
text. Men det var svårt för barnen att titta på sina 
texter och sedan förstå hur bilderna skulle byggas 
upp. Och i nästa steg skulle de klara att gestalta 
det de ville att bilderna skulle innehålla. Det blev 
alltså fortsatta samtal med eleverna, en i taget, om 
hur de kunde fortsätta. Eva Josefsson igen:

– Vill du berätta något enbart i bilden, eller 
ska bilden handla om det som står i texten? Ska 
du se bassängen uppifrån eller från sidan? Ska  
hundarna vara i vattnet? Det var verkligen inte 
lätt! Men mitt i all frustration har projektet varit 
väldigt stimulerande. Jag har lärt mig massor.

Under bilderboksprojektet har det också blivit 
diskussioner om var barnen skulle börja, med 
texten eller med bilderna. Britta Stensson:

– När vi gör nästa bilderboksprojekt skulle det 
vara intressant att ge sig hän mycket mer åt bilden 
redan från början. Många av oss lärare brukar 
ofta börja arbeten just i texten och vårt arbetssätt  
dominerar nog ofta fortfarande hur arbeten här 
på skolan läggs upp. Just nu kan jag själv undra 
över hur man gör när barnen börjar i bilderna. 
Jag vill ju att barnen har tänkt igenom vad de vill 
berätta. Men jag tror också att många av oss lärare 
fortfarande är mer osäkra på att föra ingående Förstudie, elev år 2.
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samtal med varje barn om hur de kan utveckla 
sina bilder. Många av oss kan helt enkelt inte det än.

I arbetet med bilderböckerna upptäckte Britta 
Stensson att en pojke, som går i femman, plötsligt 
visade sig vara en ”bildmänniska”. Han har hela 
sin skolgång haft stora svårigheter när det gäller 
att läsa och skriva.

– Han skapade verkligen hela sin berättelse i 
bilder! Jag såg att han har ett annat språk, ett annat 
sätt att gestalta än vad jag har. Det var verkligen 
en uppenbarelse för mig.

Barnens texter blir sånger
I det här projektet visade det sig vara svårt för 
barnen att använda anteckningar och idéer från 
deras egna ”Guldböcker”. Berättelserna fick växa 
fram på annat sätt. Britta Stensson:

– Men detta innebär inte att vi slutat tro på 
”Guldboken”. Barnen tycker verkligen om att  
arbeta i den, det är där de samlar sina tankar och 

erfarenheter. ”Guldboken” handlar om ett lång-
siktigt arbete som vi ska fortsätta att utveckla.

Alla skolans elever ringlar in i Kulturverkstan, 
särskoleklasserna är också med. Varje onsdag  
efter lunch är det ”Öppet Forum” på Rannebergs-
skolan. De olika arbetslagen turas om att göra 
programmet.

De yngsta barnen presenterar varje fram- 
trädande. Några av barnen eller hela klasser 
sjunger sånger barnen skrivit, ”Jag står på kö”, 
”Hästarna får vingar”, ”Blommor och kärlek”, 
elever i särskoleklasserna berättar roliga historier 
och rappar egna texter.

Så går Mentor, tredje klass, fram på scenen. 
Han ska trumma med händerna, en speciell rytm 
som han kan. Men nu har han svårt att hitta rätt 
ingång. Han ger först upp, vill avbryta. Så börjar 
publiken ropa uppmuntrande och en kompis ställer 
sig som stöd bakom honom. Mentor tvekar. Så 
hittar han rytmen. Han trummar. Och Mentor 
får applåder, massor av applåder. 
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Samma eftermiddag, i Angereds Kulturhus, 
Blå Stället. Här pågår just nu repetitionerna av 
”VROOM”, en föreställning som bygger på texter 
av elever, från år tre till sex. ”VROOM” är musik-
teater, temat för texterna är resor. Projektet är ett 
samarbete mellan skolor i sex ”vän”-stadsdelar, 
Angereds Teater, Angereds Kulturskola, Göteborgs-
regionens utvecklingscentrum (GRUC) och 
Myndigheten för skolutveckling i Göteborg. Det  

omfattar också fortbildning av stadsdelarnas  
lärare om estetiska lärprocesser, samt läs- och 
skrivutveckling. Föreställningen kommer att ses 
av bortåt femtusen skolelever. Och barnen sjunger 
med, de har lärt sig alla sångerna i ”VROOM” i 
skolan under hösten.

Det här sättet att arbeta, med barns poetiska 
texter och musik, är en del i en lång utvecklings-
process som har vuxit fram i skolorna i Angered 
sedan början av åttiotalet. Lärare i olika skolor 
samarbetar med musikhandledare, knutna till 
Angereds Kulturskola. Utgångspunkten var att 
skapa pedagogiska strategier som utgår från 
barns tankar och fantasi och som just därför kan 
leda till en kraftfull utveckling av deras arbete 
med språk, deras tänkande, läsande, lust och för-
måga att skriva.

Angereds Kulturskola arrangerar sedan slutet 
av nittiotalet ”Cho La Hop”, en stor kulturfestival 
för barn och unga i Angered. ”Cho La Hop” pågår 
i tre veckor. Barn, unga och professionella artister 
uppträder i olika konstarter. ”Cho La Hop” är en 
del i en långsiktig strategi för att bygga upp ett 
lokalt nätverk för samarbete mellan förskolor, 
skolor och andra aktörer som skapar möjligheter 
för barns och ungas estetiska arbete.

En gemensam sångskatt
Men redan 1984 arbetade musikhandledare och 
några lärare, bland annat i Rannebergsskolan, 
fram Lilla och Stora Allsången, för förskolor och 
skolor, på Blå Stället, Angereds Kulturhus. Gene-
rationer av barn i Rannebergen, Lövgärdet, Angered 
Centrum, Hammarkullen, Hjällbo och Gårdsten 
har varit med. Många av dem har själva skrivit de 
texter som alla sjunger tillsammans. ”Allsången” 
samlar omkring 1 800 barn varje år.

Det handlar om något så märkvärdigt som ska-
pandet av en lokal samtida sångskatt, en gemensam 
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Ur ”Den knasiga kojan”,  
bilderbok producerad av elev, år 2.
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Ur ”Det hemska slottet”, bilderbok producerad 
av elev, år 5.
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sångtradition i de väldiga bostadsområden där 
det talas mer än hundra språk. Varje år växer 
sångskatten med tolv nya sånger. 

– Många familjer här flyttar väldigt mycket 
mellan olika bostadsområden. Men när barn 
flyttar från Gårdsten hit till Rannebergen kan 
de ändå samma sånger, de har samma sångskatt. 
Och det ger trygghet, när allt annat är okänt.  
Ibland möter jag gamla elever som nu är vuxna. 
De berättar att de brukar sjunga våra sånger på 
sina förfester, för att komma i stämning innan de 
går ut på stan. Jag tycker det är fantastiskt.

Eva Johansson-Kristeberg är musikhandledare 
på Angereds Kulturskola. Hon började samarbeta 
med Britta Stensson på Rannebergsskolan redan 
1984. Tanken är att föreställningar som ”Mellan 
himmel och jord”, och nu ”VROOM”, ska inspi-
rera andra skolor att utveckla arbetet med barns 
texter.

– Vi är fyra musikhandledare som arbetar i 
årskurserna f-5 i skolorna i Angered. Vårt arbete 
bygger på att lära genom att delta, lärarna är alltså 
alltid med när vi arbetar med barnen. Det handlar 
om att barn och vuxna tillsammans utvecklar 
lusten att leka, sjunga, gestalta i dans och drama, 
arbeta fram gemensamma sånger. Det handlar 
också väldigt mycket om att ge lärarna självför-
troende. De ska känna att de kan, att de vågar, 
med den röst de har. Musikhandledning fungerar 
därför som en sorts lärarfortbildning i vardagen.

Reflekterandet blir synliggjort
Under årens lopp har alltfler lärare blivit intres-
serade och arbetssättet har blivit alltmer etablerat 
i området. Eva Johansson-Kristeberg ser också 
att Rannebergsskolans nu nästan tvååriga kultur-
profil har medfört ett mer medvetet tänkande 
runt kreativa processer och lärande. Arbetet blir 
mer och mer fördjupat. Lärarna och fritidspeda-

gogerna har en starkare uppmärksamhet på den 
skapande processen, snarare än på resultatet som, 
menar hon, är det vanliga på de flesta skolor. Eva 
Johansson-Kristeberg:

– Det har blivit så roligt att höra deras samtal 
på rasterna. I bilderboksprojektet har till exempel 
flera av lärarna börjat fundera på om barnens  
kreativa tänkande kanske skulle ha börjat i skapandet 
av bilder snarare än texter. Och de har blivit mer 
uppmärksamma på att hitta det förlösande som 
kan hjälpa barnen vidare i deras kreativa arbete. 
Deras reflekterande har blivit en synliggjord del 
av arbetet.

Stärker barnens självkänsla
Efter mer än tjugo år som musikhandledare 
har det blivit väldigt tydligt för Eva Johansson- 
Kristeberg hur mycket hon och andra pedagoger 
lär av att reflektera över sitt görande med barnen. 
Varför fastnar barnen, vad är det som ger ett flöde, 
hur öppnar man upp barnens fantiserande? Hon 
skriver själv och reflekterar efter varje arbetsdag 
över vad som kan ha fört hennes arbete framåt.

Eva Johansson-Kristeberg arbetar på Rannebergs-
skolan med klasserna f-3, varje vecka. Hon ser sitt 
arbete som en bas för lekandet, för utvecklingen 
av barns kreativitet i sången, dansen, i arbetet 
med texterna. Hon betonar också att det handlar 
om att skapa delaktighet.

– I grupper av barn finns det ofta mycket rädslor. 
Därför handlar mitt arbete om att skapa trygga 
ramar. Varje lektion har en början och ett slut som 
barnen känner igen, däremellan en båge som kan 
vara både intensiv och kaotisk. Alla ska känna att 
de deltar och gör avtryck. Man kan delta på olika 
sätt, men mitt arbete med musik handlar egentligen 
väldigt mycket om kommunikation.

När barnen skriver egna texter får de mycket 
utrymme att berätta om sina tankar och känslor. 
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De tar upp vad de ser och vad de hör, vad de upp-
lever i livet. Hela gruppen samlas runt olika barns 
texter. När orden får den uppmärksamheten, när 
de tonsätts, när hela gruppen sjunger dem, betyder 
det mycket för det barn som skrivit dem. Och när 
Angereds Kulturskola varje år skickar över nya 
cd-skivor, med årets låtar, spelas de nästan sönder 
i områdets skolor och förskolor.

– På djupet handlar det om att barn genom 
skapandeprocesser kan göra sina röster hörda, 
att de genom texterna och musiken kan ta del av  
varandras tankar och åsikter. Det är väldigt tydligt 
att det här arbetet stärker barnens självkänsla.

I bildsalen är alla fullt upptagna med att bygga 
lerfigurer av sina berättelsers olika karaktärer. 
Ståltråd, färgat papper, lera, limpistolen vandrar 
runt. Det är inte helt lätt. En lerfigur ska dansa, 
en ställning med två gungor vajar betänkligt, hur 
gör man en uggla? Eleverna i femte klass gör bilder-
böcker genom att lerfigurer ställs upp framför 
scenografier de byggt. Eleverna funderar över 
olika bildvinklar, de ska ta tio till tolv fotografier 
till sina texter.

Vad betyder då den nya organisationen av Ran-
nebergsskolan? Hur kan arbetet utvecklas när kul-
turpedagoger arbetar i skolans olika arbetslag? Elva 
av Rannebergsskolans pedagoger samlas i skolans  
konferensrum.

– Man kan ju inte ha alla kvaliteter själv som 
lärare, säger Irene Fant, klasslärare år 1. Samtidigt 
har forskning belagt att det är bra om barn får 
stoff presenterat på många olika sätt. Jag arbe-
tar med våra olika kulturpedagoger i bild, dans, 
musik, drama. Och jag märker att barnen då kan 
uttrycka mycket mer än när jag arbetar ensam i 
klassrummet. Margareta Ylitalo, fritidspedagog, 
arbetar som bildpedagog i bilderboksprojektet: 

– När vårt arbete koncentreras runt olika 
konstformer utvecklas man också som pedagog. 
Vi har en hel del fortbildning här på skolan. Det 

gör att jag idag arbetar helt annorlunda i bild än 
jag gjorde för bara ett år sedan. Jag och barnen 
har helt andra samtal om bilder. Tidigare blev det 
ofta så att barnens bilder liknade varandra. Arbetet 
i bilderboksprojektet innebär att vi kan ge dem 
en annan frihet att utveckla helt egna idéer, det 
gäller både innehåll och teknik. Och så tänker jag 
fortsätta arbeta. Lena Holm, klasslärare år 2: 

– Konstarterna kan ju göra att förståelsen för-
djupas. Förra året samarbetade jag och vår dans-
pedagog om ett storylineprojekt om slaveriet i en 
förstaklass. Vi arbetade med dans och rörelse, vi 
var slavar, vi plockade bomull. Vi arbetade också 
med bild och drama i samma projekt.

Estetiska språk och lärande 
Att vrida skoltraditionens lärande mer och mer 
in i flera olika konstformer är en lång process. 
Rannebergsskolans lokala arbetsplan växte fram 
under ett år av studier och diskussioner om kun-
skap och kunskapande. Man ser nu lärandet som 
en process som kan ske i många olika estetiska 
språk. Under de första två åren arbetar två kultur-
pedagoger i varje arbetslag, de byter arbetslag 
varje nytt läsår.

Både elever och lärare har i många år arbetat 
fördjupat runt läsning av litteratur, man betonar 
också arbetet med tolkning, samtal och analys. 
Dramapedagogik och berättande användes redan 
tidigare på skolan, Storyline som arbetsmetod 
plockades in under 2001. Man har också i många 
år planerat allt arbete från förskoleklassen till 
femte klass, liksom all fortbildning, tillsammans. 

Rannebergsskolans förhållningssätt när det 
gäller läs- och skrivutveckling har inspirerats av 
den pedagogik som utvecklats inom ”Reading 
and Writing Project”, vid Columbia University i 
New York. Och, bland pedagogerna där, särskilt 
den amerikanska poeten Georgia Heards arbete 

”På djupet 
handlar 
det om 
att barn 
genom 
skapande 
processer 
kan göra 
sina röster 
hörda, att 
de genom 
texterna 
och 
musiken 
kan ta  
del av 
varandras 
tankar och 
åsikter.”
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med barn. Det handlar i grunden om att upp-
märksamma barn på de tankar, bilder och dikter 
de har inom sig.

”Reading and Writing Project” vid Columbia 
University har under många år utvecklat omfat-
tande strategier, praktik och forskning, om läs- 
och skrivutveckling. I strukturen ingår längre 
fortbildning för både lärare och rektorer, dess-
utom handledning i workshops på varje skola. På 
längre sikt verkar man för att skolor ska ha peda-
goger med särskilt uppdrag som läs- och skriv-
utvecklare. 

Bilderboksprojektet började redan under våren 
2007 med besök av litteraturforskaren Ulla Rhedin, 
samt Pija Lindenbaum, som har väckt uppmärk-
samhet med sina bilderböcker. De berättade 
om sina arbetsmetoder, om analys och konkret  
görande. Under hösten hade olika forskare fort-
bildning med skolans pedagoger, bland annat 
Tarja Heikiö, konstvetare, som ledde ett analyse-
rande samtal om Tove Janssons ”Den farliga resan”.

Våga leka och göra bort sig 
De här samtalen har gett Rannebergsskolans  
pedagoger en fördjupad syn på ord och bild, och 
på själva gestaltandets arbete. Skolans kultur- 
pedagoger har också hållit fortbildning då lärarna 
själva arbetat praktiskt i drama, dans, bild, musik.  
Den sortens fortbildning kräver ofta av lärare 
att de vågar leka, att de vågar göra bort sig. Irene 
Fant igen:

– När jag nu talar med barnen om bilder mer 
fördjupat är de otroligt skickliga på att se till  
exempel likheter och olikheter, eller att se olika 
symboler. Jag hade inte väntat mig att sjuåringar 
skulle klara det. Det är mycket lätt att underskatta 
barns förmåga. Och jag tror verkligen att vi lärare 
också måste pröva att flyga för att kunna förstå. 
Det estetiska arbetet ska inte bara gälla barnen. 
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Elisabeth Sundell, klasslärare år 5:
– Jag är verkligen intresserad av det som händer 

i våra estetiska projekt. Men samtidigt märker 
jag att de processer vi är inne i också kan skapa 
prestationsångest hos mig som lärare. Det är fort- 
farande så att elevgrupperna kan vara olika och 
det avgör ändå hur man kan jobba. Om vi ser 
tillbaka så har det funnits år när vi nästan har 
fått lägga ner delar av det här arbetet. Ett annat 
år kanske också jag har stått i främsta ledet och 
prövat allt det nya. Det handlar också om att lärare 

i fjärde och femte klass oftare är mer ensamma i 
klassrummet. Elisabeth Sundell fortsätter:

– Därför är skolans kulturpedagoger verkligen 
förutsättningen för mig. Jag tänker dels på bilder-
boksprojektet, men också på tidigare storyline-
projekt. Då planerar jag, två slöjdlärare, musik-
pedagogen Andreas och bildpedagogen Anna 
tillsammans. Någon sorts bilderbok kan man 
kanske fixa utan dem, men mycket torftigare. 
Och den musikal vi gjorde om sjukhus, med egna 
texter och egen musik, hade vi aldrig orkat eller 
haft kompetensen att göra själva.

– Jag känner verkligen, säger Lena Holm, att jag 
utvecklas som pedagog av det här arbetet. Det är 
bra att vi har gått steg för steg. Sedan jag började 
här har jag lärt mig att gå på djupet i textanalys, 
utveckla samtal, att gå i dialog med mina elever 
om texterna. Det har gett mig en grundtrygghet 
när vi fördjupar arbetet. Andreas Hjalmarsson, 
musikpedagog, fortsätter:

– I mer traditionell musikundervisning är det 
ofta läraren som är kreativ, barnen ska egentligen 
bara återskapa. Jag är nu inne i en förändrings-
process. Mitt största fokus är att hitta arbetsformer 
där barnen kan vara kreativa.

Och hur påverkas barnens tänkande?
– Det jag kan se, säger Margareta Ylitalo, är att 

barnen inte längre är rädda för att göra bilder. De 
sitter inte längre och suckar för att det blir så fult 
eller över att de inte vet vad de ska göra. De jäm-
för inte heller lika mycket med varandra. Helen 
Sörensen, klasslärare år 5, fortsätter:

– I årskurs fem har många elever andra pre-
stationskrav på sig, de kanske är ännu känsligare 
för vad kompisar tycker. Men nu under bilder-
boksprojektet har jag inte hört en enda elev säga: 
Jag kan inte rita. Ingen har sagt: Jag vet inte vad 
jag ska skriva. Jag trodde att de skulle fastna där, 
jag hade en sorts förväntning att några elever inte 
skulle klara arbetet.
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Förstudie i bilderboksprojektet. Lerfigurer och scenografi i kartong. Arbete av elev, år 5.
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När kulturpedagoger arbetar i grundskolor är 
deras arbete mycket ofta helt åtskilt från skolans 
lärare och elevernas lärande. De representerar på 
många skolor fortfarande något extra, något som 
då och då kommer utifrån, när skolorna har råd.

Två pedagogiska kulturer 
När kulturpedagogerna på Rannebergsskolan 
kom med i arbetslagen gav det helt andra möjlig-
heter. Men det betyder inte att kulturpedagoger 
och lärare genast kunde hitta former för sam-
arbetet. Det tar tid, två olika pedagogiska kul-
turer som ibland har både olika utgångspunkter 
och olika mål, ska utvecklas tillsammans. Anna 
Svensson, bildpedagog:

– Jag har lagt märke till att många klasslärare 
har en idé om att alla elever ska lyckas med sina 
arbeten. Många tycker också att det är viktigt att 
barnen gör fina saker. Jag ser det där som ett kon-
trollbehov. Min inställning är snarare att det är i 
sin ordning att inte allt barnen gör blir jättebra. 
Jag tycker också att det är viktigt att de lär sig att 
det ibland är nödvändigt att göra om arbeten för 
att komma vidare. Margareta Ylitalo, fritidspedagog, 
bildpedagog:

– Vi har ju utvecklat våra strukturer för ord-
ning när vi arbetar i klassrummet och på fritids. 
Det handlar delvis om att försöka tysta ner barn. 
Min upplevelse är att kulturpedagoger kommer 
från en annan tradition. De arbetar i en sorts 
strukturerat kaos, men de har ändå kontroll.

Anna Svensson konstaterar att det är för tidigt 
att säga något om hur den nya organisationen kan 
flytta om och förändra lärandet på skolan. Sam-
arbetet är fortfarande inne i en uppbyggnadsfas. 
Hon fortsätter:

– I början pratades det ofta om vad vi kultur-
pedagoger kan tillföra. Det kändes som att vi, 
som kom utifrån, kunde bjuda skolan på delika-

tesser. Men det är ju inte poängen! Poängen är att 
det ska ske ett utbyte. Barnens arbete med bild 
blir ju mycket mer levande om jag kan foga ihop 
det med deras andra lärandeprocesser. Det ger en 
helt annan kvalitet. Andreas Hjalmarsson, musik-
pedagog:

– Jag har faktiskt ännu inte verkligen gnuggat 
mitt huvud mot någon annan lärares. Vi drar upp 
projektens stora linjer gemensamt. Men sedan 
planerar jag ändå mina pass själv. Men nu är vi 
nära att kunna gå in i ett mer detaljerat samarbete 
och gemensam reflektion. Det är klivet in där som 
jag vill ska hända nu på Rannebergsskolan. 

– Vi har en gemensam vision, säger Eva Josefsson, 
att det ska ske en befruktning. Men jag tror att 
den visionen kräver att vi diskuterar och reflekterar 
över vad som sker i våra gemensamma arbets-
processer ännu mer än vi redan gör. För det är 
verkligen lätt att resultatet blir för enkelt, inte når 
tillräckligt djupt.  

Den reflektionen har med kunskapsbegreppet 
att göra. Om skolans pedagoger förstår kunskap 
på samma sätt. Eva Josefsson konstaterar att för 
henne är kunskap ett mycket större begrepp än 
att bara ”kunna” något skolmässigt, till exempel i 
ett prov. Hon fortsätter:

– För mig handlar kunskap om att förstå  
något på många olika sätt. Att kunna fundera 
kring det, att kunna diskutera det. Att det upp-
står något nytt i barnens huvuden som de kan ut-
trycka på olika sätt. Det jag menar med kunskap 
är när något griper tag i många olika sinnen.

Reception som metod 
Rannebergsskolan betonar samtalets betydelse, 
en djupare dialog mellan lärare och elev. Men 
det handlar också om andra former för samtal. 
För något år sedan ordnade skolan en studiedag 
om reception som arbetsmetod. Receptionen 
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Ur ”Den stora 
älgkrocken”, bilderbok 
producerad av elev 
år 2.
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som begrepp handlar om hur ett arbete tas emot 
av andra. Med reception är det möjligt att hitta 
andra vägar för samtal än skolans tradition av 
värderande omdömen.

En reception består av två delar, beskrivning 
och tolkning. Barnen betraktar ingående varan-
dras arbeten och berättar, en i taget, vad de ser. 
Men i det skedet ska de inte komma med några 
värderingar, inga ord om bra eller dåligt. När alla 
berättat vad de ser, går receptionen över i nästa 
fas. Tolkningen är ett gemensamt samtal om hur 
olika barn tänker om det de ser. Peter Hellström, 
lärare i slöjd:

– Receptionerna innebär faktiskt att man river 
murar mellan eleverna. Alla vill verkligen säga 
något om andras arbeten. Jag tror att de samtalen 
medför att de vågar arbeta på sitt eget sätt. Anna 
Svensson, bildpedagog, fortsätter:

– Receptionen betyder otroligt mycket. Barnen 
lär sig se bakom hörnet och läsa mellan raderna. 
De vidgar sitt seende och utvecklar sin förmåga 
att sätta ord på det de upplever. Britta Stensson, 
utvecklingsledare:

– Det händer så mycket i de samtal som växer 
fram i en reception. Och det märks verkligen att 
det händer något med eleverna. När var och en 
berättar vad de ser, blir det ju tydligt att vi till-
sammans ser så mycket mer. Alla får höra andras 
reaktioner på sina arbeten, det gör också att man 
plötsligt får se nya saker i det man själv gjort.

Det handlar inte om rätt eller fel
Det finns en mycket utbredd föreställning att  
arbete i olika konstformer alltid medför något 
gott, att det underlättar, stimulerar, roar. Men det 
ligger inte i konstarternas väsen att de automa-
tiskt väcker elevernas intresse och skapar gemen-
skap. Musikpedagogen Andreas Hjalmarsson 
påpekar att arbete med bild, musik, dans, drama 

och andra konstarter också i skolor kan vara en 
mycket elitistisk verksamhet:

– Det kan ju tvärtom vara väldigt ångestladdat 
för många barn att måla, skriva, dansa eller sjunga. 
Och jag tror att vårt arbete på Rannebergsskolan 
framför allt handlar om ett särskilt förhållnings-
sätt, som handlar om mer än arbete i de estetiska 
ämnena. Det handlar om att vara tillåtande, att ge 
barnen mycket frihet. Han fortsätter: 

– Musik i skolan kan lätt hamna i frågor om 
att spela rätt, spela snyggt eller spela fel. Jag bör-
jade arbeta på Rannebergsskolan några år innan 
vi skapade kulturprofilen, då arbetade jag mer 
traditionellt. Och det var alltid några elever som 
klarade det där. Men nu efteråt inser jag också 
att många elever blev rädda. De kanske sa att de 
inte ville, sedan började de tramsa, störa arbetet. 
Gör man fel, om man spelar i otakt, blir det ju så  
uppenbart. Numera har jag backat från det  
arbetssättet.

Andreas Hjalmarsson har börjat utforska andra 
musikformer. Han arbetar bland annat med im-
provisationer, där det inte handlar så mycket om 
rätt eller fel:

– Att improvisera betyder ju inte att man kan 
spela ett instrument lite hur som helst. Vi arbetar 
med teoretiska begrepp som frasering, dynamik, 
intervall och vi utforskar klangmöjligheterna hos 
olika instrument.

– Jag tror att betoning av samtal och estetisk 
gestaltning på lång sikt stärker barnens självför-
troende, säger Andrea Lucut, dramapedagog. De 
vågar ställa frågor, att fråga betyder inte att man 
är dum. Barnen vågar mer och mer visa hur de 
tänker och var de är i sin lärandeprocess. Margareta 
Ylitalo, fritidspedagog, bildpedagog fortsätter:

– Många barn kan känna sig väldigt ensamma 
med sina tankar. Men när de lyssnar på varandra i 
alla de samtal vi för på lektionerna märker jag att 
de kan känna igen sina tankar, sin inre värld, hos 
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Ur ”Hur ska det gå för 
Gabriella?”, bilderbok 
producerad av elev, 
år 2.
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”Många barn kan känna sig väldigt ensamma 
med sina tankar. Men när de lyssnar på varandra 
i alla de samtal vi för på lektionerna märker jag 
att de kan känna igen sina tankar, sin inre värld, 
hos andra barn. ”

andra barn. Det där, tror jag, är väldigt viktigt. 
Helen Sörensen, klasslärare år 5, fortsätter:

– Varje pedagog på den här skolan för större 
samtal eller dialog i varje ämne, varje lektion. Och 
jag tror att det sätter spår hos barn när de kan tala 
om vad de tycker och tänker. De upplever att det 
de säger har betydelse och då faller rädslan. Sam-
talen gör också oss pedagoger säkrare. Barnen ger 
oss så mycket kunskap tillbaka. Den här sortens 
undervisning blir en ständigt pågående dialog, 
ett ömsesidigt givande och tagande hela tiden.

Alltfler ackumulerade erfarenheter av arbetet 
med att utveckla estetisk gestaltning och lärande 
på Rannebergsskolan börjar också förändra tän-
kandet om vad specialpedagogik kan vara. Britta 
Stensson, skolans utvecklingsledare, igen:

– Jag kan tycka att vi inte har kommit tillräck-
ligt långt med de barn som verkligen har svårt att 
läsa, svårt att skriva. Men vi försöker utveckla nya 
vägar. Jag ser ibland hur några av de här eleverna 
arbetar med bild. De är då helt koncentrerade och 
gör bild på bild, fantastiska bilder. De här barnen 
borde mycket mer få utveckla de språk de är duk-
tiga på. Det kanske är sättet för de här barnen att 
så småningom komma in i läsande och skrivande. 
Det här ska vi, med hjälp av kulturpedagogerna, 
hitta nya former för. Vi kanske ska ha special- 
undervisning i bild, drama, musik och dans, i 
stället för i läsning.
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Ur ”Grodan och 
det förskräckliga 
monstret”, bilderbok 
producerad av elev, 
år 1.
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Medan man bygger 
uppstår frågorna
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–Förutom ny design av gamla kläder, berättar 
Sara, har vi skapat kläder i tyg som utgår från pro-
jektets tema, de fyra elementen. Fyra klänningar 
som föreställer jord, vatten, luft och eld.

Nya Läroverket flyttade in i en tom gymnasie-
skola hösten 2006. En ny skola, f-9, som särskilt 
betonar elevernas inflytande, arbetet med mate-
matik, samt konstarternas betydelse i lärandet. 
Dagarna på Nya Läroverket har en annan struktur 
än på andra skolor. Varje morgon före nio, varje 
eftermiddag efter tre, driver lärarna ett stort antal 
klubbar i allt från matematik, musik och film, till 
språk, slöjd och idrott.

Klubbarna har blivit en plats där eleverna  
arbetar väldigt koncentrerat och ofta inte vill gå 
hem, även om klockan är fem. Lärarna lär känna 
eleverna från helt andra håll och får mer tid för den 

”Lärare pratar ofta matematiska när de ska förklara matte. Och det är 
verkligen inte lätt att förklara vad en kub är med vanliga svenska ord. Hur 
kan då arbetet i konstateljén hjälpa elever att få en praktisk förståelse av 
vad en kvadrat eller kub är? Hur ser de ut om vi ska rita dem? Vad är 
egentligen tredimensionellt? Hur ritar man det? Och hur bygger man en 
kub? Det uppstår en rad konkreta frågor. Och det gör att jag som lärare 
funderar ännu mer över vad kunskap är.”

Det är fredag på Nya Läroverket i Luleå. Alla i 
skolan, från förskoleklasserna till niorna arbetar 
med ”Art & Science” hela dagen. Eleverna rör sig 
mellan klassrummen, konstateljén, mediasalen, 
musiksalen, träslöjden och textilt hantverk. Några 
nior, Felicia Robertson, Linnea Tiger och Sara 
Viklund, arbetar med att göra ny design på gamla 
kläder. Det som i modevärlden kallas ”vintage”. 
Deras projekt handlar dels om konkret återbruk 
av kläder, dels om den omfattande miljöförstö-
ring som orsakas av världens klädindustrier.

– Det är min mamma, mormor och gammel-
mormor som har haft kläderna, säger Felicia. Vi 
hittade dem i en garderob på vinden. Vi kommer 
att skriva om miljöförstöring. Men vi ska också 
göra redovisningen som en stor modevisning för 
hela skolan. 

Nya LäROVERKET, LuLEå
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enskilde eleven. En del klubbar riktar sig särskilt 
till de elever som behöver extra stöd, andra är ut-
formade för de elever som vill ha mer utmaningar i 
till exempel matematik, svenska eller andra språk.

– Arbetet här kräver att vi lärare är nyfikna,  
säger Erica Rönnbäck, lärare i konst på skolan. Vi 
måste ha en vilja att ta reda på, undersöka, lyfta 
på locket och titta under, vända och vrida. Vi kan 
inte alltid vara så säkra på det vi själva gör. 

Andreas Wåhlström är lärare i matematik, år 
7 – 9, samt media, har dessutom klubbar i mate-
matik och film :

– Jag tycker att det är fantastiskt att jag, som är 
mattelärare, kan gå till jobbet och arbeta med film 
och musik som jag älskar. Här kan jag dessutom 
väva in det i arbetet med matematiken. Den där 
lusten, nästan passionen, märker ju barnen och 

det inspirerar dem. Elisabeth Landström, lärare i 
svenska år 7 – 9, som har klubb i film tillsammans 
med Andreas Wåhlström:

– Utvecklingen av de estetiska läroprocesserna 
kräver också att vi som pedagoger samspelar. 
Egentligen skulle vi behöva gå in ännu mer i var-
andras lektioner för att lära oss mer. I den sortens 
social interaktion skapas kreativitet. Det gäller 
också eleverna, men vi måste börja med oss lärare.

Värdet i konstnärliga processer
Skolans profil ”Art & Science”, alltså konst och 
vetenskap, är fortfarande långt ifrån självklar. 
Lärarna diskuterar begreppet under gång och 
undersöker det från olika håll. Vilka är ramarna, 
hindren, möjligheterna? Hur kan ”Art & Science” 
utveckla lärandet på skolan?

Genom ”Art & Science” kan lärarna visa elev-
erna olika sätt att ta sig an det de vill undersöka. 
Man lyfter fram värdet i konstnärliga proces-
ser lika mycket som vetenskapliga. Eleverna får 
många olika möjligheter att arbeta konstnärligt, 
för att också i den processen upptäcka och under-
söka hur världen hänger ihop. Erica Rönnbäck, 
har också klubb i ateljén:

– Våra åttor gör arbeten om vulkaner. Flera 
elever gick genast ner i ateljén och började där: 
Jag ska bygga en vulkan! Deras arbete med kon-
struktionen väcker massor av praktiska, tekniska 
och estetiska frågor. Så uppstår till slut känslan: 
Nu är den klar! Men i samma stund uppstår nya 
frågor och reflektioner: Vad är det egentligen som 
kommer upp? Hur kan det rinna ut? Vad behöver 
jag veta för att kunna berätta om allt det?

Sjuorna gör ett arbete om växtceller. Efter en 
introduktion, som bygger på naturvetenskaplig 
teori, är cellerna för många av eleverna fortfarande 
både abstrakta och obegripliga. I nästa steg arbe-
tar de med fotografier, kraftiga uppförstoringar 

Art & Science, om 
återbruk av kläder, 
”vintage”, textilindustri 
och global miljö-
förstöring, arbete av 
tre elever, år 9.
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av celler, studerar i detalj deras olika utseende. 
Anna Stenqvist är lärare i matematik och NO, 
år 7 – 9. Hon har också klubbar i matematik och 
hantverk/textilslöjd:

– Jag har gjort en stor tredimensionell halv cell 
i textil. Cellens organeller skapar ju energi och 
tar hand om restprodukter. Eleverna kan ta loss  
organellerna från textilcellen och undersöka hur 
de ser ut inuti. Sedan bygger de egna celler av olika 
sorters färgat papper. De ska ha ett hårt skal, cellens 
alla organ ska vara med, cellkärnan, DNA-spiralen 
m m. Hon fortsätter:

– Jag tror inte att de riktigt har förstått vad och hur 
mycket de lär sig. Som jag ser det måste kunskap 
mogna fram. Pusselbitarna ramlar på plats efter ett 
tag. Därför är det svårt att mäta kunskaper med 
prov.

Olika kunskapssyn
Förra terminen gjorde åttorna ett arbete i orga-
nisk kemi och byggde molekyler. De gjorde troll-
deg och färgade den. Det finns en internationell 
färgkod för en del av grundämnena i det perio-
diska systemet. Eleverna formade sedan degen 
till kulformiga atomer i olika färger, som byggdes 
ihop med olika antal sugrör. Det gjorde att de 
konkret arbetade med atomernas bindningsmöj-
ligheter, enkel-, dubbel- och trippelbindningar. 
Det här sättet att arbeta, säger Anna Stenqvist, 
skapar ett annat arbetsklimat. Det gör att eleverna 
vågar fråga. Och vågar man formulera sina frågor 
förstår man mycket bättre. Elisabeth Landström 
fortsätter:

– Jag tror att det finns olika uppfattningar om 
kunskapsbegreppet även på den här skolan, att det 
finns lärare som delar upp vetenskap och konst, 
att det är två olika fält. Kunskapsbegreppet bygger 
på en gammal skoltradition, där faktakunskaper 
oftare värderas högre än kunskaper i de estetiska 

ämnena. På vår skola har vi ännu inte fått ihop 
dessa kunskapsfält, men vi är på god väg eftersom 
ambitionen finns hos de flesta av oss. 

Det är trångt i Mediasalen. Filmen ”Växthus-
effekten. The Movie” börjar rulla, det är redovis-
ning för klassen. Filmen är ett växelspel mellan 
ett humorladdat, faktaspäckat studiosamtal och 
intervjuer med folk på stan om växthuseffekten. 
Studiosamtalet är inspelat nere på nya Kultur-
huset i Luleå. Två elever tar rollen som reporter-
proffs. De sitter i två väldigt stora snurrande stolar 
och försöker lotsa oss tittare genom ett av vår tids 
absolut största problem.

Arbetena i ”Art & Science” börjar med att eleverna 
har en fråga eller en hypotes. Pontus Ridderström 
och Felix Olsen, som går i åttan, hade frågan: 
”Hur mår våran jord?” Nu efter visningen är de 
nöjda, men också självkritiska.

– När vi gjorde filmen lärde vi oss mycket fakta 
om växthuseffekten, säger Pontus. Vi lärde oss 

Art & Science, om hur 
olika material brinner, 
projekt av två elever 
år 8.
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också en hel del om vad människor kan göra så 
att jorden mår bättre. Men vi skulle ha behövt 
vara tre som både filmade och redigerade, det var 
rätt svårt. Felix fortsätter:

– Vi skulle också haft lösa mikrofoner för att 
få bättre ljud. Vi skulle ha tränat mer på våra  
repliker. Då hade vi kunnat titta in i kameran i 
stället för att läsa på papperet. Vi skulle dessutom 
ha gjort fler intervjuer på stan. Han stannar upp 
och funderar:

– Men jag tror faktiskt att jag vill fortsätta och 
göra ännu en film om miljöförstöringen.

När matematiken tar plats i konstateljén
Matematik är en del av Nya Läroverkets profil. 
Skolan har ett kontinuerligt samarbete med mate-
matiska institutionen på Luleå Universitet. Lärarna 
har klubbar för de elever som behöver mer stöd 
eller större utmaningar. Man har en särskild sal, 
Mattelabbet, målad i läckra pastellfärger, för labo-
rativt arbete i matematik. 

– Bilden förstärker ju matematiken jättemycket, 
säger Anna Stenkvist. Men det tar väldigt lång tid 
för eleverna att inse att de måste lägga ner mycket 
tid och energi på bildarbetet, för att de ska för-
stå matematiken. På en matematiklektion kan 
de tycka att det är jättetrist att rita en bild, sam-
tidigt kan bildämnet vara bland det roligaste de 
vet. Hur ska vi kunna få bort de spärrarna? Hon 
fortsätter:

– Man måste ju egentligen alltid jobba med 
bild i matte, när man läser en text eller ser ett tal. 
Annars kan det vara svårare att förstå problemet. 
Men väldigt många elever ser fortfarande mate-
matiken som en tävling, de vill bara hinna med så 
många tal som möjligt.

Matematiken tar också stor plats i konstateljén. 
Erica Rönnbäck berättar om ett arbete sjuorna 
gjort om kvadrat och kub:

– Lärare pratar ofta matematiska när de ska 
förklara matte. Och det är verkligen inte lätt att 
förklara vad en kub är med vanliga svenska ord. 
Hur kan då arbetet i konstateljén hjälpa elever att 
få en praktisk förståelse av vad en kvadrat eller 
kub är? Hur ser de ut om vi ska rita dem? Vad är 
egentligen tredimensionellt? Hur ritar man det? 
Och hur bygger man en kub? Det uppstår en rad 
konkreta frågor. Och det gör att jag som lärare 
funderar ännu mer över vad kunskap är. Är det 
fortfarande att lyckas skriva rätt formel på pro-
vet? Eller är det att jag verkligen förstår vad det är 
jag har räknat ut?

Skolan handlar om att våga tänka själv 
Utforskandet av nya arbetssätt i matematik kan 
provocera både barn och deras föräldrar. Den 
sortens konflikter märks också på Nya Läroverket. 
Det finns starka föreställningar om vad matematik 
ska vara. Det händer att skeptiska föräldrar ringer 
Andreas Wåhlström och ifrågasätter hans annor-

Drömlägenheter och 
matematik, om area 
och skalor, år 7.
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lunda matematikundervisning. Det gällde bland 
annat arbetet med skalor och area. Eleverna 
började arbetet i ateljén och konstruerade sina 
drömlägenheter i kartong. Först efter ett föräldra- 
möte om skolans syn på kunskap blev föräldrarna 
lugnade. Andreas Wåhlström konstaterar att 
motståndet också finns hos barnen:

– Jag arbetade nyligen laborativt i matematik-
labbet med sjuorna. Men de tyckte bara att vi 
höll på med onödigt svammel. De tyckte att de 
tappade tid som de kunde använt till att räkna i 
matteboken. Det där tar tid att förändra. Erica 
Rönnbäck fortsätter:

– Det finns ju elever som väldigt tydligt uttrycker 
att det är jobbigt att tänka själv. Att de inte orkar 
tänka själva. Då plockar vi fram läroplanens mål 
och visar att skolan faktiskt handlar om att våga, 
att kunna tänka själv. Att elever inte kan gå i skolan 
och lita på att lärarna tänker åt eleverna. Att det 
faktiskt inte räcker att vara här och tro att om jag 
bara härmar de vuxna så har jag gjort mitt jobb.

Lärarna på Nya Läroverket märker att eleverna 
hela tiden rör sig mellan olika ämneskontexter. 
Det gäller särskilt skolans äldre elever, som gått 
på andra skolor. Eleverna lär sig, menar de, 
att tänka på olika sätt i olika ämnen. Andreas  
Wåhlström fortsätter: 

– Barn tänker ju inte ämnesmässigt innan de 
börjar skolan. Men skolan får dem att göra det. 
Vi lärare behöver våga se våra ämnen som något  
annat. Vi behöver helt enkelt sluta tänka ämnes-
mässigt och i stället börja fundera på hur vi kan 
arbeta tillsammans. På fredagarnas ”Art & Science” 
pratar vi ju inte ämnen och det gör faktiskt att 
ämnestänkandet börjar försvinna där. Elisabeth 
Landström igen:

– Men det där blir ändå komplicerat när vi ska 
sätta betyg i varje ämne och det pratar vi mycket 
om här. Läroplanen och kursplanerna hänger ju 
faktiskt inte ihop. I dagens skolpolitik talar man 

mycket om ”kunskapsskolan”. Men vad menar 
man egentligen med det? Talet om ”kunskaps-
skolan” hänger inte alls ihop med kunskaps- 
begreppet i ny forskning om lärande. 

Man tänker friare, lär sig mer
– Vi har mycket inflytande på den här skolan 
säger Josefine Brännvall, år 9. Om det är någon 
fråga i klassen, eller något problem, så visar de 
vuxna engagemang. Och det löser sig fort också. 
Vår rektor, Gunvor, vet hur viktigt det kan vara. 
Man kan faktiskt bli förvånad över hur fort allt 
kan gå. Här behöver man inte gå runt och vänta, 
och vänta och vänta. Och sedan blir man i alla fall 
bortglömd. Fanny Ullenius, år 9:

– Jag tror att man blir mycket självsäkrare och 
tryggare när man vet att det finns någon som lyssnar. 
Det är verkligen så på den här skolan.

När skolan var ny fick eleverna i sjuan, åttan 
och nian lite pengar till inredning i sina klass-
rum. Det kunde räcka till en soffa, anslagstavla 
och annat. När elevrådet sedan frågade om skrid-
skobana på skolgården fick de både den och en 
fotbollsplan. Ted Åslund Råberg, år 8, fortsätter:

– Jag ville ordna en informationsdag om FN 
och globala frågor. Jag pratade bara med Gunvor 
i fem minuter. Veckan efter hade vi ett möte och 
planerade hela dagen, som bland annat skulle 
handla om proportionerna mellan jordens rika 
och fattiga. Så var det klart!

Kan profilen ”Art & Science” påverka ert sätt 
att tänka?

– Jo, säger Cecilia Yliperttula Berlin, år 9, man 
tänker friare. Man lär sig mer också. Sedan när 
man kommer ut i livet är ju alla ämnen hop- 
blandade, liksom. Då har vi på den här skolan  
redan tränat på det. Ted igen:

– Det är en jättestor skillnad mot min förra 
skola. Där var allt bestämt hela terminen, från 
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vecka till vecka. Här följer vi inte rutiner, man 
måste som själv komma på lite. Erik Antti, år 7:

– Jag vågar ju fantisera mer, när jag vet att man 
kan välja själv hur man jobbar. I och med att skolan 
ger oss mycket ansvar utvidgar man sitt tänkande. 
”Art & Science” handlar egentligen väldigt mycket 
om ansvar, det tog ett tag innan jag förstod det.

Här får praktiken breda ut sig. Det gripbara, 
formandet, ger utrymme för eleverna att komma 
fram till egna frågor. Laborerandet med musik, 
bilder, olika tekniker och material ger helt andra 
möjligheter att förstå komplexa processer. Görandet, 
också i klubbarna, blir en del av teoretiserandet. 

Den sortens process är nu igång i klubben där 
eleverna gör musik i datorprogram. Eleverna 
börjar omedelbart göra musik. Men efter ett tag 
räcker inte deras kunskaper för att komma vidare. 
De kommer till en punkt där de börjar fundera 
över vad ackord är, rytmer, klanger. I traditionell 
musikundervisning brukar det anses för tidigt att 
elever i sjuan eller åttan lär sig musikteori. Men 
nu vill eleverna i musikklubben veta mer, de vill 
ha teori.

Eleverna ville göra tvärtom 
När skolan startade sökte sig elever hit mycket 
på grund av Nya Läroverkets profil. Men lärarna 
konstaterar nu att det i hög grad är eleverna som 
formar begreppet ”Art & Science”. Skolan har två 
elevråd, klassråd och Ljusgårdsmöten där det 
kommer upp många frågor. Elevernas synpunkter 
påverkar både undervisning och klubbar.

– När det gäller mina klubbar så har jag fått 
ändra rejält, säger Andreas Wåhlström. Barnen 
tyckte till exempel att filmklubben arbetade för 
teoretiskt, först olika teoribitar, sedan pröva dem, 
filma. Men eleverna ville göra tvärtom. De ville ut 
och filma, sedan skulle vi titta på det och diskutera 
det. Nu jobbar vi som de föreslog. 
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– I förskolans pedagogik utgår man från prak-
tiken, säger Mona-Lisa Lind, Nya Läroverkets 
biträdande rektor. Små barn lär sig på det sättet. 
Och här på skolan ser vi alltså att eleverna på 
högstadiet känner att när de vill lära sig något 
vill de börja i praktiken. Det är oerhört viktigt att 
lyssna in det. 

– Vi lärare tänkte ganska fyrkantigt i början av 
”Art & Science”, säger Andreas Wåhlström. Först 
läser eleverna om någonting, lär sig om någon-
ting, sedan skapar de något. Jag hade till exempel 
en elev som ville göra ett arbete om tsunamin. 
Jag föreslog hur han skulle kunna hitta fakta. 
Men han ville börja med att bygga en tsunamivåg 
i konstateljén. Då insåg jag något. Varför skulle 
man inte kunna börja med att bygga? Medan man 
bygger uppstår ju frågorna.

Hela undervisningen blir annorlunda
Vad händer då med er som lärare när ni kon-
fronteras med att eleverna tänker annorlunda om 
kunskap?

– Jag som lärare har ju en föreställning om hur 
min undervisning ska se ut. Det innebär att jag 
måste börja reflektera över om jag är trångsynt. 
Man måste faktiskt våga lyssna på barnen och låta 
dem pröva sig fram och sedan får man reflektera 
och utvärdera hur det blev.

Nästa arbete i matematik skulle handla om 
area och skalor, då gjorde Andreas Wåhlström 
tvärtom. Då fick eleverna börja med att bygga en 
drömlägenhet i kartong. Föreläsningar och teori 
kom in utifrån de hinder som uppstod under 
konstruktionen av lägenhetens olika rum.

– Hela undervisningen blir annorlunda, den 
går egentligen inte att förbereda. Frågorna kommer 
spontant. Det är ofta frågor som jag inte kunnat 
föreställa mig, sådant som jag inte såg som pro-
blem. När eleverna placerade in fönster och dör-

rar uppstod det mängder av problem som hand-
lade om skala. Fönstren hamnade flera meter upp 
från golvet. Ett badkar blev sex meter långt. Dör-
rar blev för trånga. Han fortsätter:

– Den här processen innebar att jag backade i 
min lärarroll. Det var på ett sätt länge sedan jag 
hade så litet att göra som lärare. Barnen tog reda 
på saker på ett helt annat sätt. De pratade mycket, 
mycket mer med varandra. De pratade så mycket 
matematik, diskuterade hur man kunde göra. Alla 
hade ju olika lägenheter, det betydde att de måste 
förklara för varandra om de problem de hade. 
I matteboken har ju alla samma problem. Nu 
var det faktiskt inte svaret som var viktigt, utan  
vägen, hur man gör. 

Andreas Wåhlström konstaterar också att elev-
erna före det här projektet ofta var stressade när de 
räknade i matteboken. Kanske trissade eleverna 
upp varandra i en sorts tävling, det var viktigast 
att snabbt komma fram till svaret. I arbetet med 

Art & Science, om 
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lägenheterna försvann den stressen. De började 
snarare ta sig tid att fundera över hur de skulle 
göra. Och det lugnet har, menar han, faktiskt 
spritt sig till andra arbeten i matematik. Möjligen, 
säger han, ökade eleverna sitt självförtroende.

Numera har arbetslagsmötena gett den peda-
gogiska diskussionen på skolan en helt annan 
inriktning. Lärarna diskuterar begrepp som kun-
skap och elevinflytande. De kommer från sex olika 
skolor och har olika erfarenheter. De börjar nu 
komma till en punkt där de kanske måste omvärdera 
sin förståelse av vad kunskap är. På samma sätt 
diskuterar de vad begreppet reellt elevinflytande 
egentligen är. Andreas Wåhlström igen:

– Lärare har ofta med sig en uppfattning om 
vad eleverna ska kunna i deras ämne. Men nu har 
vi börjat titta på kursplanerna med frågan: Vad 
står det egentligen? Finns det något vi måste?  
Eller är det bara något vi har med oss från vår 
egen skolgång eller utbildning? Vi diskuterar allt-
så hur vi kan bedriva undervisning om det fak-
tiskt inte finns så mycket som vi lärare måste. Kan 
det innebära att vi kan ge eleverna ännu mer in-
flytande? Att vi i stället för ”måsten” kan fokusera 
på de färdigheter vi anser att eleverna ska ha.

Förskolans läroplan påverkar hela skolan
På Nya Läroverket vill man att pedagogiken i för-
skolan och grundskolans tidiga år också påver-
kar pedagogiken för de äldre barnen. Förskolans  
läroplan, påpekar Mona-Lisa Lind, ligger vid 
forskningsfronten om lärande:

– Det är ju inte för inte som forskare laborerar, 
man prövar saker. Men i svensk grundskola är 
fortfarande ofta laborationer, praktiskt prövande, 
något vid sidan om. Forskningen är ju ganska 
samstämmig om hur barn tänker, hur människan 
tänker. Och förskolepedagogiken ligger långt, 
långt före det vi vanligen ser i svensk skola. Om 

förskolepedagogiken kan påverka svensk grund-
skola kommer fler barn uppleva att de lyckas i 
skolan.

Några dagar varje termin har alla skolans  
arbetslag gemensamma reflektionsdagar. Varje 
arbetslag får en halvdag att presentera sitt arbete, 
vilka problem de har, vad de har lyckats med. Det 
är ett sätt att både få hjälp och inspirera, man ger 
de andra arbetslagen många konkreta idéer. De 
dagarna, menar Andreas Wåhlström, för verkli-
gen skolan framåt: 

– För oss som är lärare för sjuor, åttor, nior kan 
det här kännas ovant. Men tänkandet om för-
skolepedagogikens betydelse har slagit rot mer 
och mer på skolan. Det gör att jag nu ser en sorts 
progression. Man arbetar faktiskt på lågstadiet 
med samma saker som vi gör på högstadiet. Man 
låter också de mindre barnen reflektera över sa-
ker och träna sig att analysera på samma sätt som 
vi arbetar med de äldre barnen. Vi kan alltså ha 
samma mål för sjuåringar och för dem som går 
i nian!

En av skolans förskoleklasser for iväg och tit-
tade på ett äppelträd.
– Trädet är som äpplenas mamma, konstaterar ett 

barn.
– Hur får barnen mat, då?
– De suger med rötterna.

Barnen undersöker grenarna, tittar om äpplena 
är lika stora. Konstaterar att gamla äpplen har 
rynkor som gamla människor. Tillbaka på skolan 
lägger de halva äpplen i fönstret.
– Titta de krymper, säger ett barn efter någon 

dag.
– Varför, frågar pedagogen.
– Det är blött. Det kommer ut vatten.
– Varför tror ni att äpplet har ett skal, frågar  

pedagogen.
– Annars skulle vattnet rinna ut.

Nya Läroverkets kafé ligger på andra våningen. 



37



38

Collage, arbete inom 
tema om människo-
kroppen, elever år 
4 – 6.



39

Hit kommer både lärare och elever för fikapauser.
Det drivs som ett litet företagsprojekt, utan vinst-
intressen, av en av skolans klubbar. Man säljer te, 
kaffe, saft, smörgåsar, bullar och kakor till låga 
priser. Bakom disken står elever.

Alla skolor har sin särskilda stämning. Tecken 
strömmar emot besökaren. Det handlar om hur 
barn och unga rör sig i skolan. Om deras kroppar 
behärskas av väggar, trappor, korridorer eller 
om de kan ta rummen i besittning. Det handlar 
också om lärarna, om deras kroppsspråk, hur de 
faktiskt möter sina elever. Det handlar även om 
röstlägen. Det handlar om låsta dörrar eller för-
bud mot inträde. Det handlar om nymålade väggar 
eller nerslitna. 

Nya Läroverket är en plats som skiljer ut sig på 
flera sätt. Förutom entrén, en ljusgård med väl-
dig takhöjd, är byggnadens arkitektur traditionell 
med korridorer, trappor och klassrum. Nya Läro- 
verkets ledning har med ofta enkla medel skapat en 
i skolsammanhang rätt ovanlig stämning. Mycket 
vit målarfärg, begagnade möbler i arbetslagens 
rum och kaféet, persiska mattor, enstaka gardiner 
i skimrande tyger.

Eleverna i år 7 – 9 har särskilda kapprum intill 
klassrummen. Korridorerna blir inte fulla av skåp 
och ytterkläder, där har eleverna nu plats för sitt-
grupper. På väggen hänger flera nya gitarrer som 
det är fritt fram att spela på. Utanför mediasalen 
sitter några elever uppkrupna i en soffa och små-
pratar, deras skor står i en rad på golvet.

Innanför ingången, i Ljusgårdens stora hall sitter 
det ofta elever och småpratar i några gungstolar. 
På tredje våningen har trapphallen och korridoren 
intill mediasalen utformats som konsthall. Här 
ställer grannskapets konstnärer, skolans elever 
och lärare ut sina verk.

– På den här skolan känner jag att förskoleklas-
sen är viktig, det har jag aldrig känt förut. Vi får 
oerhört mycket respons från ledningen och det är 

väldigt upplyftande. Jag har inte mött det på de 
andra skolor där jag arbetat. Marita Happalahti, 
är förskollärare och arbetar i den ena förskole-
klassen. Hon har också en klubb i finska. 

Vad kräver då profilen av er som lärare för de 
yngre barnen? Marita Happalahti fortsätter: 

– Det gäller verkligen att man är flexibel i sitt 
tänkande. Man behöver vara en aktiv lyssnare, 
som pedagog är det bra om man har större öron 
än mun. Anna Hellman, klasslärare år 5, har också 
klubb i svenska, samt en som gör Nya Läroverkets 
skoltidning:

– Man måste ofta fråga sig själv: Är jag enkel-
spårig nu, kan jag se det här på något annat sätt? 
Vi försöker också hela tiden vara lyhörda och få 
med barnen i hur arbetet utformas. De hittar ju 
ofta vägar som vi vuxna inte ser. Och då gäller det 
att nappa på hur barnen tänker och hjälpa dem 
att utveckla sina idéer.

Här når vi andra djup
Första året organiserade skolan fortbildningar 
varannan vecka som leddes av lärarna i konst, 
trä- och textilslöjd, media, film, foto, musik och 
drama. Lärarna valde vilka områden de ville för-
djupa sig i. Hösten 2007 har fortbildningen handlat 
om matematik, våren 2008 arbetar man med frågor 
som rör naturvetenskap. Alla fortbildningar berör 
både ämnets teoretiska frågor och hur de på olika 
sätt kan bearbetas estetiskt.

– Man har alltid målat i skolan, man har all-
tid räknat, säger Cecilia Johansson, som är klass- 
lärare i år 2 och har klubb i matematik. Men här 
tar vi nästa steg, når andra djup. Jag kan ärligt 
säga att jag och några till var ganska vilsna inför 
begreppet ”Art & Science” hela förra året. Vi hade 
ingen aning om vad det egentligen stod för. Och 
vi som arbetar med de mindre barnen hade ännu 
inte något samarbete med lärarna i konst, musik 
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och slöjd. Nu har vi landat lite mer och det handlar 
egentligen om att alltid försöka vika av från den 
vanliga vägen och tillföra estetiska perspektiv 
som får eleverna att tänka vidare.

Första året skulle också alla lärarna delta i den 
just bildade personalkören. Det var laddat för 
många, de kände rädsla, tyckte det var både svårt 
och hemskt. Målet med kören var att lärarna på 
Nya Läroverket skulle lära sig att verkligen an-
vända sina röster.

– Vi tvingades ta itu med den där rädslan, säger 
Cecilia Johansson och skrattar. Hon fortsätter: 

– Men alla kan ju inte kunna allt. Det vore in-
tressant om vi på skolan kunde utveckla en större 

flexibilitet, många av oss har ju spetskompetens 
på olika områden. Vi har tagit upp den här frågan 
på våra gemensamma reflektionsdagar. Nu prövar 
vi det. Slöjd- och teknikläraren har börjat arbeta 
med de mindre barnen i våra olika teman. En sjua 
och deras NO-lärare har haft lektioner om kemi 
med årskurs tre. Den sortens samarbeten är väl-
digt värdefulla.

Våga tänka i andra banor
Profilen skapar en hel del diskussioner om de 
yngre barnens lärande, om valet mellan traditionell 
färdighetsträning och mer utforskande arbete. 
Anna Hellman igen:

– Vi har haft många diskussioner om skillnaden 
mellan ett traditionellt kunskapsbegrepp, det som 
ofta betygsätts i skolan, och kreativitet. Vad är 
egentligen viktigast idag? Faktakunskaper får du 
tillgång till nästan överallt numera. Men kreativitet 
lär man sig inte på samma sätt. 

På Nya Läroverket diskuterar nu pedagogerna 
hur de kan främja elevernas kreativitet så att de 
hittar egna vägar till olika sorters kunskap. Det 
handlar i hög grad, menar Anna Hellman, om att 
både pedagoger och elever ska våga formulera 
andra frågor. Men, säger hon, det är fortfarande 
svårt. Många barn har lärt sig att tankar är antingen 
rätt eller fel.

– Arbetena på fredagarnas Art & Science tränar 
eleverna att släppa spärren och ta steget utanför 
sitt vanliga tänkande. De måste helt enkelt lära sig 
att våga tänka i andra banor. Och för det krävs 
utvecklingen av deras självkänsla, att de känner 
att de kan, att de vågar testa, att de uppfinner och 
laborerar, att de alltid prövar att gå längre.

De kommande veckorna ska Anna Hellmans 
femteklass göra arbeten om Europa. En pojke  
berättade att han vill ta reda på varför olika länder 
som var med i andra världskriget använde olika 



41

vapen. Anna Hellman kände först en sorts peda-
gogisk panik inom sig: Nej! Inget arbete om vapen! 

– Men jag tror att den här eleven kommer att 
lära sig massor. Häromdagen berättade han att  
arbetet blir större än han först trodde. Det handlar 
nu inte bara om andra världskriget i Europa, han 
tar med Japan och USA också. Det här arbetet 
kan leda in honom på stora frågor om världens 
vapenindustrier. Marita Happalahti fortsätter:

– Min grundsyn är att det kan finnas en  
Einstein i varje barn. Man vet ju inte vad de har 
att komma med. Vi försöker uppmärksamma 
dem på att alla tänker olika.

De konstaterar allihop att arbetet på Nya Läro-
verket ibland kan påminna om arbetssättet på 
andra skolor. Men här, säger de, finns det en  
annan tyngd. Det är ett förhållningssätt som sna-
rare har sin grund i förskolepedagogik. Marita  
Happalahti:

– Många förskoleklasser använder matematik-
böcker. Det gör inte vi. Vi utgår från barnens re-
flektioner och skapar problemlösningar som de 
arbetar med estetiskt. Vi arbetar helt enkelt med 
vad barnen ser i olika rum, ute och inne. I mate-
matiken kan det till exempel handla om likheter 
och skillnader. Vi börjar kanske i barnens egna 
kläder eller från olika mönster i omgivningen. Vi 
frågar: Vad ser du här? 

– Det som är viktigast att lyfta är andan på den 
här skolan, säger Cecilia Johansson. En anda att 
vi lärare är på väg mot något gemensamt. Skol-
ledarna är tydliga. De låter oss inte glömma bort 
vårt uppdrag, att det är ”Art & Science”. 

Lärandets djupstrukturer
– Nästan dagligen kan man här på skolan se  
exempel på arbeten som förenar konstarterna och 
olika ämnesteorier. Ofta är det inga märkvärdiga 
jätteprojekt. Men när det utvecklas till ett sätt att 

tänka dag efter dag, då blir det märkvärdigt. 
Gunvor Selberg är rektor på Nya Läroverket, 

som drivs som friskola. Mot slutet av nittiotalet 
skrev hon sin doktorsavhandling ”Främja elevers 
lärande genom elevinflytande”. I sin forskning 
och praktik har hon funnit att verkligt elevin-
flytande påverkar lärandets djupstrukturer.

Under början av nittiotalet hade Gunvor Sel-
berg också byggt upp Kråkbergsskolan, en kom-
munal 7 – 9-skola i Sunderbyn utanför Luleå. 
Kråkbergsskolan har väckt mycket uppmärksamhet. 
Arkitekturen gestaltar hennes pedagogiska idéer 
om konstarterna som drivkraft i lärandet, om 
barns och ungas rättigheter och inflytande.

Kråkbergsskolans form växte fram i samtal 
med elever om hur de ville ha sin skola. Eget 
klassrum, eget kapprum, inga skåp. Varje arbets-
lag arbetar nära sina elever, som en skola i skolan. 
Mycket av den strukturen har flyttat med till Nya 
Läroverket.
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Gunvor Selberg har regelbundet samtal med 
Nya Läroverkets elever. Skolan gör en intervju 
med varje elev som kommer till skolan. Skolled-
ningen gör också omfattande intervjuer, en gång 
varje termin, med flera elever från alla klasser. 
Det handlar om hur eleverna ser på skolan, på sitt 
lärande. Kan de lita på skolans vuxna? Kan de ut-
trycka sina åsikter på skolan? Har de inflytande? 
Också i lärandet? 

Gunvor Selberg lägger dessutom ner i snitt tio 
timmar per vecka på observationer i Ljusgården, 

matsalen, korridorer, klassrum. Hon vikarierar 
när det behövs. Varför allt detta?

– Jag behöver kunskap om hur skolan mår, hur 
eleverna arbetar. Observationerna gör att jag ser 
när det uppstår förändringar. Samtal med elever 
och mina observationer gör att vi har ett tydligare 
underlag att ta ställning till. Det blir helt enkelt 
lättare att arbeta. Skolledning och lärare behöver 
inte tro, vi vet.

På Ljusgårdsmöten, flera varje termin, lyfts 
skolans viktiga frågor fram. Eleverna berättar vad 
de tar upp i de olika elevråden, Gunvor Selberg 
berättar från sitt skolledarperspektiv. Då upp- 
träder också elever i olika åldrar för varandra, med  
musik, sång, dans.

Skolan bjuder också regelbundet in gäster som 
föreläser, om ”Barn i Kina”, ”Hur funkar hjärnan” 
eller om ”Missionärsarbete i Asien”. En kvinna 
som mobbades som barn har hållit föredrag om 
hur upplevelsen av mobbning aldrig går ur en 
människa.

Nya Läroverket har utökat skoltiden 
Som friskola har Nya Läroverket rätt att utforma 
en egen timplan. Man har utökat skoltiden, har 
tagit bort begrepp som skolans val, elevens val. 
De timmarna används till gestaltande arbete i olika 
konstarter. Profilen Art & Science tar tid från alla 
ämnen. 

– Det finns nu en växande medvetenhet på Nya 
Läroverket, säger Gunvor Selberg, framför allt 
bland lärarna, men också bland eleverna. Med-
vetenheten om att konstarterna kan hjälpa en 
att förstå, kan hjälpa en att gestalta och komma  
vidare i en arbetsprocess. Genom konstarterna 
kan andra förstå vad man har kommit fram till. 
Och vi har kommit en bit på väg i de arbeten 
som börjar i någon av konstarterna och sedan 
går vidare in i ett ämnes teorier. Men jag tror att 

Foto Nya Läroverket.
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konstarterna ibland nästan måste tränga sig in i 
ett arbete för att hjälpa barnen att förstå.

Gunvor Selberg konstaterar att hon ständigt 
letar efter och sällan finner användbar forskning, 
särskilt om vad konstarterna kan betyda i lärandet. 
Som skolledare vill hon ha nya perspektiv, något 
som stör, något som skakar om.

– Det som bekymrar mig mest är att så få prak-
tiker forskar. Den sortens forskning brukar få 
konkret betydelse för skolutveckling.

Nya Läroverket driver framför allt sin utveck-
ling genom att pedagoger och skolledning under-
söker den egna praktiken. Våren 2008 ska man 
särskilt granska och diskutera skolans projekt om 
naturvetenskap. En annan fråga som ska upp är 
de ämnen som hör till NO. Vad förenar egentligen 
ämnen som biologi, kemi, fysik och teknik?

Under våren ska hela skolan också arbeta 
med ett gemensamt kunskapsområde som rör 
alla möjliga olika aspekter av Kina. Allt ska  
dokumenteras, planering, konkret arbete, resultat. 
Kina-projektet kommer sedan att granskas på 
djupet och diskuteras av pedagoger och ledning.

Gunvor Selberg menar att det är lika viktigt att 
använda konstarterna i språkutvecklingen, i den 
matematiska utvecklingen, i förståelsen av natur-
vetenskap. Hon är övertygad om att konstarterna 
kan hjälpa oss att lära, kan hjälpa oss att bearbeta 
information och att minnas. 

– När konstarterna är med blir det också ett 
väldigt elevaktivt arbete. Det handlar ju om elev-
ernas uttryck, alltså om ett arbete som bara elev-
erna kan göra. Lärarnas uppgift blir alltmer att 
skickligt handleda eleverna in i lärandet.

Klubbarna utvecklar kunskap och förmåga
Alla lärare på Nya Läroverket ska arbeta praktiskt 
i någon konstart. De ska ha ett starkt intresse och 
erfarenhet av att spela musik, göra film, måla, 

sticka eller sjunga i kör. De ska också ha erfa-
renhet av att koppla lärandet till olika konstarter. 
Alla på skolan ska vara involverade i att utveckla 
skolans profil. 

Gunvor Selberg ser klubbarna som en mycket 
viktig del i arbetet för att utveckla Nya Läroverket. 
Genom arbetet i klubbarna samlar eleverna på 
sig både kunskap och förmåga på många olika 
områden. Den kunskapen och förmågan dras,  
säger hon, dagen därpå in i klassrummet.

– Det finns en otrolig poäng just i det att klub-
barna är frivilliga. Säg att tre elever från varje elev-
arbetslag lär sig filmproduktion i filmklubben. Det 
kommer innebära att samma elever, förmodligen 
ganska snart, vill börja arbeta med film också i 
sitt lärande. Vi både uppmuntrar och uppmanar 
eleverna att gå i olika klubbar, foto, konst, film- 
eller musikproduktion, hantverk, språk, expe-
rimentell matematik och annat. Det är också en 
särskild kvalitet att det är skolans lärare som är 
ledare för klubbarna. 

Art & Science, om luft, 
arbete år 1. 
Foto: Peter Ohlsson.
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Det börjar också växa fram ett intresse bland 
lärarna för de andra lärarnas klubbar, för deras 
förmågor och kunskaper inom olika konstarter 
och områden. Nya Läroverket har blivit en plats 
med en mängd specialkunskaper, i en mängd 
olika kombinationer. Gunvor Selberg konstaterar 
att utan klubbarna hade all denna förmåga inte 
blivit synlig.

– Genom åren har jag lärt mig att lärare måste 
bli starka, för att utveckla sitt ledarskap och sin 
förmåga att leda elever in i inflytande. För mig 
som skolledare handlar det om att hela tiden lyfta 
exempel som leder oss framåt. Och att bygga upp 
en medvetenhet hos alla lärare om vilka konse-
kvenser olika former av ledarskap får. Vi ska hela 
tiden fråga oss: Hur klarar vi att ge eleverna in-

flytande, hur klarar vi att utveckla området ”Art 
& Science”? Hon fortsätter:

– Det är också viktigt att kompetensutveck-
lingen på den här skolan bygger på vad vi själva 
kan. Det betyder att jag som skolledare hela  
tiden måste veta vad som pågår, jag måste kunna 
se igenom de arbeten som görs. Jag måste också 
på samma sätt granska mig själv och mitt sätt att 
leda. Målet är att lärarna här utvecklas till specia-
lister. De måste i sin tur ha en förmåga att se också 
eleverna som specialister. De måste dessutom 
kunna leda eleverna så att deras specialiteter och 
särskilda förmågor kommer fram. Det här syns 
inte minst i klubbarna, där syns det faktiskt vad 
eleverna redan kan och vad de vill kunna.

Art & Science, höj- 
och sänkbar sluss, 
elever år 8.
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Det handlar dels om en mycket utbredd syn på 
”det fria skapandet”, som något expressivt som 
kommer djupt inifrån individen. Gunilla Dahl-
berg ser den kultursynen som både romantisk 
och nostalgisk. 

Det handlar också om en annan, vanlig syn 
på kultur i förskola och skola som något som är  
terapeutiskt. Arbete med bild eller drama betraktas 
då som terapi, på samma sätt som leken också 
ofta betraktas som terapeutisk. Det terapeutiska 
perspektivet på estetik i förskola och skola kom-
mer i sin tur ur uppfattningen att många barn har 
”brister”. Att just de därför behöver ”skapandet”.

Lärandets etiska och estetiska dimensioner
I det svenska samhället finns det, säger Gunilla 
Dahlberg, en utbredd föreställning att kultur-
arbetare och kulturen är något som ska komma 
till förskolor och skolor utifrån. I Reggio Emilia 

”Många förskollärare och lärare som prövar att arbeta utforskande, med 
estetisk gestaltning, konstaterar att de inte kan gå tillbaka till sina tidigare 
arbetsrutiner. Frågan är varför? Vad är det egentligen som har hänt? 
Pedagogerna får omskakande erfarenheter som går mycket djupt.  
Erfarenheter som verkligen förändrar deras syn på vad barn kan, på vad 
kunskap är, hur kunskap växer fram.”

Det vi håller på med handlar om något mycket 
starkt, mycket revolutionerande, säger Ebba 
Theorell. Det handlar om varje människas rätt att 
hitta sin röst, om rätten att tänka och uttrycka sig 
på många olika sätt.

Ebba Theorell är atelierista*. Hon arbetar på 
svenska förskolor och skolor med det pedagogiska 
förhållningssätt som utvecklats i italienska för- 
skolor, i Reggio Emilia i norra Italien. Hon sam-
arbetar sedan några år tillbaka med Gunilla Dahl-
berg, professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i  
Stockholm, som bland annat leder forsknings-
gruppen ”Lärandets etik och estetik”.

Tillsammans med Harold Göthson, till nyligen 
chef för svenska Reggio Emiliainstitutet, står de 
för perspektiv på lärandets praktik och forskning 
om lärande, som utmanar etablerade kunskaps-
begrepp.

Reggio Emilias syn på estetiska språk ifråga-
sätter några dominanta stråk i svensk pedagogik. 

PRaKTIK OcH FORSKNING, ETT PERSPEKTIV

* En atelierista ansvarar för de ”hundra språken”.
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”Han fortsätter prata och ritar samtidigt: Det måste vara så att det första fröet skapas av vatten, sol, lite jord, lite gräs...” 
Foto: Ebba Theorell.
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däremot ses de estetiska språken snarare ur ett 
kommunikativt och demokratiskt perspektiv.

– Vi menar att de estetiska språken redan lever 
i förskolor och skolor, eftersom barn och unga 
finns där. Barn utforskar hela tiden världen med 
hjälp av ”hundra språk”, de gör det för att skapa 
mening. För att kunna förstå vad de gör måste vi 
vuxna hela tiden tänka gränsöverskridande. Vår 
förståelse av barns tänkande måste kunna härbärgera 
alla nyanser, hela komplexiteten. Hon fortsätter:

– Jag tror att lärare måste ha kunskaper både 
om vetenskapernas nya begrepp, om estetik och 
etik, så att de kan möta och utmana barns alla 
olika förmågor, deras vilja att kommunicera. 
Därför handlar vår forskning i hög grad om att 
synliggöra och utveckla den etiska och estetiska 
dimensionen i lärandet.

– Det kanske mest dramatiska, säger Harold 
Göthson, är att vi menar att det pågår ett forsk-
ningsarbete i barnens värld. De utvecklar hela 
tiden olika forskningsstrategier. Och vi menar 
alltså inte att deras arbete liknar forskning. Vi 
menar att det barnen gör är forskning, det är vårt 
förhållningssätt.

Kaosteorier och barns tänkande
Ebba Theorell och Gunilla Dahlberg driver för 
närvarande ett forskningsprojekt som handlar 
om naturvetenskap. De följer barn på en förskola, 
från fem års ålder till första klass i grundskolan. 
Utgångspunkten i deras arbete är ny naturveten-
skaplig forskning, bland annat kaosteori. De prövar 
också radikala nya begrepp för tänkandets for-
mer, kunskapens former, utvecklade i den franske 
filosofen Gilles Deleuze´s banbrytande arbete. 
Gunilla Dahlberg:

– Vi behöver, tror jag, nya uttryck, begrepp och 
tankefigurer i pedagogiken. Begrepp som kommer 
ur ett möte mellan etik, estetik och vetenskap.  

I projektet om naturvetenskap utforskar vi och 
experimenterar med begrepp som relationer, 
transformationer, självorganisering och rörelse.

Projektet handlar om att skapa andra ramar 
för lärande, om att ge barnen fler möjligheter att 
utveckla sitt tänkande om världen. Kaosteorier 
ifrågasätter den gamla naturvetenskapens beto-
ning på att ordna världen i kategorier, att isolera 
människa och natur från varandra. Denna nya 
forskning betonar att allt står i förbindelse och 
befinner sig i ständig förändring. Ebba Theorell:

– Jag kan till exempel fråga barnen hur de  
tänker kring en blommas liv.

– Barnen svarar då: Jag tror så här! Och så börjar 
de rita. En pojke ritar blommor på en lång rad, 
med rötter. Jag frågar: Men hur kommer då den 
första blomman dit? Pojken svarar: Jag måste 
tänka. Så tar han fram mer papper och lera. Han 
fortsätter prata och ritar samtidigt: Det måste 
vara så att det första fröet skapas av vatten, sol, 
lite jord och lite gräs. De bildar tillsammans ett 
frö. Samma blandning växer sedan ut till rötter. 
Det bildas ringar. 

– Senare bygger han upp och visar hela sin 
tanke i lera. Så här utvecklar barnen sina idéer. 
De arbetar i olika material och samtalar hela  
tiden med varandra om sina olika hypoteser. Vi 
utforskar alltså olika fenomen på ett relationellt 
sätt. När barnen formulerar sina tankar blir de 
förankrade i ett kunskapsområde. Den förank-
ringen gör att de får krokar där de kan hänga upp 
ny kunskap. 

Ebba Theorell konstaterar att hon ofta verkli-
gen måste anstränga sig för att hålla det relatio-
nella perspektivet i fokus i arbetet med barnen. 
Hon är själv fostrad i det traditionella sättet att 
tänka naturvetenskapligt, i åtskiljande av arter och  
individer inom arten.

– Jag hade ju kunnat nöja mig med att han bara 
ritade blommor med rötter. Men den nya natur-
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vetenskapens teorier kan hjälpa mig att tänka i 
fler möjligheter. Den stöder mig i att uppmuntra 
barnen, de fortsätter kanske tänka ut saker som 
jag inte vet något om. Som pedagog blir jag ibland 
förbryllad, men just det blir ofta utgångspunkten 
för fortsatt fördjupning. Det här sättet att arbeta 
är väldigt omvälvande. Hon fortsätter: 

– När jag praktiserade i Reggio Emilia slog 
det mig hur långt deras pedagoger vågar gå. De  
menar verkligen att alla barn är intelligenta, att 
alla barn har rätt att forska. Det handlar om att 
jag som pedagog inte nöjer mig, utan oupphörligt 
utmanar min förståelse av hur jag och barnen kan 
gå vidare. Harold Göthson fortsätter:

– Loris Malaguzzi, som varit med och utvecklat 
deras förhållningssätt, talade om mötet mellan 
barn och pedagog som en pingpongmatch. Pedago-
gen måste också våga slå bollar tillbaka till barnen. 

– Det handlar framför allt om att skapa spännande 

kontexter för undersökande, säger Ebba Theorell. 
Vi måste ge tid för varje arbete att växa fram, vi 
behöver mycket tid för att observera och lyssna 
på barnen. Det betyder i sin tur att pedagoger 
inte kan arbeta ensamma. Bara genom gemensam  
dokumentation och reflektion kan vi utveckla 
bättre kontexter för lärande. Hon fortsätter:

– Samtidigt är det viktigt att betona att barnen 
i vårt arbete också hämtar lärande ur böcker, på 
museer, vi bjuder in forskare, till exempel biologer. 
Men jag väntar tills barnen har hunnit tänka 
mycket själva, när de verkligen brinner av intres-
se att veta mer.

Pedagogers omskakande erfarenheter 
Många förskollärare och lärare som prövar att  
arbeta utforskande, med estetisk gestaltning, kon-
staterar att de inte kan gå tillbaka till sina tidigare 
arbetsrutiner. Frågan är varför? Vad är det egent-
ligen som har hänt? Gunilla Dahlberg menar att 
de får omskakande erfarenheter som går mycket 
djupt. Erfarenheter som verkligen förändrar pe-
dagogers syn på vad barn kan, på vad kunskap är, 
hur kunskap växer fram.

Barnen på förskolan har varit ute i skogen och 
samlat på sig saker. Kottar, stenar, allt möjligt.

Ebba Theorell undrar om barnen kan hitta en 
ordning för alla föremålen. Hon frågar:

– Finns det en ordning?
Barnen, 4 och 5 år gamla, lade först sakerna i en 

hög, sedan radade de upp dem på en linje. Ebba 
lade märke till att de inte någon gång separerade 
stenar från kottar, kottar från pinnar eller löv.
– Finns det någon mer ordning?

Då började barnen lägga alla blandade föremål 
på rad som en inåtgående spiral.

– Har den något namn, frågade Ebba.
– Vi kan kalla den för virvelvinden. För när det 

blåser flyger allt omkring.

Foto: Ebba Theorell.
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”...de bildar tillsammans ett frö. Samma blandning växer sedan ut till rötter.”
Foto: Ebba Theorell.

Den urgamla bilden för kunskap i västerländsk 
kultur är att kunskapen är som ett träd. En bild 
som finns redan i bibeln. Först ska vi ha rötter, 
sedan växer trädets stam, sist kommer trädets 
krona. Gunilla Dahlberg menar att trädet som 
metafor för kunskap finns inbyggt i vårt sätt att 
tänka. 

Den kunskapssynen, säger hon, har skapat mog-
nadstänkandet, föreställningen att barn i en viss 
ålder inte kan klara vissa uppgifter. Mognads-
tänkandet innebär att barn egentligen är mogna, 
fulländade, först när de når trädets krona. Mognads-
tänkandet skapar också en tidspress hos många 
pedagoger. De känner en oro för att barnen inte 
ska ”mogna” på rätt sätt, i rätt tid.

Barns intelligens förändras oupphörligt
Sedan nittiotalet har den amerikanske forskaren 
Howard Gardner fått stort genomslag i Sverige. 
Hans tänkande går i korthet ut på att barn har 
flera intelligenser, han argumenterar för ända 
upp till nio olika intelligenser. Reggio Children*, 
i Reggio Emilia, samarbetar med Howard Gard-
ner. Men pedagogerna i Reggio Emilia ser intel-
ligensen på ett annat sätt. Gunilla Dahlberg:

– De ser intelligensen som en hel väv. Loris 
Malaguzzi har sagt att de tänker på intelligensen 
som en ”salig spaghettiröra”. Alltså något som 
är fullt av förbindelser, relationer och samtidigt 
något självorganiserande, som just ligger i den 
”saliga spaghettirörans” alla knutpunkter. I vårt 
forskningssamarbete med förskolor i Reggio 
Emilia försöker vi bland annat utveckla förstå-
elsen av begreppet intelligens och förståelsen av 
tänkandet.

– I Reggio Emilia, säger Harold Göthson, tror 
man inte heller att intelligensen kan brytas upp 
i olika delar, så som Howard Gardner gör. De  
menar att helheten hos intelligensen är det som är 

* Reggio Children utvecklar den pedagogiska verksamheten på de kommunala 
förskolorna i Reggio Emilia. Reggio Children organiserar ett internationellt 
nätverk och stödjer fortbildning och forskning på det pedagogiska fältet. 
www.reggiochildren.it
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det viktiga att försvara. De betonar också att det 
är en helhet som hela tiden befinner sig i föränd-
ring. Därför menar man i Reggio Emilia också att 
det är en jättefara att, vid någon tidpunkt, definiera 
ett barns intelligens. Barns intelligens befinner sig 
hela tiden i förändring och den förändringen är 
oförutsägbar. Gunilla Dahlberg igen: 

– I västerländsk kultur är det vanligt att låsa fast 
uppfattningar om hur något är. Hur barn är, hur 
föräldrar är, hur naturvetenskap är. Men i stället 
för att tala om hur något är, borde vi kanske snarare 
tala om tillblivelse. Ett av de barn vi arbetar med 
uttrycker en sådan uppfattning om världen. Han 
säger: ”Naturen är aldrig likadan, bara på sekun-
den kan den se likadan ut. Sedan förändras den”. 

Våga vara i osäkerheten
– Det finns en tradition av experimentskolor,  
säger Harold Göthson. John Dewey var en del av 
det och man kan se vårt arbete som en fortsätt-
ning på den traditionen. Även om vårt förhåll-
ningssätt är ännu mer prövande, mer öppet.

Harold Göthson betonar att den pedagogiska 
praktiken måste våga vara i ”osäkerheten”.

Men den dominerande diskursen i pedago-
gisk forskning och pedagogiska organisationer är 
tvärtom att man i varje projekt bör veta vad man 
vill fånga. 

– Men att våga vara i ”osäkerhet” har inget att 
göra med förvirring, eller att all ordning ska lösas 
upp. Tvärtom kräver det enorma förberedelser om 
man ska arbeta i denna ”osäkerhet”. Vi behöver, 
som pedagoger, förbereda oss både på att kunna 
uppfatta det vi förväntar oss och på det vi inte vet 

”Jag ser att i Reggio saktar pedagogerna ner farten när de möter  
motstånd. De är inte rädda för det.”

vad det är. Och i Reggio Emilia menar man att 
barn kanske har en större förmåga till den här  
öppenheten än vi vuxna som arbetar med dem 
har. Men det är vi som ska hjälpa dem att använda 
sin förmåga. Gunilla Dahlberg fortsätter:

– Jag börjar mer och mer förstå att verkligt  
lärande, på djupet, kräver hårt arbete, det kräver 
också tålamod. Derrida, den franske filosofen, 
menar att verkligt lärande innebär en sorts våld 
mot varje människas etablerade tankestrukturer. 

– Och det innebär, säger Harold Göthson, att 
barn ju också kan känna motstånd mot att gå 
in i det vuxna menar är meningsfulla samman-
hang. De vet att de då måste ta ansvar för sin egen  
process, de måste vara delaktiga. I det läget kan 
de välja att visa leda, motstånd. Ebba Theorell 
fortsätter:

– Jag ser att i Reggio saktar pedagogerna ner 
farten när de möter motstånd. De är inte rädda 
för det. Det är ju ofta där nycklarna ligger för 
att komma vidare. Pedagoger måste våga se vad 
motståndet handlar om och vid sådana tillfällen 
försöka förbättra undersökandets kontext. Det  
gäller, tror jag, att aldrig forcera, snarare att barnen  
genom pedagogiska utmaningar kommer igenom 
motståndet och återfinner lusten. 

Pedagogerna i Reggio Emilia brukar säga att 
människor bara kan närma sig en förståelse av 
verkligheten genom att vara delaktiga i varan-
dras tolkningar. Bara så kan vi förstå vidden av 
den möjliga förståelsen av verkligheten. Vi ska 
inte, som i mer traditionell undervisning, försöka 
forma varandra att förstå verkligheten på samma 
sätt. Tvärtom ska vi utnyttja mångfaldens olika 
röster, hela den komplexiteten.
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Harold Göthson konstaterar att de olika kun-
skapsteoretiska projekten handlar om att skapa 
mening. På det sättet, säger han, finns det en 
koppling i vårt arbete till det begrepp Malmö 
Högskola för fram, den radikala estetiken. Det 
handlar om en skola som faktiskt ska vara på rik-
tigt. Ett ställe där unga medborgare ges möjligheter 
att försöka formulera, förstå och komplicera världen 
tillsammans med sina lärare.

– Vår forskning har utgått från dekonstruktio-
nen, fortsätter Gunilla Dahlberg. Vi har gjort en 
omfattande, kritisk granskning av vilka tankar och 
föreställningar pedagogik och skola är inskrivna 
i. Och vilka konsekvenser olika perspektiv på 
barn, kunskap och lärande får för vårt tänkande 
och våra handlingar i den pedagogiska praktiken. 
Men nu övergår vårt arbete alltmer i ett prövande, 
ett experimenterande. Nu handlar det om att, till-
sammans med pedagoger i förskolan och skolan, 
sjösätta den rörelse vi samtidigt utforskar.

”Finns det en ordning? Barnen svarade: Vi kan kalla den virvelvinden.”
Foto: Ebba Theorell.
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Film i Sörmland 
bygger strukturer 
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– Jag var beredd på att det skulle bli väldigt  
kaotiskt, säger Karin Hellström, klasslärare för 4B. 
Men det har nog blivit höstens roligaste vecka för 
både barnen och mig. Några filmar, de andra räk-
nar matte, sedan är det deras tur att filma. De har 
fria händer och vet att de måste ta ansvar. Och de 
gör det. De är lugna, fast det borde vara kaotiskt. 
Jag tror att det beror på att eleverna märker hur 
mycket de kan. De känner också att de behöver 
varandra för att klara arbetet. 

Karin Hellström konstaterar att arbetet omfattar 
många olika nivåer av undersökande, förståelse 
och lärande. Eleverna pratar mycket med varandra. 
De skriver manus, diskuterar olika scener, sam-
arbetar, tar olika roller som de känner att de klarar. 
En grupp gör sin film på engelska. 

Bruksskolans arbete med film började med 
Film i Sörmland och utvecklingen av skolbio. 

”Jag menar att ett vidgat språkbegrepp som innefattar film, också skulle 
höja lärarkompetensen. Arbetet med film ger alla elever fler uttrycks-
möjligheter, både de som klarar skolan bra och de som har svårigheter. 
Och om arbetet med film kan stärka lärandet, får man ju verkligen igen 
den tid man satsar.”

Barnen halvspringer mellan utomhusscenerna, 
ett övergångsställe och en busshållplats. Tittar 
snabbt igenom manuslapparna för att inte missa 
något.

– Nu ska Marcus bli röd om kinderna, det ska 
synas att han blir generad. Någon tar lite snö 
och gnuggar Marcus kinder. Det fungerar. Det 
är klart för tagning. Jennifer sköter kameran och 
instruerar:

– Ett, två, tre, tagning!
Fem fjärdeklassare på Bruksskolan i Hällefors-
näs spelar in ”Beundraren”, en kortfilm om kär-
lek. Arbetet går snabbt, med handlingskraft och 
lätthet. Filmens miljöer uppstår i skolans olika 
skrymslen. När inspelningen är klar ska kameran 
gå till nästa grupp som gör en film om mobbning. 
Alla i klassen har skrivit manus på egna ämnen, 
nu gör de film hela veckan.

BRuKSSKOLaN OcH äNGEN, SöRMLaND
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När skolbio, efter några år, var ett alltmer etablerat 
begrepp i nästan alla länets kommuner fortsatte 
Film i Sörmland med utbildning för lärare i film-
produktion. På tio år har Film i Sörmland byggt 
upp en effektiv organisation som utbildar enskilda 
lärare, skolor, samt skolledare, i att använda film 
som pedagogiskt verktyg. Förutom fortbildning 
ger man kontinuerligt stöd, utvecklar lokala, pe-
dagogiska nätverk och organiserar filmfestivaler.

Tillbaka på Bruksskolan i Hälleforsnäs. Gruppen 
som gör ”Beundraren” spelar in sista scenen, en 
klassfest. De två huvudrollerna är nu förälskade 
och ska dansa. Det blir nervöst. Hur nära ska de 
dansa?

– Inte tryckare, säger Erica som ska dansa med 
Marcus. Jennifer, som står bakom kameran, går 
till slut fram till Erica och ger henne en både  
bestämd och uppmuntrande blick:

– Jo Erica! Det är bara film.

Diskussioner om tysk grammatik
I en annan av Bruksskolans byggnader arbetar 
Cecilia Bingmark med en grupp sjuor som läser 
tyska. De ska göra en film med flera olika historier 
om busstreck. Några har de hittat i böcker de läst, 
några av busen har de själva gjort någon gång. 
Alla skriver nu manus på tyska. Eleverna ska se-
dan både filma och agera framför kameran.

– De bygger meningar på ett annat sätt när de 
gör film, konstaterar Cecilia Bingmark. De måste 
lära sig just de orden, just de meningar de skrivit 
i manus. De lägger ner mycket arbete på att allt 
blir rätt, ord, meningar, grammatik och uttal. Det 
blir ett väldigt intränande av repliker, de minns 
faktiskt fortfarande sina repliker från förra fil-
men. Arbetet med film gör också att det uppstår 
många pedagogiska diskussioner med eleverna, 
bland annat om grammatik.

Cecilia Bingmark är musiklärare på Bruksskolan, 
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sedan några år tillbaka undervisar hon också i 
tyska. För henne är det viktigt att hela tiden på 
olika sätt anpassa undervisningen till olika elever. 
Den mer traditionella undervisningen, säger hon, 
passar vissa elever, men inte alla.  

– När elever arbetar med ett musikinstrument 
krävs det ofta väldigt mycket träning för att nå ett 
proffsigt resultat. Mycket övning, många repeti-
tioner. Men trots all övning kommer en del elever 
ändå inte så långt. Arbete med film ger helt andra 
möjligheter. Det blir ganska proffsigt, också med 
enkla medel. Här kan alla vara med i samma pro-
duktion även om de ligger på olika nivåer.

Den här terminen gör också skolans sjuor 
film med sina lärare i svenska. Det övergripande  
temat är sagor. Cecilia Bingmark går in som extra 
resurs om det behövs. Hon undervisar också i 
”Film/Rörlig bild”, i en av skolans profilgrupper, 
en form av ”elevens val” för år 6-9. De passen 
innehåller arbete med produktion, filmanalys, 
filmvetenskap.

– Två elever i profilgruppen har valt att göra 
stumfilm. De har lekt med filmens hastighet, inte 
arbetat med flashiga klipp och dessutom kompo-
nerat en kort melodislinga till filmen. De upp-
täckte att det var något helt annat att berätta en 
historia utan tal.

Nätverk om film och pedagogik 
Under 2007 har Film i Sörmland skapat ett nät-
verk för lärare från Sörmlands olika kommuner. 
De har alla gått fortbildningen ”Rörlig bild och 
lärande”, som Dramatiska Institutet anordnar 
runtom i landets kommuner. 

– Film i Sörmland betyder mycket, konstaterar 
Cecilia Bingmark. De har väldigt nära kontakt 
med oss hela tiden. Vi kan ringa dit när vi behöver 
hjälp. Och med det nya nätverket uppstår det  
redan massor av pedagogiska samtal. De handlar 

mycket om film, men också om hur olika skolor 
arbetar. Jag tror annars att många lärare ofta saknar 
möjligheten att diskutera med lärare på andra 
skolor. Karin Hellström fortsätter:

– Film i Sörmland är otroligt duktiga på att 
stötta och uppmuntra oss. Vi lärare är faktiskt 
väldigt lika barnen på det sättet att vi också  
behöver det. Vi vill också ha beröm, det är jätte-
viktigt. Det gör att man som lärare vågar ge sig ut 
på isflaken ibland och pröva det man inte riktigt 
behärskar. Att ge sig in i det okända och lära både 
sig själv och eleverna att producera film handlar 
dessutom också om personlig utveckling för oss 
lärare.

Fortbildningen ”Rörlig bild och lärande” gav 
Karin Hellström många erfarenheter av hur det 
känns att inte kunna, när andra i gruppen kan. 
Hon upplevde hur jobbigt det kan vara att fråga 
när man inte förstår. 

– Det där tänker jag ofta på när vi arbetar i 
klassen. Hur gör barn som inte vågar fråga? Det 
är inte roligt att visa att man är sämst. Jag är själv 
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inte så rädd för att fråga, men många barn är ju 
det. Jag tror många barn fortfarande väljer att låt-
sas att de förstår, i situationer när de inte vågar 
fråga.

andra lärare blir nyfikna
Cecilia Bingmark ansvarar för all den filmutrust-
ning som Flens kommun lånar ut till förskolor, 
grundskolor, särskolor och gymnasieskolor. Hon 
håller också i ett lokalt filmpedagogiskt nätverk, 
där man diskuterar olika erfarenheter av filmpro-
duktion i skolan.

Karin Hellström ansvarar för all skolbio i Flens 
kommun. Kopplingen mellan att regelbundet 
dels se och diskutera kvalitetsfilm och dels själv 
producera film bygger upp barns och ungas kun-
skaper om film som språk.

Bruksskolans skolledning uppmuntrar arbete 
med film. Men det är fortfarande rätt få av lärarna 
som har gått fortbildningen ”Rörlig bild och  
lärande”. Det gör filmens ställning ojämn på skolan. 
Karin Hellströms arbete med film med sina elever 
har gjort de andra lärarna i f-5-huset nyfikna. 

Och nu har alla lärare och elever (år f-5) för första 
gången prövat att göra filmer på några minuter. 
Bland lärarna i år 6-9 är nyfikenheten än så länge 
begränsad. Cecilia Bingmark igen: 

– Utmaningen i årskurserna 6 – 9 är att få med 
de lärare på skolan som inte tror att man kan 
ha nytta av film i ämnen som matematik, fysik, 
kemi, biologi eller idrott. Jag tror faktiskt att det 
är eleverna som måste bevisa för lärarna att det 
är så. När elever i en klass ser filmer som andra 
elever gjort vill de också pröva. Jag tror att det 
bara är en tidsfråga innan elever på Bruksskolan 
går till sina lärare och säger att de vill filma sin 
matematikuppgift eller fysiklaboration. För mig 
finns det ingen tvekan om hur användbar filmen 
är i lärandet.

Det måste så småningom bli ett naturligt inslag 
i skolan att redovisa med film, menar både Cecilia 
Bingmark och Karin Hellström. Alla elever ska ha 
möjlighet att välja film som ett av skolans verk-
tyg. Men, säger de, det förutsätter ju att alla lärare 
både har kunskaperna och ger eleverna möjlighet 
att pröva. Det handlar också om att utveckla be-
dömningen av arbete med film. Karin Hellström:

– För närvarande har vi lärare ingen aning om 
hur vi ska kunna mäta elevernas förmåga att läsa 
bilder. Det finns massor av elever som är jätte-
duktiga både på att läsa av bilder och arbeta med 
stillbilder och rörliga bilder. Om det nu ska vara 
så viktigt att mäta i skolan, måste vi skapa mått-
stockar för de kunskaperna också.

Göra film utvecklar tänkandet
Grundsärskolan Ängen, f-10, i Katrineholm har 
en kursplan för arbetet med film i år 9 och 10. 
Arbetet omfattar att skriva manus, att pröva olika 
tekniker som animation, trickfilm, att stå både 
framför och bakom kameran. Eleverna produce-
rar film i olika genrer, reklamfilm, dokumentärer, 
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filmer om kärlek, skräckfilmer. På vårterminens 
filmvisning presenterar varje elev sin film inför 
alla elever, lärare och föräldrar. 

Ängen har ett eget hus, i närheten ligger  
Nävertorpsskolan, en grundskola f-9. I Näver-
torpsskolans lokaler finns också Strandskolan 
som tar emot elever med diagnos autism, år 1 
t o m gymnasieskola. I närheten ligger också trä-
ningsskolan Skogsborg för elever med mer omfat-
tande funktionshinder. Arbetet med film började 
på Ängen för omkring fem år sedan i ett utfors-
kande samarbete mellan Gerd Rehnberg, lärare i 
svenska och Agneta Winkler, pedagog som un-
dervisar i film, drama och bild.

– Våra elever på särskolan har i allmänhet  
svårigheter att kommunicera, säger Gerd Rehnberg. 
Men när de filmar och redigerar i datorn går det så 
smidigt. De har lärt sig att välja när de redigerar. 
De klipper bort, de förstärker med musik och 
ljudeffekter för att budskapet ska gå fram. Med 
film kan de berätta det de har svårare att formulera 
med ord.

Gerd Rehnberg har arbetat med barn och unga 
med funktionshinder i över tjugo år. När hon 
och Agneta Winkler började arbeta med film för 
fem år sedan fanns det flera syften. Ett var att få 
eleverna på nionde året att stanna kvar ytterli-
gare ett år på skolan. De ville särskilt nå de elever 
som inte kunde hitta någon motivation i skolans  
övriga undervisning.

När eleverna på särskolan Ängen nu arbetar 
med sina filmer kan det hända att de inte vill sluta. 
När det är rast säger de till Gerd Rehnberg att hon 
kan gå till sitt te. De sitter kvar och skriver färdigt 
bildtexterna. Många blir mer motiverade att läsa 
och skriva. De lär sig fler nya svenska ord och ut-
tryck, dessutom engelska när de kämpar med in-
struktionsboken till kameran. Gerd Rehnberg igen:

– Filmarbetet har lärt våra elever att både ge 
och ta emot andras synpunkter. De tränar minnet, 

utvecklar sitt tänkande och vidgar sin värld. De 
utvecklar också sitt medvetande om sin egen för-
måga att tänka. Det finns elever här på skolan 
som tittar på sina filmer varje dag. Arbetet blir så 
betydelsefullt för dem. Och när vi åker på ”Tiger-
festivalen” får de se filmerna på en riktig bio med 
stor publik.

En trappa ner i källaren sitter en grupp elever 
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år 9 – 10 och arbetar med reklamfilm. De har hit-
tat på olika fantastiska fantasiprodukter, gjort 
bildmanus, filmat. Nu skriver de texter, eftertex-
ter och redigerar. Filmen ”Ta bort-trasan” hand-
lar om en mirakeltrasa. En trasa som torkar bort  
föremål så de försvinner. I en av scenerna torkar 
en lärare bort en av elevernas mobiler.

– Med film finns det nästan inga gränser för 
vad eleverna kan göra, konstaterar Agneta Winkler. 
Några kan ha problemet att de får för många idéer 
och inte kan strukturera. Andra kan ha svårt att 
våga fantisera och får inga idéer alls. Filmarbetet 
är så handfast att det hjälper våra elever att struk-
turera och utveckla sitt tänkande. Genom film-
arbetet kan vi lärare faktiskt hjälpa till att minska 
elevernas olika handikapp. Och jag tror att deras 
övriga lärare får en annan syn på sina elever, när 
de ser kvaliteten i det de producerar.

Agneta Winkler berättar om sitt arbete med en 
elev med autism som vill göra en animerad film 
om hårdrock, med bandet ”Metallicas” låtar. Hon 
börjar med att ställa frågor för att få igång hans 
berättande. Så vecklas historien ut genom kon-
kreta frågor och korthuggna svar, ofta bara enstaka 
ord. Så talar de fram ett synopsis, som eleven  
sedan ritar som bildmanus.

– Det blir så konkret, därför kan jag vara ett 
verktyg i händerna på eleven. Jag vill också att 
han tränar på att kunna gå fram och tillbaka i sin  
berättelse, det är svårt för många som har autism. 
Vi bestämmer då precis hur allt ska vara från scen 
till scen. När vi sedan ska börja animera frågar 
jag honom: Hur var det nu det började? Jag pe-
kar på bild efter bild, då börjar han berätta hela  
historien.

Ram som strukturerar lärandet 
Arbetet med film erbjuder en ram som struk-
turerar lärandet, menar Agneta Winkler. Det är 
en ram som kan lugna och samla ihop många av 
hennes elever. Ramen ger också ett löfte att det 
kommer bli något av elevens arbete, alla gör sina 
filmer färdiga. Hon ser också storyboardarket 
som ytterligare en ram som håller ihop berättelsen 
för eleven. Hon fortsätter:

– Vi kan hjälpa våra elever att fånga sina idéer 
och tankar när vi arbetar med film. Vi fångar 
dem i nuet och gör ett bildmanus. Filmen gör 
det beständigt. De utvecklar sitt tänkande bland  
annat genom att våga röra sig friare mellan nutid, 
dåtid och framtid. De lär sig till exempel förstå 

”Nu blir det rock”, leranimation om 
Metallica, producerad av elev på 
Strandskolan, gymnasiesärskola, 
Katrineholm. 
Foto: Agneta Winkler.
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att man inte behöver filma alla scener i rätt ord-
ning, att den ordningen kan uppstå senare när 
de redigerar. Den erfarenheten verkar skapa en sorts 
lugn. De kan pröva den också i sina egna liv. De får 
stöd för tanken att allt inte måste ske i den ordning 
som de, inne i sitt handikapp, tror är den enda.

Agneta Winkler kom i kontakt med Film i 
Sörmland när projektet ”På minuten”, digitala  
berättelser, genomfördes med lärare och elever 
i Katrineholms kommun 2003. Några år senare 
gick hon fortbildningen ”Rörlig bild och lärande”, 
då den hölls i Katrineholm i samarbete med  
Dramatiska Institutet. Nu ska hon, tillsammans 
med två lärare på särskolan, gå en nationell kurs 
i Dramatiska Institutets regi, ”Rörlig bild och lä-
rande i särskolan”.

Våren 2007 bestämde flera av pedagogerna 
i filmnätverket att de skulle göra film om barn-
konventionen. På grundsärskolan Ängen gjorde 
eleverna film om begreppet lika värde. Lärarna  
pratade med eleverna om lika och olika värde 
bland syskon, i skolan, bland pojkar och flickor.

Scener om orättvisor 
Eleverna skrev manus två och två. De började 
med att bara beskriva berättelsens början, mit-
ten och slutet i tre bilder. Det blev en rad scener 
om orättvisor. Eleverna både filmade och agerade 
framför kameran. Den sortens filmproduktioner 
utvecklar också deras förmåga att ta roller. En del 
elever, men inte alla, lärde sig att förstå skillnaden: 
Det här är bara en roll, det är inte jag som blir 
mobbad på riktigt. Agneta Winkler fortsätter:

– Filmen blev sedan ett underlag för diskus- 
sioner mellan oss lärare och elever som var otro-
ligt spännande. Och fortfarande kan det hända 
att de råkar höra den musik vi använde. Då börjar 
de återigen prata om filmens olika scener. Arbetet 
med ”Lika värde” väckte verkligen deras empati 

”Filmarbetet är så handfast att det 
hjälper våra elever att strukturera 
och utveckla sitt tänkande.”

och vilja att finna lösningar på orättvisor.
När Agneta Winkler gör film med elever som 

har olika grader av autism måste arbetet ofta följa 
en särskild ordning. Hon kommer med sin väska, 
den ska stå på samma ställe varje gång. Plötsliga 
förändringar kan göra att de här eleverna blir för-
tvivlade och arbetet måste ställas in. Just nu arbetar 
hon med en flicka som är fjorton år, de gör en 
animerad film om djur som har picknick.

– Det får inte bli trassligt i verkligheten, men 
när vi animerar vågar hon släppa lite på kontrollen. 
Snigeln ska knuffa hunden som ramlar omkull. 
I nästa scen ska snigeln hoppa upp på bordet så 
bordet välter. Om det hände i verkligheten skulle 
förmodligen hennes värld krascha. 
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När eleven tvekar inför sina egna initiativ frågar 
Agneta Winkler igen: 
– Ska snigeln hoppa upp på bordet? 
– Ja! 
– Vad händer sedan? 
– Nu! Snigeln ramla! Titta! Agneta! Vad händer 

nu? 
– Ja, vad händer nu? 
– Gå skogen!

Agneta Winkler utforskar filmspråkets möjlig-
heter i arbetet med barn och unga med olika for-
mer av funktionshinder. Hon ser ibland alla olika 
behov som en härva av nystan med garnändar i 
massor av färger. Med filmarbetet försöker hon 
nå de olika individerna, hitta en garnände hos 
någon som det går att dra i försiktigt.

– Jag vill att alla elever som behöver det ska 
få möjlighet att uttrycka sig med film. I höst har 
jag börjat arbeta med elever på träningsskolan 

Skogsborg. Där går elever som befinner sig på en 
tidigare utvecklingsnivå än eleverna på grundsär-
skolan. De har stora handikapp, men jag funderar 
på hur mycket en elev egentligen måste förstå för 
att ha glädje av att göra film. De har redan gjort 
en trollerifilm, en trickfilm, som de är jättestolta 
över. Nästa omgång ska vi börja med att drama-
tisera en saga. Två av eleverna agerar framför  
kameran, den tredje filmar. 

Film i Sörmland
– Under 2007 gjorde vi ett nytt filmprojekt,  
”Return”. Det innebar att vi återvände till alla de 
lärare som varit med i något av de tidigare film-
projekt som Film i Sörmland organiserat. De fick 
då möjlighet att arbeta med genrer som ”Video-
dagbok” (dokumentär), ”Koll” (undersökande re-
portage om produkter och reklam), ”Memory” 
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(om egna och andras minnen), ”Switch” (personer 
med olika intressen, som till exempel dansar hip-
hop och spelar hockey, filmar varandra.

För snart tio år sedan drog Gunnel Nelzén igång 
Film i Sörmland, ett av landets nitton resurs-
centra för film. Film i Sörmland finansieras av 
Sörmlands län. Uppdraget omfattar utveckling 
av filmpedagogik och filmproduktion i förskolor 
och skolor. Film i Sörmland ska också vara en 
resurs för utveckling av lokal filmproduktion ut-
anför skolan. På lång sikt handlar uppdraget om 
folkbildning, om utveckling av barns och ungas 
mediekompetens.

Grunden är skolbio som nu etablerats i åtta av 
Sörmlands nio kommuner. Kommunerna får ett 
ekonomiskt bidrag för skolbio i tre till fem år av 
Svenska Filminstitutet, SFI. Sedan ska de själva 
finansiera verksamheten. Varje kommun har en 
skolbiosamordnare, varje skola ett filmombud. 

Nästa steg var att bygga upp en bred filmpeda-
gogisk verksamhet för förskola, grundskola och 
gymnasieskola. Det första projektet ”Carpe Diem” 
(13 – 19 år) handlade om att fånga vardagen med 
video. Först en workshop för lärare, sedan börjar 
lärarna göra film med sina klasser och får stöd,om 
det behövs, av Film i Sörmland. Nästa projekt var 
”På minuten” (för år f-3), barnen gjorde en minut 

långa digitala berättelser, alltså en serie stillbilder, 
om gossedjur. Både ”Carpe Diem” och ”På minuten” 
har vandrat runt i Sörmland under fem år.

Det tredje steget var projektet ”Kartongfilm” 
(för år 4 – 6), animation i cut-outteknik eller lera 
i enkla pappkartonger för A4-papper. Varje lokalt 
projekt avslutas med en filmfestival i den aktuella 
kommunen, då visas alla elevernas filmer från 
olika skolor.

Stor filmfestival
Film i Sörmland anordnar varje år ”Tigerfestivalen”, 
en filmfestival för hela Sörmland. ”Tigerfesti-
valen” är, när det gäller mängden visade filmer, 
numera den fjärde största filmfestivalen i Sverige. 
När Film i Sörmlands lokala pedagogiska pro-
jekt avslutas fortsätter skolorna göra film på egen 
hand. De filmerna kan anmälas till ”Tigerfesti-
valen”, där alla deltar utan att tävla. I Eskilstuna, 
2007, visades åttiosex filmer i olika genrer. Skolor 
och förskolor vallfärdar till ”Tigerfestivalen”. Pub-
liktrycket är nu så stort att det börjar bli svårt att 
hitta en tillräckligt stor biograf.

En dag ringde förskolan Sjögården, i Flen, och 
anmälde att deras fyraåringar ska göra en film 
till Tigerfestivalen 2008. Efter kursen ”Rörlig 

”Killen som drömmer 
om kärleken”, lerani-
mation, producerad 
av två elever på 
grundsärskolan 
Ängen, år 9 – 10.
Foto: Agneta Winkler
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bild och lärande” började Terese Håkansson och 
andra pedagoger på förskolan dokumentera sitt 
arbete med barnen med videokamera. Doku-
mentationen används dels för att synliggöra det 
pedagogiska arbetet, dels för att barnen ska få en 
sorts portfolio när de slutar. 

– Jag har suttit och pratat med barnen idag om 
att göra film, säger Terese Håkansson. De kom på 
olika historier om tigrar, dinosaurier, pingviner 
och hajar, som vi ska försöka använda. En annan 
idé vi har är att göra en film om hur man gör när 
man går på bio. Barnen föreslog att de kan rita. Vi 
ska prata om det här en stund varje dag.

Andra förskolor i Flen är nu intresserade av  
arbetet med film på Sjögården. Och alltfler på 
Sjögården har bett Terese Håkansson om stöd för 
att komma igång:

– Filmandet ska bli en del av vardagen på Sjö-
gården. Barn behöver uppmuntras att tänka vidare 
och att fantisera. Nu förstår de hur man kan göra 
film. När de är lite större kan de själva filma.

Rektorerna ska också göra film 
Efter flera år av intensiv fortbildning för lärare 
hörde några kommuner av sig, de ville göra en 
fortbildning om film och lärande för sina skol-
ledare. Gunnel Nelzén igen:

– Vi gjorde en tvådagarskurs som har betytt 
mycket för utvecklingen av film och lärande i 
Sörmland. Det handlade både om teori och praktik, 
rektorerna skulle göra film. De fick en föreläsning 
om det utvidgade textbegreppet, samt en analys 
av en nyhetssändning. Sedan skulle de under 
tidspress filma och redigera några inslag i en ny-
hetssändning som fokuserade filmens ställning i 
kommunens skolor om tio år. Den här rektors-
utbildningen har vi gjort i sex kommuner, den 
sjunde blir, hoppas vi, våren 2008. 

Hans Johansson, rektor på Vasaskolan (f-5) i 

Strängnäs gick rektorsutbildningen för några år 
sedan. Han konstaterar att de två dagarna gjorde 
att han fick upp ögonen för att rörlig bild, film, är 
ett språkligt redskap

– Utbildningen var en kick, helt enkelt. Det 
praktiska arbetet med att analysera nyhetsinslag, 
att vi själva både filmade och redigerade, var 
nyckeln till den här förståelsen av ljud och rörlig 
bild som kommunikationsredskap. Det blev så 
påtagligt.

Fortbildning gör att man vågar
Rektorsutbildningen gjorde Hans Johansson 
uppmärksam på i vilken hög grad alla människor 
i dagens samhälle, både barn och vuxna, ständigt 
är utsatta för bild- och ljudbudskap. Han konsta-
terar att många skolor fortfarande inte har förstått 
det. Man uppmärksammar inte barns och ungas 
erfarenheter av hela den språkvärlden.

Efter rektorsutbildningen erbjöd Strängnäs 
kommun sina lärare att gå ”Rörlig bild och lärande”, 
en fortbildning på deltid under två terminer som 
hölls i Strängnäs av Dramatiska Institutet, i sam-
arbete med Film i Sörmland. På Vasaskolan, där 
Hans Johansson är rektor, gick tre av lärarna den 
fortbildningen. 

– Den märks i deras arbete. De har fortsatt  
arbetet både med film och digitala berättelser med 
sina elever. En av lärarna har en förberedelseklass. 
Fortbildningen gav henne helt nya möjligheter att 
arbeta med barn som inte kan svenska.

Men Hans Johansson konstaterar också att ar-
betet med film på hans skola ännu inte har spritt 
sig till andra lärare. En av orsakerna, menar han, 
är att så mycket ska rymmas i skolans tid.

– Kanske måste man som lärare gå fortbild-
ningen själv för att våga börja arbeta med film 
med barnen. Men jag ser numera film som ett 
språkligt redskap. Och jag menar att ett vidgat 
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språkbegrepp som innefattar film, också skulle 
höja lärarkompetensen. Arbetet med film ger alla 
elever fler uttrycksmöjligheter, både de som klarar 
skolan bra och de som har svårigheter. Och om 
arbetet med film kan stärka lärandet, får man ju 
verkligen igen den tid man satsar.

Film i Sörmland har sitt kontor mitt i Nykö-
ping, i samma hus som Sörmlands Museum. 
Gunnel Nelzén och Per Hillblom arbetar i ett li-
tet rum fullt med utrustning för filmproduktion. 
De två har på kort tid byggt upp förutsättningar 
för filmproduktion och filmkultur som når ut 
till häpnadsväckande många skolor i Sörmlands 
olika kommuner.

Rörliga bilder och betyg
Under våren 2008 ska Sörmlands skolchefer, ut-
vecklingsledare och rektorer mötas för att driva 
arbetet vidare. Man diskuterar nu hur elevernas 
arbeten med rörliga bilder ska bedömas, betyg-
sättas, samt vilka kompetenser arbete med rörlig 
bild kräver av lärarna och av skolan.

Det handlar också om att lägga fast långsik-
tiga mål för att säkra arbetet. Flera kommuner 
i Sörmland diskuterar nu att formulera kultur-
planer, där kulturbegreppet vidgas. Där ska man 
skriva in arbete med olika estetiska språk, alltså 
estetiska lärprocesser i både skolan och på friti-
den. Man ska också klargöra hur estetiskt arbete i 
skolan ska förhålla sig till strävansmål respektive 
uppnåendemål.

Film i Sörmland har hittills nästan uteslutande 
samarbetat med barn- och utbildningsförvalt-
ningar i Sörmland. Nu vänder man sig också till 
kommunernas kultur- och fritidsförvaltningar. 
Man vill också nå barn och unga som går på fri-
tidsgårdar, samt på kommunala musik- och kul-
turskolor. Gunnel Nelzén igen:

– Vårt första steg i det arbetet är att vi nu har 
börjat utbilda fritidsledare på fritidsgårdar. Vår 
långsiktiga idé är att de olika förvaltningarna 
måste samarbeta om kommunerna ska kunna 
skriva effektiva planer för arbete med rörliga bil-
der, som en del av lokal kultur för barn och unga. 
Det mest effektiva vore att kommuner inrättar en 
särskild tjänst på sin skolförvaltning som sam-
ordnar arbetet med estetiska lärprocesser.
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ANMÄLAN & INFO
FILM I SÖRMLAND
0155 - 24 57 89
filmisormland.se

- en festival för film skapad i sörmländska skolor

TIGER

Tigerfestivalen, affisch.
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En möjlig 
lärarutbildning
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För andra året i rad har Malmö Högskolas  
lärarstudenter, på institutionen för ”Kultur, medier, 
estetik”, gått ut i en ovanlig praktik. Lärarstuden-
terna arbetar i par med små grupper av elever en 
hel termin. De får fria händer och ett stort ansvar.  
De planerar och genomför ett undersökande  
gestaltande arbete i olika estetiska språk. Den här 
terminen är temat ”Humor”, förra året ”Identitet-
Lika/Olika”.

Lärarstudenter och elever ska fundera över och 
arbeta med olika uttryck för humor. Humor ska 
prövas som verktyg för att få syn på människors 
olika identiteter, rollspel i det privata och i klassen, 
skolan, gänget, fördomar, världsbilder.

Malmö är en segregerad stad. Eleverna på  
Rosengårdsskolan och Backaskolan skulle för-
modligen aldrig mötas utanför projektet. ”Lära 
på riktigt” har många bottnar. Det handlar om 

”Våra elever möter egentligen inte svenska ungdomar. Många av dem 
möter inte heller det svenska samhället, de håller sig här i Rosengård. Vi 
gav både våra lärarstudenter och elever mycket ansvar i det här projektet. 
Och deras arbete blev verkligen genomgripande. “

En möjlig 
lärarutbildning

Teater 23 i Malmö. På den lilla teaterscenen står 
en dörr, bara en dörr i en ram. Några elever i åt-
tonde klass på Backaskolan tar på sig morgon-
rock, duschmössa, stövlar, klänningar, koftor, 
som de hittat i teaterns förråd. Ljuset är satt,  
kameran är riggad på stativ. 

Några kvarter bort på Lärarutbildningen,  
arbetar grupper av andra åttor, både från Rosen-
gårdsskolan och Backaskolan. De tecknar serier, 
gör filmer och en musikvideo. En hel termins 
arbete når sin kulmen under en vecka. Projektet 
heter ”Lära på riktigt”, terminens tema är humor.

– Den här terminen har förändrat mig, säger 
Petra Henderson, lärarstudent. Jag har vuxit i 
min roll som lärare, men också som människa. Vi 
kastades ut i skolan på riktigt och måste ta ansvar 
för allt, allt, allt som en lärare arbetar med. Det 
här var så nära verkligheten man kan komma.

KuLTuR, MEDIER, ESTETIK, LäRaRuTBILDNINGEN, MaLMö
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arbete med olika frågor som ska beröra elev-
erna. Syftet är att genom olika former av estetisk  
gestaltning få igång inre och yttre samtal. Vem är 
jag, vilka är vi på Rosengårdsskolan? Vem är du 
på Backaskolan? Kan vi mötas, kan vi förstå var-
andra? Projekten kommer genom konkret arbete 
i förlängningen in på frågor som rör segregation 
och möjligheterna till integration.

Åttornas skolor ligger i mycket olika stads- 
delar. Rosengårdsskolan (f-9) ligger nära centrum 
i Rosengård, den största delen av befolkningen 
där kommer från andra kulturer och språkom-
råden. Backaskolan (f-9), i Kirseberg, är en fri-
skola som i flera år utforskat lärande i estetiska 
arbetsprocesser, samt barns och ungas inflytande. 
De flesta eleverna har svenska som förstaspråk. 
Backaskolan är sedan flera år en av lärarutbild-
ningens partnerskolor.

Teater 23 är Malmös äldsta fria teatergrupp för 
barn och unga. Projektet inleddes med att alla 
elever och lärarstudenter, under en dags intensivt 
arbete, iscensatte och spelade upp en kort pjäs på 
teatern. På sikt ska projektet om humor leda till 

att Teater 23 arbetar fram en större produktion 
för elever år 7 – 9.

En vecka i november är alla i projektet på  
Lärarutbildningen. Arbetet är intensivt. Elever 
och lärarstudenter springer i trappor, de letar 
efter miljöer och rekvisita för olika scener. De 
besätter roller, repeterar och filmar i högt tempo. 
De lyckas göra det trots att flera av eleverna inte 
känner varandra. Sedan sjunker de ner framför 
rader av datorer. De redigerar, diskuterar klipp 
och tempo, några gör egen musik.

utvidgning av lärarrollen
– Efter de här projekten kan vi inte gå tillbaka till 
gamla rutiner. ”Lära på riktigt” har skapat helt 
nya strukturer i utbildningen, säger Tina Palm 
och Per Dahlbeck, lärarutbildare på LUT, Malmö 
Högskola. Deras studenter har ”Kultur, medier, 
estetik” (KME) som huvudämne. De blir KME-
lärare och utvecklar förhållningssätt som innebär 
en utvidgning av lärarrollen.

Per Dahlbeck konstaterar att det finns en kris 

”Vi har radikala anspråk på det  
estetiska, det ska bidra till det  
gemensamma meningsskapandet 
och till en kunskapssyn som kan 
hålla samman upplevelser och tankar, 
känslor och analys, det personliga 
och det gemensamma, barns och 
ungas erfarenheter och sådana 
kunskaper som redan konstruerats 
och finns i det omgivande samhället.” 

(Ur KMEs pedagogiska plattform)
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inom dagens lärarutbildningar. Bakgrunden är 
att det inte är enkelt att vara lärare i dagens skola  
eller förskola. Världen ser inte ut som på åttio- 
eller nittiotalet. Men många lärarutbildare, säger 
han, vågar inte erkänna att vi inte har svaren på 
hur man gör. Vi behöver helt nya förhållningssätt 
och praktiker för att lösa vår tids problem i skolan. 

– Många av våra lärarstudenter, säger Tina 
Palm, kommer tillbaka från sina vanliga praktik-
perioder och konstaterar att skolan skiljer sig så 
mycket från ungarnas eget liv. De lever på något 
sätt i två världar. Skolan berör inte, undervisningen 
handlar sällan om viktiga frågor i barns och ungas 
liv. Därför vill vi nå djupare i vår undervisning 
och utmana både lärarstudenter, skolornas elever 
och oss själva. Per Dahlbeck fortsätter:

– Vi lever i ett samhälle och en tid med väl-
stånd och överflöd. Ändå tillåter vi oss inte att 
leva ett liv, eller ha skolor, som kan leda till mer 
meningsfullhet och lycka. Jag tror att framför 
allt ungdomar är på väg att se igenom det. Man 
godtar i allt mindre utsträckning sådant som inte 
känns meningsfullt att göra. Och jag tror att det 
här bland annat leder till att man numera upplever 
mer oro på en del skolor och nu börjar tala om 
hårdare tag. Javisst, det är ett sätt att lösa det. Men 
ett annat sätt, som vi tror mer på, är att skolan  
arbetar med saker som är meningsfulla, menings-
skapande. Och det är det vi iscensätter med de 
här projekten. 

Elin Lovén och Jonas Kronkvist arbetade med 
sex elever, tre tjejer, tre killar. De går i åttonde 
klass på Rosengårdsskolan. Alla lärarstudenter 
träffade eleverna en halv dag varje vecka under 
hösten, de hade också en hel vecka vid två tillfällen. 
De första veckorna gjorde alla elever i projektet 
digitala berättelser. 

Rosengårdsskolans lärare arbetar egentligen 
inte alls med estetisk gestaltning i sin undervis-
ning. För eleverna var Jonas och Elins arbetssätt 

till en början rätt obegripligt.
– De var rädda för att göra bort sig för var-

andra, säger Elin Lovén. De hade aldrig arbetat 
tillsammans i så små grupper förut. Killarna sa 
inte mycket och tjejerna sa egentligen bara: Jag 
vet inte. De tog ingen plats överhuvudtaget. Men 
Jonas och jag vägrade acceptera det. 

När de två åttondeklasserna i projektets början 
möttes på Teater 23 för att göra en pjäs på en dag, 
fick eleverna ett manus att läsa. Elins och Jonas 
elever hade svårt att förstå texten. Elin igen:

– Det var så många ord de inte förstod. Men 
det ville de naturligtvis inte visa inför alla andra 
elever. De kan ju kommunicera på svenska, men 
det blir ett ganska tunt språk.

Skriver låt och gör musikvideo
I det läget utvecklade Elin och Jonas en planering 
som skulle leda till en individuell språkutveckling 
hos eleverna. Alltså språkutveckling genom olika 
former av estetisk gestaltning och produktion. 
Det handlade framför allt om att eleverna bättre 
skulle kunna uttrycka vilka de var genom olika 
språk. Slutproduktionen, som gruppen disku-
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terade fram, skulle vara en nyskriven låt och en 
musikvideo.

De arbetade i veckor med olika former av be-
rättande. De målade korta sagor som de sedan 
skrev ner. De skrev dikter, prövade att rimma och 
berätta med symboler och liknelser. De lyssnade 
på musik, de sjöng för varandra. Så började låten 
växa fram, den skulle handla om kärlek, makt och 
humor. Eleverna turades samtidigt om att doku-
mentera arbetet med videokamera. Elin fortsätter:

– Arbetet med texterna var väldigt intensivt, 
de skrev och skrev och skrev. Och jag tror att det 
gjorde att de upptäckte något nytt hos sig själva, 
de vågade plocka fram sina känslor inför klassen. 
De lärde sig kanske inte så många fler ord. Men 

de blev skickligare på att uttrycka sig med de ord 
de har. Diktspråket kan vara väldigt abstrakt och 
det har de fattat.

– I början tyckte de det var väldigt pinsamt att 
läsa upp sina dikter, säger Jonas Kronkvist. Det 
var nog ofta ännu svårare att våga stå för innehållet. 
Men nu gör de det. Och de vågar också ha syn-
punkter på varandras arbeten.

Under produktionsveckan utvecklade eleverna 
sin idé ytterligare. Musikvideon skulle vara en  
dokumentär om arbetet, med dramatiserade in-
slag som utgick från låttexten som till slut hand-
lade om olycklig kärlek. De filmade, agerade 
framför kameran, redigerade, producerade egen 
musik till låten, de sjöng också låten.
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I slutfasen arbetade de i Photoshop och gjorde 
ett CD-omslag, där eleverna presenterade sig själva. 
Elin Lovén igen:

– Det var verkligen en process som pågick i  
deras grupp. De blev alltmer engagerade. Eleverna 
arbetade i redaktionsform med olika ansvarsom-
råden. Alla var tvungna att delta med sina åsikter. 
Vi litade verkligen på att de skulle fixa det och 
efter ett tag fick arbetet eget liv. Jonas fortsätter: 

– Jag tror att barn och ungdomar vill lära sig, 
det gäller bara att ge dem förutsättningar för  
lärandet som intresserar dem. Nu verkar det som 
om de glömmer att göra motstånd. Och vi godtar 
ju inte heller att de säger att de inte kan. De tar för 
sig mer, särskilt tjejerna. Men egentligen vet vi ju 
inte vad det är som har hänt.

Estetiskt arbete är en kunskapsform
Fyra lärarstudenter, som arbetade med elever på 
både Backaskolan och Rosengårdsskolan, började 
samarbeta. De ville iscensätta ett verkligt möte 
mellan de olika skolorna, pröva om deras sam-
manslagna elevgrupper kunde producera filmer 
tillsammans, trots att de inte kände varandra.

Stämningen bland eleverna blev först uppro-
risk, men lärarstudenterna beslöt att följa sin idé. 
Och nästa dag hade eleverna, till lärarstudenternas 
stora förvåning, accepterat läget. Efter fem dagars 
arbete hade de producerat tre filmer. Fredrik  
Pettersson, lärarstudent på Backaskolan:

– De hade verkligen olika humor på de två 
skolorna. Men när de samarbetade under pro-
jektveckan kunde de faktiskt mötas i en humor 
som båda klasserna förstod. De tog upp allvarliga 
ämnen, men de gjorde det med slapstickhumor. 
Projektet gav mig helt nya erfarenheter. KME-
ämnet betyder faktiskt otroligt mycket för att 
kunna skapa ett möte med eleverna på ett annat 
plan, ett ärligt plan. 

Petra Henderson är lärarstudent på Rosen-
gårdsskolan och arbetade också med den stora 
gruppen Backa-Rosengårdselever. Hon betonar 
det estetiska arbetet också som särskild kun-
skapsform.

– KME som huvudämne har en tydlig egen 
identitet. Det är viktigt att det inte bara reduceras 
till ett verktyg. KME hjälper mig att se varje elev 
som individ och det ger samtidigt utrymme för 
eleverna att på allvar fråga sig: Vad tycker jag? 
Efter den här terminen är jag hela tiden på jakt 
efter något mer, en dialog med varje elev i klass-
rummet.

Förra höstens ”Lära på riktigt” om ”Identitet 
– Lika/Olika” handlade om att sätta elevernas 
identitet i rörelse. Men det varken Tina Palm, Per 
Dahlbeck eller lärarstudenterna förutsåg var att 
också deras läraridentiteter hamnade i en påtag-
lig rörelse. Lizeth Kindmalm och ytterligare en 
KME-student arbetade med graffiti och digitala 
berättelser i en grupp nior på Hermodsdalskolan:

– Den första perioden handlade det mycket 
om konflikter. Det gjorde att jag hela tiden fick 
testa var jag stod i olika sakfrågor, vad jag kunde  
acceptera dels som lärare, dels som person. Jag 
har aldrig varit på en skola där så mycket är 
så utagerat. Men det gör det faktiskt på ett sätt  
lättare att ta tag i en del problem, allt blir mer syn-
ligt. Hon fortsätter:

– Om vi inte hade gått igenom alla konflikter 
tror jag inte att vi hade nått så långt som vi gjorde. 
Jag har blivit skickligare på att prata med eleverna 
om deras arbeten. Det handlar om att eleverna 
kunde börja se att bilder, också deras bilder, talar 
ett språk, har ett budskap. Och samtidigt om att 
vi gav dem ett språk för att kunna analysera var-
andras bilder. Hela den här processen gjorde att 
eleverna blev nyfikna och började tala med var-
andra på ett sätt som de inte gjort tidigare.

”Jag tror 
att barn 
och ung-
domar vill 
lära sig, 
det gäller 
bara att 
ge dem 
förutsätt-
ningar för 
lärandet 
som 
intresserar 
dem.”
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Det har skett stora förändringar i Malmö sedan 
slutet av nittiotalet, då Kockums Varv lades ner. 
På varvsområdet finns numera Malmö Högskola. 
Den gamla profilen, Kockums väldiga varvskran, 
har plockats ner. Nu reser sig i stället Turning 
Torso i hamnen, ett högt, spektakulärt vridet 
torn, ett bostadshus som har väckt internationell 
uppmärksamhet. 

Möjlig skola, möjlig stad
Till bilden av Malmös utveckling, under de senaste 
decennierna, hör också att en tredjedel av befolk-
ningen numera kommer från andra nationer, 
andra språkområden. Omkring hälften av elev-
erna i skolan har inte svenska som förstaspråk. 

Den statistiska bilden, normalkurvan, för re-
sultaten i Malmös skolor har förändrats under 
de senaste åren. Normalkurvor för lärande brukar 

stiga till en bred topp i mitten. Det betyder att de 
flesta elever klarar sig ganska bra, en liten del  
klarar sig inte, en liten del i andra änden har höga  
betyg.

Men numera sjunker normalkurvan för Malmös 
gymnasieskolor tvärtom både brett och dra-
matiskt just på mitten. Det betyder att omkring 
hälften av Malmös gymnasieelever årskurs tre är  
underkända. Den andra hälften har VG och MVG.

– Det här är verkligen inte en skola för alla,  
säger Per Dahlbeck. Trots vår tids stora samhälls-
förändringar, trots utvecklingen just här i Malmö, 
styrs de flesta av våra förskolor och skolor fort-
farande av ett traditionellt skoltänkande. Den 
lokala skolpolitiken försöker lösa problemet med 
de vanliga, gamla kraven på skolor, kvalitetssäk-
ring och betoning på att läsa, skriva, räkna. Men 
nu börjar faktiskt några skolpolitiker här i Malmö 
ropa efter konkreta exempel på andra former för 
lärande i skolan. Per Dahlbeck fortsätter:

– Det vi gör i huvudämnet ”Kultur, medier,  
estetik” är att formulera en möjlig lärarutbildning. 
Från det arbetet går det att dra linjer till en möjlig 
skola, en möjlig stad. Varenda förskola, varenda 
skola skulle kunna spela en roll i stadens utveck-
ling och vara en lokal mötesplats. Man skulle 
mötas kring lokala barns och ungdomars tankar, 
idéer och lärande om vår tid. Men nu talar skolan 
i Malmö om att de flesta barn och ungdomar inte 
är godkända. Och då kommer ingen till en sådan 
mötesplats.

Formulera om det pedagogiska uppdraget
I Fosie, ett område i Malmö där skolorna har 
stora problem, ställer skolledare nu frågan: Hur 
tänker man i Reggio Emilia där man talar om att 
staden fostrar våra barn. Vad betyder det? Här i 
Fosie måste vi hitta helt nya sätt att undervisa. Vi 
har skolor som inte godkänner eleverna. Samma 
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elever är med i gäng och är fantastiskt kreativa. 
Det är inte deras kreativa förmåga det är fel på, 
det är inriktningen.

Förskolor och skolor, menar Per Dahlbeck, ska 
inte bara arbeta med barn eller ungdomar. De ska 
ha en tydlig uppgift att ta emot hela familjer. Han 
fortsätter:

– Jag menar att vi ända från botten måste  
formulera om det pedagogiska uppdraget. Det 
handlar om att förskolor och skolor ska ha inte 
bara en pedagogisk, utan också en både social och 
kulturell uppgift. Jag menar att de uppdragen inte 
går att separera i vårt samhälle. Det skulle skapa 
enorma resurser, till exempel, för människor att 
lära sig svenska

Lärarstudenternas arbete var genomgripande
På Rosengårdsskolan har hundra procent av elev-
erna svenska som andraspråk. 

Skolan har låg måluppfyllelse. De flesta elever 
har svårt att uttrycka sig på svenska, både skrift-
ligt och muntligt. Projektet ”Lära på riktigt” blev 
en möjlighet att pröva om arbete med olika este-
tiska språk också kunde medföra språkutveckling.  
Susanne Strand är en av klasslärarna i den åtta 
som var med i ”Lära på riktigt”, tema Humor:

– Våra elever möter egentligen inte svenska 
ungdomar. Många av dem möter inte heller det 
svenska samhället, de håller sig här i Rosengård. 
Vi gav både våra lärarstudenter och elever mycket 
ansvar i det här projektet. Och deras arbete blev 
verkligen genomgripande. Våra elever lärde sig 
att samarbeta, det har faktiskt skett en språkut-
veckling. Och ett flertal elever, framför allt flick-
orna, har blivit stärkta i sitt självförtroende och 
vågar ta mer plats. Nu kommer vi lärare fortsätta 
diskutera hur vi kan börja arbeta med olika este-
tiska uttrycksformer.

Aktionsgruppen för barnkultur skrev för några 

år sedan två rapporter, ”Det ser lite olika ut...”, 
(SOU, 2006) och ”Tänka framåt, men göra nu”, 
(SOU, 2006). De dokumenterar och diskuterar 
barns och ungas möjligheter att uppleva kultur 
och själva arbeta i olika kulturformer. Aktions-
gruppen konstaterar att villkoren är mycket olika 
i hela landet. Skolor i samma stad, i samma stads-
del, kan ha helt olika grundsyn när det gäller kultur 
och estetik i lärandet.

Det gäller också i Malmö. Två uppmärksammade 
initiativ, som vuxit fram i olika stadsdelar i Malmö, 
är Kulturkopplingen och Drömmarnas Hus. Kul-
turkopplingen, i stadsdelen Västra innerstaden, 
organiserar arbetslag av kulturarbetare som sam-
arbetar med förskolor och skolor i längre perioder. 
Kulturkopplingen har pedagoger inom bland annat 
bild, drama, konst, rytmik och dans.

Under nittiotalet började Drömmarnas Hus, 
i Rosengård sin verksamhet. Det började som  
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lokalt kulturhus som drevs av en förening. Men 
sedan två år tillbaka har Drömmarnas Hus ett 
stort uppdrag som gäller barn och unga i hela 
Malmö. Uppdraget betonar möten mellan barn 
och unga från olika stadsdelar, samt att estetiskt 
arbete och kultur blir ett starkare redskap i skolans 
lärande.

Hösten 2007 producerade Drömmarnas Hus 
en stor teaterföreställning som byggde på samar-
bete med flera skolor, både i och utanför Malmö. 
Skolelever spelade tillsammans med professionella 
skådespelare. ”Framåt” iscensatte en stor diskussion 
om en möjlig framtid. Hur formar man ett samhälle, 
vad betyder begrepp som frihet och jämlikhet?

– Arbetet med ”Framåt” innebär en fördjup-
ning av hur vi på Drömmarnas Hus kan arbeta 
i skolor. Ett brett dramapedagogiskt arbete om 
framtiden, tillsammans med alla elever, lade 
grunden till ett pjäsmanus. Tusen åttondeklassare 
har deltagit i arbetet. 

Åsa Johansson är chef för barn- och ungdoms-
kulturverksamheten på Drömmarnas Hus. Hon 
konstaterar att det kan ta lång tid att förändra en 
skolas arbetssätt, att få med kultur och estetik i 
lärandet:

– Det handlar mycket om skolledningen, att 
inte bara lärarna utan också skolledningen måste 
tro på ett lärande utifrån estetiska uttryck. Det in-
går viss fortbildning för lärarna i våra skolprojekt. 
Vi har inget fortbildningsuppdrag för samarbete 
mellan lärare och kulturpedagoger i Malmös skolor. 
Men det skulle vara mycket intressant att utveckla 
det. 

Backaskolan ligger i Kirseberg, långt från  
Rosengård. Skolan betonar demokrati, att samt-
liga människor på skolan ska ha inflytande över 
det dagliga arbetet. Pedagogiken ska leda fram till 
flera kompetenser hos barnet, social kompetens, 
nödvändiga kunskaper och färdigheter, samt  
kaoskompetens. 

”Kaoskompetens kallar vi den färdighet som 
krävs för att kunna använda kunskaper och fär-
digheter i nya sammanhang under nya förut-
sättningar. Värdefulla ingredienser i en sådan 
kompetens är fantasi, kreativitet, kritiskt och 
självständigt tänkande, självtillit, förmåga att 
komma fram till en ståndpunkt, samt reflektions- 
och analysförmåga. För att alstra helt nya tankar 
är det också viktigt att kunna/våga befinna sig i ett 
osäkert tillstånd ett tag utan att tappa fotfästet.”

(Ur Backaskolan Pedagogisk plattform)

Backaseminariet
Backaseminariet är en del av skolans utveck-
lingsarbete. Seminariet, som brukar hållas i slutet 
av sommaren, bygger på diskussion och reflek-
tion om konkreta exempel från de deltagande  
pedagogernas egen praktik. De senaste åren har 
Backaseminarierna arbetat med frågeställningar 
som: samtalet som pedagogiskt verktyg, estetiska 
lärprocesser, barns och ungas syn på menings-
fullhet, barns och ungas meningsskapande. En 
grundläggande tanke är att ge barns och ungas 
röster en plats i skolan och samhället.

Från och med 2008 har Backaseminariet ett na-
tionellt uppdrag. Seminariet organiseras numera 
i ett samarbete mellan Backaskolan, Humfry- 
skolan (förskola/skola) i Malmö, Malmö Hög-
skola, Svenska Filminstitutet, samt det svenska 
Reggio Emiliainstitutet.

– Malmö är verkligen en segregerad stad, säger 
Lena Hallberg, fritidspedagog och en av Backa-
skolans rektorer. Det gör att möten mellan olika 
skolor är viktiga. I förra årets ”Lära på riktigt” om 
”Identitet – Lika/Olika” väckte skolornas filmer 
verkligen spännande diskussioner mellan elev-
erna och de diskuterade med stort allvar. Och det 
viktiga är just att de visar sina egna produktioner 
för varandra, som uttrycker deras olika tanke-

”Innehållet 
i projekten 
gör att vi 
som 
lärarut-
bildare 
kan lyfta 
fram saker 
i skolans 
praktik 
som vi inte 
kommit åt 
tidigare.”
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världar. Att mötas tillfälligt och spela brännboll 
räcker verkligen inte.

Radikal estetik ställer andra frågor
Lärarutbildningen på Malmö Högskola har väckt 
uppmärksamhet för sitt utforskande arbete inom 
området kultur och estetik i skolan. För några år 
sedan skrev man, i samband med ett regerings-
uppdrag inom området, en rad kritiska rapporter 
om skolans förhållningssätt till begrepp som kultur 
och estetik.

Lena Aulin-Gråhamns och Jan Thavenius 
arbete innebar att det diffusa, samtidigt flitigt 
använda, begreppet ”kultur i skolan” för första 
gången lyftes upp till kritisk granskning. I sam-
manlagt sju rapporter diskuterar man skolans 
undervisningstraditioner och övervägande pas-
siva förhållningssätt till samhällets dynamiskt 
föränderliga kulturformer.

Rapporterna bidrar bland annat med några 
centrala begrepp för att utveckla kritisk förståelse 
och en offentlig diskussion om olika fenomen 
inom området. Man talar dels om ”marknads- 
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estetik”, den estetik som utvecklas av marknads- 
och kapitalintressen. Det handlar om populärkul-
turen i olika former, om reklamens och konsum-
tionens förföriska estetik.

Med tanke på marknadsestetikens oerhörda 
kraft, inte minst bland barn och unga, blir skolans 
strategier om kultur och estetik avgörande. Men 
skolan har genom åren inte utvecklat adekvata 
strategier. Skolan företräder bara, menar man, 
”en modest estetik”, skolan begränsar estetikens 

uppgift. Den är marginaliserad i lärandet. Den 
modesta estetikens praktik ses inte som nödvän-
dig för lärande.

Begreppet ”modest estetik” ska provocera. Det 
problematiserar allt skolans tal om att kulturen 
ska stimulera, underlätta, skapa lust och sinn-
lighet. Det ifrågasätter också forskning om hur 
estetiskt arbete kan ”effektivisera” lärandet i skolans 
kärnämnen. Den modesta estetikens praktik  
reflekterar inte kritiskt över sin egen innebörd.

Det tredje begreppet är den radikala estetiken. 
Den radikala estetiken ställer andra frågor i  
lärandet. Den kan formulera bortträngda erfaren-
heter och möjliggöra att ett barn, en ung människa 
får syn på sig själv, hittar sin röst. Arbetet med 
olika former av gestaltning kan synliggöra tanke-
processer och lärande. Den ger stora möjligheter 
till kollektiv reflektion, till samtal där barn och 
unga framträder tydligare för varandra. 

Därför finns det också möjliga kopplingar  
mellan den radikala estetiken verksam i lärande 
och skolans, ofta bortglömda, demokratiuppdrag. 
Gråhamn/Thavenius ser skolan som en potentiell 
offentlighet där barn och unga ska kunna pröva 
sin yttrandefrihet. 

Ny forskning om kreativt lärande
Gråhamn/Thavenius konstaterar i sin slutrap-
port att den svenska skolan behöver både en ny 
kulturpolitik, och ett nytt bildningsuppdrag, 
som problematiserar vad skola är i ett sen- 
modernt, kulturellt heterogent samhälle. De talar 
för en utvidgning av skolans syn på kunskap. Vår 
tid kräver, menar de, ett kunskapsbegrepp ”som 
förmår hålla samman känslor och analys, det 
personliga och det sociala, kunskapers form och 
kunskapers innehåll”. Lärande ska innehålla ”en 
flerstämmig dialog” där olika perspektiv på världen 
blir tydliga.
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Feiwel Kupferberg, professor i pedagogik,  
Lärarutbildningen på Malmö Högskola, plane-
rar nu forskning om ”pedagogisk iscensättning av 
kreativt lärande”. Forskningen ska även utveckla en 
”estetisk ämnesdidaktik ur ett kreativitetssociolo-
giskt perspektiv”. 

I ett område där det fortfarande råder stor 
brist på forskning ska man undersöka vad krea-
tivt lärande är. Hur skiljer det sig från lärande i 
allmänhet? Vilka krav ställer det kreativa lärandet 
på lärarprofessionaliteten? Hur kan ett kreativitets-
sociologiskt perspektiv bidra till att skapa en  
vetenskaplig bas för den estetiska ämnesdidak-
tiken? Forskningsprojektet om kreativt lärande 
kommer särskilt utgå från konkret skolpraktik 
som omfattar ”användande av estetiska ämnen 
som pedagogiskt redskap” på grundskolans olika 
stadier, samt gymnasiet. 

Skolans motståndskultur
– Allt kommer i rörelse i de här projekten, konsta-
terar Tina Palm. Väldigt många frågor kommer 
upp till ytan. Det kräver en stor flexibilitet både 
hos lärarstudenterna och hos oss lärarutbildare. 
Vår uppgift är att alla de frågor som kommer upp 
ska få ta plats, både i klassrummen och i diskus-
sioner och reflektion mellan lärarstudenterna.

Tina Palm konstaterar att kultur och estetik i 
allmänhet betraktas som något roligt. Något som 
kan användas för att engagera skoltrötta elever. 
Men, säger hon, så enkelt är det inte. Det är tvärt-
om ofta både oerhört svårt och enormt komplext. 
Det kan finnas ett stort motstånd mot den här 
sortens arbete, både bland elever och lärarstu-
denter. Per Dahlbeck fortsätter:

– Jag tror att det är mycket lärorikt för studen-
terna att verkligen möta skolans motståndskultur. 
De här projekten bygger helt på att eleverna är 
med. Och det är faktiskt svårt både för elever och 

lärarstudenter. Innehållet i projekten gör att vi 
som lärarutbildare kan lyfta fram saker i skolans 
praktik som vi inte kommit åt tidigare.

Omvälvande erfarenheter
På institutionen ”Kultur, medier, estetik” utforskar 
man begrepp som radikal estetik, en ingång till 
ett mer djuplodande och berörande pedagogiskt 
förhållningssätt. Och ”Lära på riktigt”, om ”Iden-
titet-Lika/Olika” och ”Skratt/Humor”, handlar de 
om en radikal estetik?

– En sorts definition av begreppet radikal estetik 
som jag tycker att vi står för, säger Per Dahlbeck, 
är att de estetiska uttrycksformerna kan vara 
otroligt användbara verktyg för att få syn på svåra 
frågor. Och för att förstå svåra frågor på nya sätt. 
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– Det kräver väldigt mycket att arbeta med  
radikala anspråk, säger Tina Palm. Det kräver att 
du som lärare vågar ifrågasätta både din person 
och din lärarroll. Man måste våga fånga det som 
plötsligt uppstår, våga samtala med eleverna, ta 
tag i svåra frågor. Om man lyckas känner man att 
något förändras hos eleverna. Det händer något 
som man nästan kan ta på.

I första projektet, hösten 2006, skrev en grupp 
nior manus om förbjuden kärlek mellan en  
muslimsk tjej och en kristen kille. Deras första 
manus innehöll ganska mycket schabloner. Men 
under arbetets gång började de själva reagera mot 
sitt sätt att berätta.

Varför ska vi göra en film som handlar om kri-
minella? Vi är ju inte kriminella.Varför ska vi göra 
en film som bygger på fördomar? Efter det skrev 
de om manus flera gånger. Tina Palm fortsätter:

– Hermodsdalskolans film ”Förbjuden kärlek” 
är ett exempel på radikal estetik. Eleverna har 
gjort en film om kärlek mellan unga som har 
olika religioner. Den blev så brännbar att de inte 
vågar visa den för sina föräldrar. Det var också en 
radikal estetik som gjorde att de elever som arbe-
tade med graffiti och hiphop under arbetets gång 
fick syn både på varandra och sig själva. Ett annat 
exempel är en musikvideo som gjordes på Backa-
skolan, som utforskade svåra frågor om identitet 
och sexualitet. Den radikala estetiken handlar om 
modet att våga ta i starkt berörande frågor.

Den radikala estetiken ställer också krav på att 
bryta mönster och pröva andra undervisnings-
former, både i skolan och i lärarutbildningen. 

– Modet har, säger Tina Palm, fortplantat sig 
i projektet. Lärarstudenterna har haft modet att 
möta svåra situationer i klassrummet. Och elev-
erna har vågat uttrycka saker som är både stora 
och svåra. De här projekten innebär att arbetet 
som lärare kommer mycket nära och faktiskt blir 
omvälvande för många av våra lärarstudenter.
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Scen ur tecknad serie, 
producerad av elever, 
år 8, Rosengårds-
skolan.
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– Mötet med niorna på Hermodsdalskolan gjor-
de att vår klass kom i kontakt med en större värld, 
konstaterar Nikita Maldaner-Frohm. 

Jag har gått i samma klass i tio år. Man tror att 
man känner de andra, men det gör man inte. Vi 
började skärskåda både oss själva och andra. Och 
vi fick syn på sådant som hierarkier och roller 
också i vår egen klass.

Som alla elever på Backaskolan är Nikita  
Maldaner-Frohm rätt rutinerad när det gäller ge-
staltande arbete som en del av undervisningen. 

”Jag blir faktiskt mer vaken”

”Dawn of bubbles”. Ur en svit fotografier om identitet, producerad av två 
elever, Backaskolan 2006, år 9.

– Bilderna säger något om oss. Lite kryptiskt, 
lite ödsligt. Det känns äkta, det är vi.

Nikita hade aldrig varit i Hermodsdal tidigare. 
Projektet under höstterminen 2006 har gett henne 
andra perspektiv.

– Ibland kan man se främmande människor 
som platta stereotyper. Jag gör inte det längre. Jag 
ser att det är människor, med rädslor och glädje-
ämnen. Jag har också börjat tänka mer på hur 
andra ser på mig.

Lära på riktigt, 
tema ”Identitet-
Lika/Olika” 
hösten 2006,
Backaskolan:

– Det är väldigt befriande. Det har gjort att jag 
har upptäckt väldigt mycket talanger  som jag inte 
visste att jag hade. Det handlar också om att man 
får se vad andra gör, att man kan få deras per-
spektiv på saker. Den här sortens arbete innebär 
att man får väldigt mycket tankar, jag blir faktiskt 
mer vaken. 

Nikita gjorde sitt projektarbete tillsammans 
med Maja Bruun. De är mycket nära vänner och 
ville göra bilder om det de upplever som sin ge-
mensamma identitet. De gick runt på stan och 
fotograferade och gjorde sedan stora efterarbet-
ningar i photoshop.
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Diskussionsfrågor 
Kultur och estetik i skolan är ett område som behöver kommuniceras. Skolans roll i förhållande till kulturlivet behöver 
lyftas och kulturens uppdrag i skolan likaså. Som ett komplement till detta inspirationsmaterial ges här några exempel 
på diskussionsfrågor för läsaren att fundera och reflektera kring, enskilt eller helst tillsammans med övriga kollegor i 
skolan och konst-/kulturpedagoger. 

1. Hur ser du/ni som lärare/arbetslag på sambanden mellan elevers delaktighet och möjlighet att påverka innehåll i 
undervisning med koppling till kultur och estetik?

2. Vad kan mötet med professionella kultur-/konstpedagoger betyda för skolans utvecklingsarbete och vad kan detta 
möte betyda för kultur-/konstpedagogens arbete ? 

3. I målen att uppnå anges att skolan ansvarar för att varje elev utvecklar och använder kunskaper och erfarenheter i så 
många olika uttrycksformer som möjligt, ex språk, bild, musik, drama och dans. Hur kan skolan/arbetslaget arbeta 
för att detta mål ska uppnås?

4. Hur kan konst och kultur i skolan bidra till utveckling av lärarens och arbetslagets arbete?

5. Att arbeta med kultur och estetik i ett språkutvecklande perspektiv innebär att ge alla barn och elever möjligheter att 
uttrycka sig på många olika sätt barns rätt till alla sina språk, inte bara det talade och det skrivna. Hur kan skolan/
arbetslaget arbeta så att alla barn/elever får möjligheter till detta? 

6. I regeringens proposition En förnyad lärarutbildning, understryks vikten av att använda konstnärliga arbetsmetoder 
som en väg mot kunskap i skolan. Vilka möjligheter/förutsättningar ser du/ni som lärare/arbetslag/kultur-/konst-
pedagog att integrera kultur i skolan så att konstnärliga arbetsmetoder blir till en kunskapsväg i den pedagogiska 
praktiken? 



Den andra möjligheten  
– estetik och kultur i skolans lärande

Den här bokens syfte är att ge läsaren inspiration att utveckla estetik och kultur 
som en möjlig och  viktig väg till kunskap i skolans lärande. Boken skildrar arbetet 
på några skolor som utvecklar estetiskt arbete som grundläggande kunskapsform. 
Vad är problematiskt, vad är möjligt? Boken beskriver också hur lärare och kultur-
pedagoger prövar att utveckla nya former av lärande i nära samarbete.
”Den andra möjligheten – estetik och kultur i skolans lärande” handlar också 
om perspektiv på ny forskning om den estetiska dimensionen i lärande, samt om 
en lärarutbildning där estetisk gestaltning ses som en grund i skolans kunskaps- 
begrepp.

Boken vänder sig till alla pedagoger och skolledare, verksamma i förskola, 
grundskola, gymnasieskola, men även till kommunpolitiker och tjänstemän med 
ansvar för skola och kultur. 

www.skolutveckling.se

Den andra möjligheten
– estetik och kultur i skolans lärande
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