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FÖRORD
Våren 2003 inleddes ett utvecklingsarbete i samarbete mellan forskare vid 
Mälardalens högskola och fyra skolor i Eskilstuna kommun. Genom införan-
det av en estetikbaserad pedagogik vill man stimulera en personlighets- och 
kompetensutveckling bland eleverna. Skolutvecklingsprojektet pågår fram 
till och med 2006 års utgång och består av två delar, en utvecklingsdel och en 
forskningsdel. Utvecklingsdelen handlar om en nära samverkan mellan fors-
kare och lärare i syfte att ge stöd och stimulans till utveckling av estetiska ak-
tiviteter i skolarbetet. Forskningsdelen handlar om att undersöka effekterna 
av de estetiska aktiviteterna avseende elevernas kompetensutveckling. 

I följande rapport presenteras utvecklingsarbetets teoretiska grund, som 
vilar på den radikala estetiken, och en beskrivning av utvecklingsarbetets 
förlopp och betydelse sett ur medverkande lärares och skolledares perspek-
tiv. I en kommande rapport planeras de forskningsmässiga resultaten från 
projektet att presenteras. 

Författare till föreliggande rapport är Ilona Antal-Lundström, fil.dr. och 
universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för Samhälls- och Beteende-
vetenskap. Utöver sedvanlig undervisning och handledning bedriver Ilona 
forskning inom området estetik i ett pedagogiskt perspektiv. Rapporten har 
varit föremål för ett seminarium med Britta Ericsson som opponent, docent i 
pedagogik vid Linköpings universitet. 

Eskilstuna, maj 2006 

För CVF & MEA 

Mats Ekermo 
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Sammanfattning
Skolans situation berör alla medborgare i vårt samhälle. Föräldrar, politiker, 
lärare vet att inte bara de enskilda barnens framtid, utan hela välfärdssam-
hället står på spel om utbildningsväsendet inte kan lösa sina aktuella peda-
gogiska problem. Många vuxna vill förändra situationen i det interkulturella 
klassrummet och ge en bättre lärandemiljö för barnen. Vårterminen 2003 väx-
te det fram ett skolutvecklingsprojekt i fyra skolor i Eskilstuna kommun, ett 
långsiktigt samarbete för barnens bästa med didaktiskt stöd från Mälardalens 
högskola. 

Det behövs en viktig, teoretisk sammanhållande idé för att så många skol-
ledare och lärare ska engagera sig under så lång tid. Förändringen i skolan 
börjar med en analys av skolans målsättning. Skolans mål är att utrusta bar-
nen för livet, alla ungdomars rätt att få användbara sociala, kommunikativa 
och kognitiva kompetenser. Välutvecklade vitala kompetenser utgör i prak-
tiken människans funktionsförmåga i samhället. Många ungdomar som sak-
nar dem får först problem i skolan som fortsätter senare i livet. Därför är sko-
lans viktigaste uppgift att utveckla alla barns vitala kompetenser för att ge 
barnen möjlighet till ett demokratiskt deltagande i samhället. Skolutveck-
lingsprojektets hypotes var att de estetiska aktiviteterna, de känslomässiga 
situationerna, främjar en bättre skolmiljö, utvecklar barnens personlighet och 
stimulerar vitala kompetenser. 

De senaste årens teoretiska utveckling kring den radikala estetikens filosofi 
blev en gemensam grund för projektet. För många människor är estetik en 
benämning för finkultur, men den radikala estetiken innefattar även varda-
gens sinnesmässiga upplevelser och erfarenheter. I de pedagogiska verk-
samheterna betyder detta att barnen får kontakt med kunskap genom sinnes-
erfarenheter när de deltar i olika estetiska aktiviteter, använder varierade ut-
trycksformer och uppmuntras till kreativitet. Kunskapen får personlig förstå-
else och liv via meningsfulla aktiviteter. De olika ordlösa uttrycksformerna 
ger alla barn en chans att utveckla sig och komma nära till varandra i det 
mångkulturella klassrummet. I Eskilstuna finns det 78 nationaliteter. Lärarna 
upplever att barnen behöver stimulans för kommunikation, gemenskap och 
samtal med varandra, särskilt den första tiden. Skolans målsättning bör foku-
sera mer på barnens personliga utveckling med danande, formande aktivite-
ter som stimulerar de vitala kompetenserna. I barnens tidiga år är de estetis-
ka, lekfulla aktiviteterna naturliga och effektiva. 

Pedagogiska forskare kan inte lösa aktuella problem med gamla teorier 
och forskningsmetoder. Aktionsforskning innebär forskning om skolans och 
undervisningens utvecklingsprocess. Den gemenskapsbaserade aktions-
forskningen (GAF) som växte fram i Australien står närmast vårt kunskaps-
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intresse för att förändra skolans praktik med kompetensutveckling och re-
flekterande samtal. Forskaren är sakkunnig, ger råd, följer arbetet med visst 
perspektiv och stimulerar verksamhetens personal att hitta sin egen väg. Ut-
vecklingsarbete och forskning om förändringen går hand i hand. Lärarna är 
medforskare som reflekterar och noterar sina reflektioner under och efter 
händelser i den pedagogiska verksamhetens olika faser. Planering och beslut-
fattande sker i gemensamma diskussioner. Kompetensutvecklingens grund 
är den deltagande aktiviteten i skolutvecklingen. Arbetet grundas på demo-
kratiska principer som frihet och jämställdhet. Dokumentationen av utveck-
lingsprojektet ger ett variationsrikt empiriskt material för en didaktisk forsk-
ningsanalys. 

Under de gångna åren gav Eskilstuna kommun stöd till Mdh, som via Ut-
bildningsvetenskapliga nämnden, UVEN, satsade på regional samverkan 
mellan de fyra skolor som ville forma sin egen profil med estetiska aktivite-
ter. Vi har skyldighet att redovisa skolutvecklingens process för våra bi-
dragsgivare, dessutom vet vi att många följer vårt arbete med nyfikenhet och 
vill veta mer om det. Projektet innefattar idag också fyra enheter i Ungern. 
Tillsammans med dessa har vi 450 barn och 80 lärare i arbete. Därför behövs 
denna rapport som jämför skolutvecklingsprojektets planering 2003 med 
verkligheten nu, så att man kan se vad vi har gjort och tydliggöra vart vi är 
på väg i Eskilstuna. 

Figur 1 visar det nära samarbetet mellan högskolans lärarutbildning och 
forskningen i pedagogik som deltar i skolans verksamhet för att dokumente-
ra och analysera skolornas utveckling. 

Det märks en ökande professionell medvetenhet hos lärarna, samarbete 
och erfarenhetsbyte mellan skolorna och fokusering på barnens utveckling 
via danande, planerade aktiviteter. 

Eskilstunamodellen skapades av skolor i Eskilstuna, som ser barnets utveckling 
som en långsiktig och oavbruten pedagogisk process som byggs steg för steg 
från förskolan till gymnasiet: Förskolan ger grunden för personlighetens 
framgång i livet. Modellens pedagogiska redskap är sinnenas och uttrycks-
formernas mångfaldiga träning med lekfulla estetiska aktiviteter i förskolans 
tidiga år. Förskoleklassen bygger en bro till skolan med programmet Synliga 
ljud, som medvetet tränar förutsättningarna för läsning, skrivning och sym-
boliskt tänkande. Varje skola som använder modellen kan hitta sin egen pro-
fil, utforma lokala variationer för de estetiska-musikaliska aktiviteternas in-
tegrering i kursplaner för högre klasser enligt specifika förutsättningar, kul-
tur och tradition för att stärka barnens identitet. 
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     Skolans utveckling Pedagogisk teori 

Figur 1. Skolutvecklingsprojektets struktur och mål.

Eskilstunamodellen är en alternativ modell för interkulturell skolutveckling. 
Dess viktiga komponenter är: 

1. Barnets mångfaldiga personlighetsutveckling med estetis-
ka/musikaliska aktiviteter ger grund för demokratiskt deltagande i 
samhället 

2. Pedagogernas kompetensutveckling sker i praxisnära aktivitetsforsk-
ning 

3. Verksamheten bygger på gemensamma principer: 

� Den radikala estetikens filosofi ger en bärande teoretisk grund 
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� Barnens vitala kompetenser är grunden för deltagande i samhället, där-
för är det skolans uppgift att dana de sociala, kommunikativa och kog-
nitiva kompetenserna med hjälp av estetiska aktiviteter i de tidiga åren 

� Alla barn kan utvecklas, men krav, stimulans och uppföljning behövs 

� Kunskapen blir levande om lärandet byggs på sinnenas träning i an-
vändning av integrerade estetiska uttrycksformer i alla ämnen 

� Förståelsen av olika kulturer berikar individen och främjar det interkul-
turella skolarbetet 

� Estetisk och välorganiserad lärandemiljö ger bättre studieresultat. 

Arbetsrapporten har skrivits samtidigt som den interkulturella experiment-
undervisningen fortfarande pågår i två länder, Sverige och Ungern. De sista 
testresultaten samlas in under maj-juni 2006 och oberoende forskare ska ana-
lysera resultaten. Forskningens slutredovisning om de estetiska aktiviteter-
nas pedagogiska möjligheter till stimulans av barns vitala kompetenser ska 
presenteras på en internationell konferens under oktober månad 2006 i Es-
kilstuna. 

Rapporten börjar med en grundläggande teoretisk analys av estetikens 
och pedagogikens relation, som i en systemteoretisk belysning visar hur ni-
vån på människans tankeformer och uttrycksformer bestämmer samhällets 
demokratiska utveckling. Vidare konkretiseras det pedagogiska systemets 
olika komponenter och de estetiska aktiviteternas betydelse för uppgiften att 
utrusta varje medborgare med en effektiv funktionsförmåga. Detta är den 
teoretiska grunden för vårt samarbete som förklaras detaljerat i kapitel 1. 

Kapitel 2 beskriver teorier om människans, främst barnens utveckling i 
sin livsmiljö och analyserar de estetiska aktiviteternas personlighetsutveck-
lande effekter. Här beskrivs den aktuella forskningen om hur estetisk stimu-
lans påverkar barns livskompetens. Vår experimentundervisning med pro-
grammet Synliga ljud i förskoleklasserna inspirerades av den pågående 
forskningen i USA. 

Planeringen för skolutvecklingsprojektet och den uppföljande didaktiska 
forskningen beskrivs i kapitel 3. Här presenteras den gemenskapsbaserade 
aktionsforskning (GAF) som kan vara till god hjälp för organiseringen av 
större skolutvecklingsprojekt och kompetensutveckling i skolorna. 

Beskrivningen av skolutvecklingsprojektets genomförande, de historiska 
händelserna, studieresor, fortbildning med internationella kontakter och re-
dovisning av den nutida situationen med experimentundervisning av 450 
barn i Ungern och Sverige kommer i kapitel 4. 

Det som är unikt är att det finns en forskningsbaserad, vetenskaplig, pe-
dagogisk kompetensutveckling involverad i projektet. Aktionsforskningens 
krav på trovärdighet betyder att processens deltagare själv ska uppleva för-
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ändringen. Skolans aktörer, barnens och lärarnas utveckling sker i ett ömse-
sidigt samarbete och deras erfarenheter är den viktigaste komponenten i 
forskningen. Lärarna är medforskare och deltar i den professionella reflek-
tionen. Delprojektens redovisning innehåller beskrivning av utvecklingspro-
cessen med forskarens didaktiska kommentarer i kapitel 5. 

I kapitel 6 finns en sammanfattande analys av det långsiktiga utveck-
lingsarbetet, dess konsekvenser för barnens, lärarnas och skolornas föränd-
ring. De tendenser som märks efter de första årens pilottester och skolutveck-
lingsprojektets betydelse i ett europeiskt perspektiv redovisas i detta kapitel. 
Ett viktigt resultat är de didaktiska principer för interkulturell skolutveckling 
som formades i Eskilstunamodellen. De kan vara användbara också i andra 
verksamheter. Deltagare i Eskilstunamodellens utveckling presenteras i Bila-
ga 1. 
 
För mer information, besök gärna projektets hemsida: 
www.mdh.se/isb/forskning/amnena/pedagogik
 
Kontakt: 
Ilona Antal-Lundström, forskningsledare 
ilona.antal-lundstrom@mdh.se
Tel: 016-15 51 01 
 
Mälardalens högskola 
Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap  
Box 325 
631 05 Eskilstuna 
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1 Estetik i ett pedagogiskt perspektiv 
Rubriken är benämningen på en kurs i pedagogik och ett nytt forskningsom-
råde som finns från 2002 vid Mälardalens högskola. Detta bidrag använder 
flera olika discipliner och är på så sätt tvärvetenskapligt eller interdiscipli-
närt. Argumenteringen är grundad på aktuella teorier, tidigare forskning och 
internationella erfarenheter. Ett annat intressant drag är att det kommer från 
en högskola där det finns en mångfald av olika kulturer och pedagogiska er-
farenheter, både i lärargruppen och bland studenterna. Teorin om den radi-
kala estetiken inspirerar till att se verkligheten på ett nytt sätt och med stöd 
av pågående didaktisk forskning utveckla nya former för individens harmo-
niska utveckling. 

Människan är den minsta självständiga enheten i det samhälleliga syste-
met. Personligheten representerar människans individuella funktionella 
verklighet i samhället. Hur en individ fungerar i samhället kan vara avgö-
rande för helheten. Varje individ utvecklas och formas i sin närmaste sociali-
serande miljö och identiteten skapas i ett historiskt och kulturellt samman-
hang bland andra människor. Kompetensnivån hos de enskilda människorna 
kan vara avgörande för samhällets framtid. I ett demokratiskt statssystem är 
det den politiska ledningens uppgift att ge varje person en chans att utforma 
sin optimala funktionskapacitet och nå sina mål i livet, som i sin tur, samti-
digt kommer att påverka den ekonomiska framgången i landet. 

En djupare förståelse av människan som human varelse med en förmåga 
att organisera sitt liv och utforma sig själv är avgörande för experter som ar-
betar med hälso- och människoservice. De måste förstå att det är omöjligt att 
förändra människornas funktion och individuella verksamhet genom att göra 
saker för dem. Det vore mycket mer effektivt att utveckla deras självorganise-
rande och självutvecklande förmågor och i stället göra saker tillsammans med 
dem. 

Förutsättningar finns nu för en form av praxisnära tvärvetenskaplig 
forskning där pedagogik, estetik, hälsovetenskap, psykologi och neuroveten-
skap deltar. Då behövs det ett samarbete som har fokus på avgörande fakto-
rer för individens förändringsprocesser och det mänskliga kapitalets kvalita-
tiva utformning. 

En beskrivning av människans utveckling i sin miljö kan inte förbigå att 
vårt samhälle är mer pluralistiskt än tidigare. En fråga som är ännu mer ak-
tuell idag än tidigare är därför: Hur formas och förändras den mänskliga va-
relsen? En viktig insikt för samtida teoretiker och professionella människor är 
att vi lever i en mångkulturell miljö. Den urgamla socialisationsprocessen 
eller människoformandet, hur en generation ger sina värderingar, kultur och 
tradition vidare, har olika variationer beroende på plats och tid. På senare år 
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har invandringen blivit större, olikheterna blivit allt vanligare och subkultu-
rerna fått större utrymme. Den humana varelsen är kapabel att anpassa sig 
och tolerera sin omgivning. Men hon har lika stark vilja att förändra den mil-
jö där hon lever och växer. Det finns en ömsesidig dynamik mellan individen 
och samhället. 

Estetiska aktiviteters betydelse för de personliga vitala kompetensernas 
förbättring har blivit tydligare i den senaste forskningen. Därför är det avgö-
rande för den framtida välfärden att undersöka förutsättningarna för den 
estetiska kunskapsskapande processen, de estetiska aktiviteternas stimulans 
på den personliga kompetensens utveckling och på barnens socialisation.  

Tidigare var begreppet ”bildning” det som representerade den personlig-
hetsdanande delen i det pedagogiska systemet, senare användes begreppet 
”den sociala kompetensen”, men det har blivit tydligt att utöver det behövs 
kunskap, kommunikativa färdigheter och utvecklat tänkande för att fungera 
i samhället. Skolans uppgift, att forma framtida medborgare inom det peda-
gogiska fältet, har i praktiken byggt en skiljelinje mellan den kunskapsför-
medlande processen och bildningen, den karaktärsdanande, kulturellt ut-
vecklande processen. Med gamla termer kallas detta för undervisning och 
fostran. Problemet är hur de kan förklaras och aktualiseras idag. Hur förbe-
reds dagens lärarkandidater för uppgiften? 

Under en längre tid debatterades begreppet utbildningsvetenskap inom 
den pedagogiska disciplinen med tillhörande forskning som ett försök att 
förena de två uppgifterna undervisning och fostran och hitta nya lösningar 
genom de aktuella teorierna. I de senaste årens forskning märks ett förstärkt 
intresse kring de estetiska-musikaliska aktiviteterna och deras påverkan på 
både undervisningens och karaktärsdaningens effektivitet. Därför behövs en 
klargörande teoretisk beskrivning av estetikens och pedagogikens relation 
inom det pedagogiska systemet och en didaktisk analys av de estetiska per-
sonlighetsdanande aktiviteternas viktiga drag.  Forskningens resultat kan ge 
ett modernt pedagogiskt redskap för skolans utvecklande arbete. 

Denna strävan utmärker det pågående forskningsarbetet i Eskilstuna, som 
syftar till att undersöka de olika estetiska kunskapsskapande och socialise-
rande processernas didaktiska förutsättningar i olika pedagogiska verksam-
heter och analysera deras relevans i skolutvecklingens teori och praktik. I det 
kommande avsnittet analyseras forskningens centrala begrepp och kringlig-
gande teorier för att förklara pedagogikens roll och uppdrag i samhället och 
tydligare se de danande estetiska aktiviteternas situation inom den aktuella 
debatten kring skolutvecklingen. 
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1.1 Teoriram med grundläggande estetiska begrepp 

För att se och undersöka estetiken i ett pedagogiskt perspektiv finns det be-
hov av att vi kommer överens om vad estetik och pedagogik betyder för oss. 
Därefter konkretiseras här vad som är det pedagogiska problem som kan 
undersökas i samband med en analys av de estetiska aktiviteternas betydelse 
i det pedagogiska systemet. Vi börjar med några begrepp så som de förklaras 
i estetisk teori. 

Estetik (aesthesis på grekiska) har sitt ursprung i begreppet för sinnesför-
nimmelse, sinneserfarenhet, sinneskunskap. Den senare användningen av 
ordet omfattar den estetiska upplevelsen och dess natur, den estetiska för-
mågan och kreativiteten. Från 1600-talet innefattar det teorier om konstens 
allmänna natur och verkningsformer. Det estetiska fältet utgörs av ett flöde 
mellan tradition och innovation, mellan form och impuls, mellan samhälle 
och individ. Enligt Peter Abbs (1987) är de essentiella elementen i det estetis-
ka fältet: produktion, presentation, reception och värdering. Värderings-
grunderna förändras med tiden, modernitetens nyckelbegrepp var: autono-
mi, självuttryck och originalitet, men under progressivismen kommer upple-
velse, spontaneitet och lek i fokus. 

Den pedagogiska aspekten börjar synas när vi fortsätter med konkretise-
ringen av den estetiska perceptionen. Den estetiska perceptionen är ett dyna-
miskt förhållande mellan individ och omvärld där individen skaffar sig kva-
litativ, nyanserad information om omvärlden via sinnesintryck och förnim-
melse av sinneserfarenheter. I denna akt sker en isolering-distansering och 
den perceptuella kontakten mellan subjekt och objekt träder i förgrunden. 
Detta betyder att man koncentrerar sig på speciella, sinnliga egenskaper och 
deras samspel i en helhet. Den estetiska upplevelsen är skild från instrumen-
tell och praktisk nytta. Den innebär ett speciellt sätt att iaktta eller lyssna (An-
tal-Lundström, 1996). De som har läst Martons och Booths bok om lärande 
(1997) eller Molanders tankar om kunskap i handling (1998), kan förstå sam-
manhanget mellan de estetiska erfarenheterna och inlärningens process. De 
tankarna är inte nya, många pedagoger och filosofiska teoretiker har funde-
rat och skrivit om detta speciella fenomen och dess betydelse i människans 
utveckling. 

Det är märkligt att den estetiska teorin inte tidigare arbetat med varda-
gens estetiska praktik, som ju egentligen är en ständigt fungerande kontinui-
tet från urmänniskans enkla redskapsproduktion och ceremonier till dagens 
grafittikultur och musikfestivaler. Isobel Armstrong betonar i sin bok, Den 
radikala estetiken (2000), detta bortglömda, gömda estetiska fält – den levande 
estetiska verkligheten som en jämställd del av den högkulturella konstvärl-
den. Hennes argument kommer via filosofin, men har mycket viktiga peda-
gogiska konsekvenser. Denna intressanta och överraskande teori om den ra-
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dikala estetiken kom att bli ett tanketema för mig. Isobel Armstrongs bok kan 
vara avgörande för vårt kommande pedagogiska tänkande kring de estetiska 
och filosofiska frågorna. 

1.2 Den radikala estetikens framväxt 

Jag ska här försöka sammanfatta Armstrongs (2000) beskrivning av den radi-
kala estetikens bakgrund. Det är samhällets historiska förändring under 
1980-talet i USA och England som krävde en ny tolkning av begreppet 
estetik. Det hela började med ett krav på estetikens demokratisering. Den 
estetiska undervisningen har ju en lång tradition i England, men under sena-
re år blev det en debatt mellan de konservativa och vänsterns representanter. 
De två motpolerna kunde inte ens enas om estetiken som kategori då de för-
sökte utveckla en bredare och modernare tolkning av begreppet estetik. Re-
sultatet blev att de existerande teorierna kring estetikens väsen, dess värde-
frågor och själva kategorin ifrågasattes och uttömdes. Från olika håll ställdes 
det krav på att de estetiska teoretikerna skulle tänka på ett nytt sätt och be-
skriva mer demokratiskt och tydligt vad estetiken innebär. 

Konsekvensen av en förändrad syn på estetiken borde resultera i att sta-
tens relation till den estetiska undervisningen skulle bli tydligare. Den de-
mokratiska offentligheten behövde ett radikalt tänkande kring estetiken. Al-
ternativet var att själva begreppet estetik kunde försvinna inte bara ur ord-
förrådet, men också i praktiken ur samhällets vardag. Ingen ville ha en sådan 
kulturell utveckling. För att ge ett nytt innehåll och en modern beskrivning 
av fenomenet estetik, var det nödvändigt att tänka på vad själva konsten be-
tyder. Det blev därför nödvändigt att bredda beskrivningen av vad det är 
som vi tänker på under begreppet konst. 

Isobel Armstrong hävdar, att alla som har erfarenhet av medvetenhetens 
intellektuella process och handlingarnas reglering, känner till det estetiska 
livets komponenter: samspelet mellan lek och dröm, tankar och känslor. Eller 
för att beskriva det på ett annat sätt: en ändlös sammankoppling som berikar 
vårt språkskapande och symbolskapande, vårt tänkande och ger en levande 
kraft åt vår kreativitet och våra kognitiva processer. Alla dessa processer är 
sådana aktiviteter, som håller oss vid liv och är gemensamma hos oss alla. 
Karl Marx menade att de är det mänskliga släktets viktigaste kännetecken. 
Därför är det dessa speciella mänskliga drag som kan vara en grund för ut-
vecklingen av en demokratisk estetik. 

Debatten har haft många deltagare, men en estetisk diskurs som innefattar 
olika epistemologiska traditioner med en samtida kritisk analys kan vara till 
hjälp. De tolkande teorierna finns bl.a. hos den ryska psykologen och peda-
gogen, L. S. Vygotskij, hos den amerikanska pragmatiken och estetikern John 
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Dewey, samt hos D. W. Winnicott,  Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, Gillian 
Rose, Theodor Adorno och Jürgen Habermas. 

I Armstrongs bok tas motsägelsen mellan den elitistiska och arbetarklas-
sens autodidaktiska estetiska kultur upp. Det finns bevis för att estetiken i sitt 
innersta väsen egentligen inte är bunden till välfärd, rikedom och makt, fast 
samhället ofta ville behålla den estetiska kulturen som de högre klassernas 
privilegium. Dess existens eller möjlighet till utövning är i princip inte bero-
ende av pengar och privilegier. Samtidigt blev det kulturella kapitalet, som 
öppnar dörrar till frihet och välbefinnande, kunskap och makt, möjligheter 
och socialt liv, förbehållet och förmedlades bara till en utvald skara. Detta 
bekräftades av en undersökning av 260 framstående svenska människors re-
lation till de estetiska aktiviteterna i Barndomens musikaliska erfarenheter i ett 
livslångt perspektiv (Antal-Lundström, 1997). 

Den gemensamma kulturens betydelse blev tydlig i de folkliga estetiska 
aktiviteternas och erfarenheternas utveckling och från pedagogisk synvinkel 
var det viktigt att uppmärksamma hur den gemensamma kunskapen, den 
samhälleliga traditionen byggs in i medlemmarnas liv. Via identitetsskapan-
de estetiska övningar får barn och ungdomar erfarenhet att organisera och 
kontrollera sitt igenkännande av den yttre världen – utveckla perceptionen 
av konst och kultur. Traditionens former och den gemensamma kunskapsba-
sen erövras via deltagandet i varierande kulturella aktiviteter och övningar. 
Livets ritualer, abstraktioner, symboler och regler är mycket viktiga i denna 
nya tolkning av estetiken. 

Traditionen, den gemensamma kunskapens utövande och praktik, lär oss 
inte bara att veta hur vi ska bete oss i vissa situationer, hur vi använder våra 
känslor, utan den hjälper oss också att medvetet bestämma våra reaktioner i 
samhällets formella situationer med ett lämpligt känslotillstånd. Den gemen-
samma kulturen och kunskapens utövning drar individen och kollektivet till 
varandra. En speciell form av kunskap skapas, som ger erfarenheter av vår 
gemensamma värld, men förståelsen är inbäddad och genomsyras av våra 
känslor. Våra känslor kräver en estetisk fostran och en bildning som formas i 
kollektivets kulturella gemenskap (Antal-Lundström, 1996). 

Den radikala estetiken växte fram ur en politisk vilja att demokratisera den 
estetiska kulturen för att genom denna process förädla människornas känslor 
och beteende i de samhälleliga och kollektiva relationerna. Samtidigt måste 
det traditionella estetiska tänkandets värdegrund förändras. Om den estetis-
ka värderingen kan grundas på de sociala och kulturella erfarenheterna och 
aktiviteterna, på den popularitet ett konstverk har, då kan detta räknas som 
ett mått på verkets värde. Kan vi då kasta bort de traditionella värderingarna, 
kan allting bli konst? Den radikala estetiken väljer den tredje mellanvägen av 
problemet. Värdefulla konstverk behövs som inspiration och grund för 
katharsisupplevelser, men det är inte enbart dessa som vi kan analysera i vår 
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estetiska teori. Vi räknar också med andra verk, den delen av det mänskliga 
estetiska utövandet, som konstvärlden inte tidigare har accepterat som vär-
defull estetisk produkt eller utövning (Armstrong, 2000). 

Naturligtvis använder Isobel Armstrong många välkända pedagogers och 
estetiska filosofers tankar i sin intressanta logiska bevisprocess när hon upp-
märksammar oss på att den etablerade estetiska värderingen, doxan, är klass-
relaterad och förstärker det kulturella kapitalets odemokratiska fördelning, 
medan vår ”aesthetical experience”, som leder till ”total democratization”, är 
universell. Hon samlar de viktigaste teorierna inom pedagogiken och betonar 
att ”aesthetical experience” hos Dewey betyder estetiska aktiviteter i alla 
former. Något som måste innefattas i läroplanen för barnens självutveckling. 
Likadant betonar hon att hos Vygotskij är ett aktivt deltagande i samhällets 
kulturella miljö en avgörande faktor för barnens språkliga och intellektuella 
utveckling. Isobel Armstrong förmedlar några av Deweys tankar om esteti-
kens roll i människans/barnens liv som kan vara ge oss en tankeställare: 

In arguing that the aesthetic is a founding moment of fully human experience and 
in emphasizing the centrality of pleasure and arousal, Dewey clearly believes that 
there are far more opportunities for aesthetic work than we are aware of because he 
offers a far wider definition for it ... He is always unwilling to give a content to 
what is essentially an art of the future; it is enough for him to set up the potential 
for aesthetic experience as a biophysical and cognitive necessity. So in some ways 
the revolutionary possibilities of “Art as Experience” remain implicit. But they 
are there ... His belief in a universal capacity for arousal, curiosity and aesthetic 
shaping is consistent with a democratic educational theory which asserts as a 
given the child’s fascination with language, with inquiry, with making and with 
“artistic expression”. (Armstrong, 2000, s. 169) 

Aktiviteten, experience eller erfarenhet i Deweys teori är det som ger en lös-
ning i denna långa kamp mellan finkulturen och den icke etablerade konsten. 
Med detta språkbruk blev hela tänkandet förändrat hos teoretikerna. Denna 
radikala estetik innefattar en levande, aktiv relation till konst och till världens 
alla former och händelser. Inte slutproduktionen, men själva deltagandet står 
i fokus. Enligt Dewey är det denna estetiska aktivitet som håller oss vid liv. 

Han betonar de estetiska aktiviteternas och uttrycksformernas stimule-
rande, skärpande, undersökande drag, oberoende av innehållet, som är av-
görande i personlighetens utveckling. 

1.3 Relationen mellan filosofi och pedagogik 

Enligt Dewey (1997) ”uppstod den europeiska filosofin (bland atenarna) un-
der de pedagogiska frågornas direkta tryck”, och kan definieras som ”den 
allmänna teorin om utbildning” (s. 383). Därför har filosofin en trefaldig 
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uppgift i samhället och likadant i pedagogiken: att kritisera existerande mål, 
att peka ut värden som blivit föråldrade och att tolka betydelsen av den spe-
cialiserade, filosofisk-pedagogiska vetenskapens resultat för samhällets fram-
tid. ”Genom pedagogiken kan filosofin generera metoder så att mänsklig 
energi används i enlighet med seriösa och genomtänkta föreställningar om 
livet. Utbildningen är det laboratorium där filosofiska distinktioner blir kon-
kreta och prövas” (a.a. s. 383). 

Deweys tankar ger oss en förklaring och ingång till Michael Uljens bok 
(1998) som fokuserar på de europeiska och skandinaviska pedagogiska teori-
ernas tradition och nutida gemensamma problem och strävar efter en be-
skrivning av den filosofiska eller allmänna pedagogiken som vetenskap i det 
skandinaviska kulturområdet. Han skissar upp det teoretiska konceptet 
kring en möjlig filosofisk pedagogik, som en stam för alla våra tankar och 
handlingar kring människans liv och existentiella problem, samt dess utveck-
ling och förändring. Han betonar att den allmänna eller systematiska peda-
gogikens uppgift är att gestalta det pedagogiska handlandets grundläggande 
karaktär. Därför likställs den ofta med filosofisk pedagogik. Han tar upp frå-
gorna: Vad är det allmänna och systematiska i den allmänna pedagogiken 
och vad består det av? Vilka är dess frågeställningar och uppgifter? Dessut-
om vill han klargöra den allmänna/filosofiska pedagogikens förhållande till 
etiska frågor, till vetenskapsteori och pedagogiska professioner. 

Uljens sammanfattande tankar, kan med hjälp av många teoretiker (Ben-
ner, Kivelä, Krüger, Lenzen och Schleiermacher) tolkas så att det systematis-
ka i de allmänpedagogiska teorierna riktar sig till att ge ett begripligt, logiskt 
och koherent strukturerat begreppssystem, ge en systematisk analys, som en 
”mellanstation”, som därigenom kan underlätta ett dialogiskt filosoferande 
över pedagogiken. Genom en analys av verkligheten kan vi avgöra vad som 
tillhör det pedagogiska. Fundamentet är problemet, enligt honom. Vidare 
skriver han att den systematiska pedagogiken har som uppgift att utforma en 
grundläggande struktur som klargör dels de pedagogiska handlingsteoretis-
ka frågeställningarna, dels hur pedagogisk handlingsteori och –praxis samt 
forskning ska systematiseras i förhållande till varandra. 

Pedagogiken är en vetenskap som gestaltar den växandes väg till frågan om det 
goda livets innehåll, form och syften men där den växande provoceras att själv 
formulera sin position. Pedagogiken är en kulturvetenskap (teorier är kultur-
bundna och kulturöverskridande) men kan inte reduceras till en professionsveten-
skap (Uljens, 2001, s. 136). 

Enligt denna beskrivning är pedagogikens uppgift allt som handlar om 
människans sökande efter, och behov av det goda livet, sin personliga ut-
veckling och förändring. 
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De senaste åren har det märkts ett ökat intresse att gå tillbaka och söka de 
filosofiska rötterna, de gamla teoretikernas visdom om människans liv och 
dess giltighet i det moderna samhället. 

De som hjälpte människorna med vägledning via undervisning och dialog 
i den gamla tiden var stoikerna, som enligt Martha Nussbaum (1995) var de 
första terapeuterna, men samtidigt var ”filosofiska lärare”. Dewey funderade 
också kring deras betydelse för pedagogikens utformning i sina tidigare 
skrifter: 

 Strömmen av europeiskt filosofiskt tänkande uppstod som en teori om undervis-
ningsmetoder … och vittnar om nära samband mellan filosofi och utbildning. Ut-
bildningsfilosofi är en uttalad formulering av problemet hur de rätta intellektuella 
och moraliska vanorna formas i förhållande till det samtida sociala livets frågor. 
(Dewey, 1997, s. 385). 

Det är intressant att det i USA nuförtiden finns en stark våg av förnyat studi-
um av antikens teorier om det goda livet, samt förståelsen av känslorna och 
begäret hos människan. 

Vårt filosofiska arv visar att människans tankeformer ända till idag be-
stämmer filosofins olika former (vetenskap, moral, existens), men i grunden 
handlar det om det gamla innehållet. 

Människan har tre olika tankeformer: det empiriska tänkandet, som har den 
yttre världen som föremål, det moraliska tänkandet, som har den sociala rela-
tionernas värld som föremål och det estetiska tänkandet, som har den inre, exis-
tentiella världen som föremål och dessa tankeformer motsvarar de olika filo-
sofiska grenarna i vår nutida filosofiska teoribildning. Filosofins värde ligger 
inte i att erbjuda lösningar (lösningar kan bara uppnås genom handling), 
utan i att definiera problem och föreslå metoder att hantera dem med. Det 
underlättar att koppla ihop filosofi med tänkande istället för kunskap. 

Vårt filosofiska arv kan illustreras med triangeln i figur 2, som innefattar 
det sanna (empiriska tänkandet), det goda (moraliska tänkandet) och det 
sköna (existentiella tänkandet), det mänskliga tänkandets grundformer och 
filosofins huvudgrenar. Sven-Eric Liedman (2001) citerar några tankar om 
skönheten. Under lång tid in i renässansen tänkte människorna det ”sköna” 
som tankar, känslor, livssituationer, ”vackra människokroppar, själens vack-
ra vanor och sköna kunskaper”. Ordet ”Kalokagathia” betyder harmoni mel-
lan våra personliga tankar, relationer och känslor. Vi kan se att den inre delen 
av triangeln representerar människans sammansatta tankeformer, det som 
hon förstår om världen, om relationerna till de andra och till sig själv. Kalo-
kagathia är den mest personliga tankeformen, ”individens kärna”, därför kan 
det vara svårt att sätta ord på våra innersta tankar kring dessa viktiga exis-
tentiella problem och funderingar. Lättast är det att uttrycka de tankarna via 
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ordlösa, estetiska koder och uttrycksformer eller via symboliska representa-
tioner (Antal-Lundström, 1996). 
 

 

Figur 2. Vårt filosofiska arv. 

György Lukács, en känd estetiker i Europa, betonar att det estetiska språket 
är människans första, urgamla signalsystem och innebär många olika sym-
bolformer, modaliteter. Det ordlösa språket utvecklades från urmänniskans 
ljud- och rörelsemönster och stegvis blev det ett mer och mer nyanserat sym-
bolspråk, det ”första signalsystemet”. När det blev ett medvetet konstnärligt 
uttryck med färg, form och struktur, ville han markera en mindre skillnad 
och kallar detta konstnärliga språksystem ”ett komma signalsystem”. Kons-
ten, den fina kulturen, använder detta utvecklade symbolsystem. Det talade, 
symbolbärande språket med ord innebär en större förändring. Därför kallar 
han det för ”det andra signalsystemet”, som har en speciell roll i den männi-
skoblivande processen (Lukács, 1972). Om vi tänker på konstens utformning 
och användning i de tidigare årtusendena, kan vi se att konsten skapats av 
människan för att kunna ge form åt hennes innersta tankar. Konsten är ett 
uttryck för, och ett sätt att lära känna oss själva. Det estetiska fältet utgörs av 
ett flöde mellan tradition och innovation, mellan form och impuls, mellan 
samhälle och individ (Abbs, 1987). 

Sven-Eric Liedman (2001) analyserar vissa teorier om människan och föl-
jer människosynens utveckling under historiens gång. Han leder oss från den 
kantianska och upplysningsfilosofiska människosynen via den mekanistiskt 
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materialistiska, där människan kan styras, bevakas och behandlas, till den 
dialektiska synen där hon kan styra inte bara sig själv, men också sitt samhäl-
le och dess utveckling. Människan som tidigare beskrevs som ”en psykisk 
och social varelse” blir mer och mer uppmärksammad med sin biologiska 
karaktär. Författaren ställer aktuella frågor: Vilka människor vill vi ha? Vilka 
människor har vi råd med och tid för? (Liedman, 2001) Med en pedagogisk 
problemställning lyder frågan: Med vilken filosofisk och handlingsteoretisk 
kunskap kan människan bli hjälpt och förberedd för sin funktion i samhället? 
Eller enklare: Hur bildas framtidens demokratiska medborgare idag? 

Jag hänvisar till Aristoteles, i en intressant tolkning (Nussbaum, 1995) som 
säger att den filosofiska (pedagogisk-filosofiska) teorin behövs för att staten 
ska kunna veta var, hur och i vilken utsträckning den ska sätta in sina insat-
ser, som måste utformas i en konkret politik om det goda för människan. Ska-
pandet av detta begrepp måste ske i en interaktion mellan de styrande och de 
styrda, där utgångspunkten är ett holistiskt förhållningssätt till människans 
behov, förmågor och kulturella belägenhet i samhället. Tonvikten ligger allt-
så på skapandet av funktioner både externt: materiella funktioner, såsom skolor, 
sjukhus, sportanläggningar, infrastruktur i vid bemärkelse och internt: att 
tillhandahålla medel som skapar funktionella kompetenser av många olika 
slag hos medborgarna. Gränsen mellan det externa och det interna funk-
tionsskapandet är flytande. 

Den viktiga distinktionen här är följande: I begreppet funktionsförmåga 
ingår inte att på något direkt sätt skapa människor som är verksamma på 
vissa givna sätt. Det syftar snarare till att skapa människor som har förmågan 
att fungera på olika sätt, som de både har utbildats för och har fått resurser 
att fungera på, men på det sätt de själva skulle vilja välja. Den viktigaste 
kompetensen blir således hos Aristoteles, och för aristotelikerna, förmågan att 
välja. (Kan det vara bildningens mål idag?) Föreställningen om det goda i 
dessa termer ger stort utrymme åt den privata sfären, i vilken staten inte ska 
blanda sig. Dess uppgift är att tillhandahålla funktioner, resten ska överläm-
nas åt medborgarna. 

Man kan i ljuset av Nussbaums framställning tydligt se att en stor del av 
jordens befolkning saknar de mest basala funktionsförmågorna/kompe-
tenserna. Etiken har rört sig på en nivå där den har förlorat kontakten med 
det som är genuint viktigt för människan. Martha Nussbaums tolkning av 
Aristoteles teori kan ge hjälp i den pågående diskussionen kring pedagogi-
kens uppgifter och beskrivning samt ge en handlingsteoretisk systematise-
ring (Nussbaum, 1995). 

Efter dessa filosofiska tankar behöver vi en konkretiserande fråga: Vad är 
pedagogikens uppgift idag? Hur kan vi tolka de kloka ord som ger grund-
förutsättningen för samhällets överlevnad och värdigt liv i våra dagar, så att 
de också blir genomförbara i pedagogisk handling? Om vi tror att samhällets 
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och pedagogikens fokus ska vara på individens livskvalité, då blir det logiska 
steget att analysera möjligheten för att förbättra människans handlingsför-
måga i sin givna situation. Först bör vi analysera individen som en självstän-
dig, medveten enhet i samhället med sina fysiologiska och sociokulturella 
förutsättningar med hjälp av kommande bild. 

1.4 Komponenter i personlighetens holistiska system 

I boken Musikens Gåva (Antal-Lundström, 1996) presenteras en modern be-
skrivning av människans inre system som kan analyseras från utvecklings-
perspektiv och funktionellt perspektiv. Här synliggörs den biologis-
ka/fysiologiska grunden för personligheten och de ramar som existerar för 
det pedagogiska arbetet. Människans funktionsförmåga, kan enligt detta sy-
stem delas upp i två komponentområden. I det pedagogiska arbetet betyder 
det att den reglerande komponenten formas under det vi kallat fostran och 
den realiserande, verkställande komponenten övas och danas i undervis-
ningens process. De olika komponenterna är beroende av varandra och har 
en ömsesidig påverkan och i centrum står personlighetens inre drivkrafter 
eller motivationen. Holistiska system fungerar så att förändringen i en kom-
ponent påverkar hela systemets funktion. I den schematiska modellen i figur 
3 kan vi se sambandet mellan de olika komponenterna och den inre motiva-
tionen i personligheten. 
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Figur 3. Personlighetens system.

Bilden visar personlighetens analys ur ett utvecklingsperspektiv och ett funk-
tionellt perspektiv. Den pedagogiska teorin behandlar dessa komponenter 
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och deras relation till varandra. Den pedagogiska handlingsteorin, didakti-
ken, arbetar medvetet med det funktionella perspektivet. Därför behövs det 
en mer detaljerad förklaring av de båda perspektivens komponenter. 

1.4.1 Personlighetens komponenter i ett utvecklingsperspektiv 

Personlighetens komponenter i ett utvecklingsperspektiv visas i den vänstra 
sidan av figur 3. Den biologiska grunden för personlighetens funktion är de 
ärvda förutsättningarna. Vissa egenskaper kan inte förändras, men vissa av 
personlighetens psykologiska egenskaper är förändringsbara faktorer i sy-
stemet. 

Den biologiska-fysiologiska/kroppsliga grunden ger praktiska möjlighe-
ter att forma livskompetenserna i den tidiga barndomen. Individens kontakt 
med omvärlden sker genom sinnenas funktion. De olika signaler/stimuli 
som kommer från omgivningen tas emot via perceptionen och bearbetas i 
hjärnan. Reaktionerna i transaktionsprocessen sker genom kommunikativa 
eller motoriska handlingar. Deras nivå beror på hur utvecklad funktionsför-
mågan är. 

De samhälleliga yttre och inre påverkande faktorerna har en viktig funk-
tion för den individuella utvecklingen, speciellt för barnens livs- och utveck-
lingsvillkor. Familjens ekonomiska situation, bostadsområde, kulturella och 
etniska tillhörighet får därför konsekvenser för barnets utveckling. Barnens 
liv är mycket starkt beroende av vuxnas närvaro, relation och professionali-
tet. En vidare analys av miljöns och de danande aktiviteternas betydelse 
kommer i kapitel 2. 

1.4.2 Personlighetens komponenter i ett funktionellt perspektiv 

Personlighetens komponenter i ett funktionellt perspektiv visas i den högra 
sidan av figur 3. De reglerande och verkställande komponenterna som danas 
dels i samhällets helhet, dels i skolsystemet, presenteras här i en tvärveten-
skaplig belysning. Vår pedagogiska aspekt fokuserar på möjligheten att dana 
personlighetens funktionella komponenter. Funktionsförmågan består av: 

1. En reglerande och inspirerande komponent som utvecklas via fostran och i 
pedagogiken benämns den sammanfattande som social kompetens: 

�Den innefattar gemenskapsskapande och självutvecklande aktiviteter 

�Omdömesförmågan betyder ett stabilt etiskt beteende med medveten-
het i självregleringen 

�Den estetiska sensibiliteten kan vara ett tecken på etisk känslighet och 
självbehärskning 

�Den inre motivationen har stor betydelse för handlingsförmågans ef-
fektivitet. 
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2. En verkställande, genomförande komponent som utvecklas genom under-
visning i kunskaper, färdigheter och operationer i kulturella samman-
hang: 

a) Kommunikativa funktioner som sammanfattande kan benämnas som 
kommunikativ kompetens när de yttrar sig i användbara färdigheter och 
kunskaper: 

�En mångfasetterad kommunikativ uttrycksform, utvecklat kodbruk 
med automatiserad teknik i de mänskliga kulturella kodsystemen 

�Mångfaldiga mänskliga signalsystem och flexibilitet i symbolska-
pande processer som kan övas under barnens personliga utveckling  

�Kommunikation via olika uttrycksformer, enligt barnens olika in-
telligenser, som bl. a. har stor betydelse i den moderna medietekni-
ken. 

b) Kognitiva funktioner som omfattar den välfungerande kognitiva kompeten-
sen: 

�Utvecklad resurskunskap med abstrakt, kreativt och flexibelt tän-
kande, generell struktureringsförmåga, problemlösning och helhets-
tänkande 

�Minneskapacitet och medvetenhet i koncentrationen 

�Hjärnans utveckling till en effektiv ”dataenhet”. Effektiviteten och 
kapaciteten i hjärnan grundläggs utifrån stimulerande erfarenheter i 
den tidiga barndomen.  

Efter analysen av de funktionella komponenternas struktur blev den peda-
gogiska uppgiftens komplexitet tydligare. Vi ser att alla komponenter är vik-
tiga och deras funktion är grunden för ett demokratiskt deltagande i samhäl-
let.  I det etablerade pedagogiska språkbruket benämns dessa egenskaper 
som social-, kommunikativ- och kognitiv kompetens eller vitala kompetenser 
och det är skolans uppgift att utveckla dem i alla barn som redskap för funk-
tionen i livet. Om bara en av dem saknas, kan det vara svårt eller omöjligt att 
leva i samhället. 

Vi måste ge svar på följande frågor: Hur kan vi bygga in de vitala kompe-
tensernas daning i socialisationens pedagogiska system? Eller finns de redan 
där, fast vi inte förstått att de kan förändras genom övning?  Det behövs där-
för en systematiserad ordning för att tydligare se komponenterna och deras 
didaktiska relation till varandra. 

Pedagogikens fostrande uppgift var från början att utveckla den inre re-
gleringen, inspirationen och den beslutfattande klokheten (omdömet), eller 
med ett nutida uttryck: social kompetens. Med didaktiska begrepp innebär det 
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dels en gemenskapsutvecklande, dels en individutvecklande aktivitet (Antal-
Lundström, 1996) eller med andra ord, en ”inter- och intrapersonell intelli-
gens” (Gardner, 1982; 1993). Denna kompetens formas under hela livet från 
födelsen till döden i samspel med medmänniskor i samhället. Den andra 
uppgiften, undervisningen, innebar tidigare att ge kunskap, eller bildning. I 
den nutida didaktiska tolkningen beskrivs den verkställande komponenten, 
som innefattar dels informationens mottagande och bearbetning, som ger en 
medveten orientering i samhället, dels en mångsidig transaktion med om-
världen. 

Kontakten med omgivningen sker via sinnenas funktion som uppfattar 
signaler och stimuli i olika former. Respons eller gensvar ges genom kom-
munikativa aktiviteter, via motoriska handlingar samt med hjälp av de kul-
turella kodernas och de mänskliga uttrycksformerna. Detta utgör den all-
männa kulturella grunden för varje människans funktion. Men för att bli en 
effektiv medlem i samhället behövs dessutom en yrkesutbildning som ger 
yrkesmässiga kunskaper och färdigheter. Arbetsuppgifterna kan förändras 
och jobbet kan bytas flera gånger i livet, men alltid byggs framgången i den 
nya situationen på den allmänna kulturella nivån i personlighetens funktio-
nella struktur. 

En individs handlingsförmåga beror på den genomförande komponen-
tens helhetsfunktion: Allmänna kulturella färdigheter, som består av en ut-
vecklad kommunikativ kompetens obehindrad användning av kulturel-
la/estetiska koder som redskap att nå kunskap; och en välvårdad kognitiv 
kompetens i form av utvecklade psykologiska funktioner som perception, 
minneskapacitet, tankeförmåga, analys-syntes, koncentrations- och struktu-
reringsförmåga. De senaste forskningsrönen visar sammanhang mellan ef-
fektiviteten av den ekonomiskt inriktade yrkesutbildningen och graden och 
kvalitén av de sociala, kommunikativa och kognitiva kompetensernas funk-
tion som kan stimuleras, danas i de tidiga åren (Heath & Smyth, 2000). 

Enligt denna argumentation behöver barnet erövra de kulturella kodernas 
alla variationer för sin egen och samhällets effektivitet. Det kan ske genom de 
estetiska uttrycksformerna. Förklaringen är att människans uttrycksformer 
för tankar och känslor visar sammanhanget mellan tankeformer och humana 
signalsystem. Det medvetet använda första signalsystemet, det estetiska, det 
konstnärliga, och det andra signalsystemet, språket, skiljer oss från djuren och 
har haft en viktig roll för mänsklighetens utveckling. Språkets och de ordlösa 
kodsystemens förändrade ställning betyder nya pedagogiska utmaningar i 
dataåldern. Skolan bör arbeta mer medvetet med tecken, form, bild, musik, 
rörelse, våra olika ”intelligenser” och deras kodsystem. Semiotiken, veten-
skapen om symbolernas, tecknens och kodsystemens användning, har nu 
blivit ett ämne vid universiteten. 
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Sammanfattande: För samhällets demokratiska utveckling behöver alla 
medborgare tre livsviktiga kompetenser som består av användbara kunska-
per, färdigheter och förhållningssätt i form av social kompetens, kommunika-
tiv kompetens och kognitiv kompetens. Dessa kompetensområden fungerar 
som fundament för människors personliga värderingar och bestämmer kvali-
teten i deras handlingar. Skolans uppgift är att ge alla elever en funktions-
förmåga som når till en användbar och nödvändig samhällelig nivå. Alla 
ämnen måste leda mot detta generella mål. Konsekvensen är att de enskilda 
ämnenas betydelse för barnens kompetensutveckling blir det avgörande kri-
teriet för ämnets plats i skolan och detta skall ligga till grund för politiska be-
slut om skolans framtida utformning (Antal-Lundström, 1996). 

1.5 Pedagogikens didaktiska system 

Analysen av personlighetens system i ett funktionellt perspektiv kan ge en 
konkret grund för pedagogikens handlingsteoretiska mål. Det pedagogiska 
systemet har som uppgift att utveckla de humanistiska funktionerna eller 
med didaktiska begrepp de funktionella komponenterna som behövs för 
människans demokratiska deltagande och orientering i ett okänt framtida 
samhälle. 

Den vetenskapliga disciplinen utgörs av en begreppsapparat och ett lo-
giskt, tydligt system. Det är speciellt viktigt att ha ett sammanfattande system 
om vi vill arbeta tvärvetenskapligt eller interdisciplinärt. Jag gör därför ett 
försök att tydliggöra pedagogikens nutida handlingsteoretiska/didaktiska 
system i figur 4. Planerare inom den pedagogiska praktiken på olika tillämp-
ningsområden kan använda detta system enligt barns, ungdomars och äldre 
människors behov. 

I framtiden kommer inte samhället i första hand att efterfråga utbildade 
personer, utan flexibla människor som förmår att utveckla sig vidare inom 
många olika arbetsområden. I dagens skola blir kunskapskraven allt större 
på grund av den tekniska expansionen. Lärarna känner ibland att det är 
omöjligt att ge ungdomarna tillräckliga kunskaper för livet. Avståndet är 
stort mellan den kunskapsmängd som efterfrågas i samhället och den kun-
skap som de unga förmår hantera. Därför söker den pedagogiska forskning-
en efter nya lärprocesser som effektiviserar barnens inlärningsförmåga. 
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Figur 4. Pedagogikens didaktiska system. 

1.6 Den felande länken i läroplanen 

I en ny systemorienterad läroplan som inriktar sig på barnens utveckling 
borde man värdera innehåll och lärostoff utifrån hur effektivt de ger barnen 
en teknik att själva tillägna sig ny kunskap. Man bör prioritera sådana kom-
plexa sammanhang som utvecklar nya inlärningsprocesser och ger barnen ny 
förståelse av helheter. I detta sammanhang kommer begreppet resurskunskap 
in. Resurskunskap är en kunskap som breddar och utvidgar gränserna för 
förståelsen. Ett hjälpmedel för att ta emot och dechiffrera ny kunskap. Hit hör 
symboliska processer samt logiska, systematiska tankegångar och färdighe-
ter. I figur 5 finns en jämförelse mellan faktakunskap och resurskunskap. 
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FAKTAKUNSKAP RESURSKUNSKAP

Minnesoperationer dominerar Logiska operationer dominerar 

Ordnar händelser kronologiskt Ordnar händelser enligt ett strukturellt schema 

Ett seriellt minne övas upp Ett semantiskt minne övas upp 

ATTITYDER SOM FRAMHÄVS I RESPEKTIVE KUNSKAPSFORM 

FAKTAKUNSKAP RESURSKUNSKAP

Beredskap för ett enda svar Selektionsfärdighet

Beredskap för problemlösning i kända situationer Nya, okända situationer stimulerar 

Snabb adaption om det sker en liten ändring i små 
steg från det kända till det okända 

Man vill leta rätt på problem, analysera dem och 
söka användbar information 

Snabbhet, noggrannhet, oproblematisk, mekanistisk Hypoteser, frågeställningar och inkongruenta pro-
cesser bearbetas

Enkelhet, genomförbarhet men begränsat på ett 
snävt område 

Öppenhet, problemsensibilitet, tolerans, tålamod, 
flexibilitet, originalitet, kreativitet 

UPPGIFTER SOM KAN LÖSAS MED HJÄLP AV RESPEKTIVE KUNSKAPSFORM 

FAKTAKUNSKAP RESURSKUNSKAP

Algoritmiska uppgifter – innebär ett känt förlopp 
där uppgifterna löses steg för steg enligt ett givet 
program. Här söker man en konkret lösning enligt ti-
digare exempel och tillämpar den kunskapen.

Divergenta uppgifter – innebär att det finns 
möjlighet för flera olika lösningar på problemen. 
Här behövs det förståelse, högre grad av kognitiv 
skicklighet och ett abstrakt, flexibelt tänkande. 

Figur 5. Kunskapsformer i undervisningen. 

Abstrakta, neutrala kodsystem i bl.a. musik och matematik är optimala me-
dier för att motta, förstå och bearbeta logiska företeelser och struktureringar. 
Oberoende av vilket innehåll de abstrakta koderna rymmer är de mycket 
lämpliga för detta ändamål, därför att de representerar en hög grad av uni-
versellt och strukturellt tänkande. Ett givet villkor för att kunna använda ab-
strakta koder är att man känner till kodsystemets symboler och generella reg-
ler. Detta kräver en uppövad generaliserings- och abstraktionsförmåga. Nå-
got som på ett behagligt sätt kan övas i konstnärliga estetiska aktiviteter i de 
tidiga åren i barnens liv. 

Resurskunskapens abstrakta innehåll är oberoende av det konkreta mate-
rialet. Det konkreta innehållet i faktakunskapen är däremot fast bundet till 
vissa fakta. Det finns t.ex. bara ett korrekt svar på frågan hur många gram 
som går på ett kilo. Båda typerna av kunskap behövs, men det måste finnas 
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en debatt om vilka proportioner mellan dem som ska gälla i framtida läro-
planer. 

1.7 Samhällets förväntan på pedagogiken och skolsystemet 

Under de senaste åren har nya rapporter presenterats från Pisa-
undersökningen i Skolverkets egen tolkning om utbildningens effektivitet i 
olika länder. Den senaste var inte oväntad, men blev smärtsam när vi alla 
kunde se i svensk TV att Finland oftast låg på första plats medan Sverige bara 
kom på 14-17 plats i de olika ämnenas resultat. Det finska utbildningsdepar-
tementets representant förklarade deras insatser med ett mycket logiskt ar-
gument: Den framtida välfärden – både på den samhälleliga och individuella 
nivån – beror på det mänskliga kapitalet, den enskilda människan som ut-
vecklas i skolan. Han menade att de inte har råd att lämna skolan att miss-
lyckas. Då kan man fråga sig varför Sverige, som satsar så mycket på skolan 
och på sociala och rehabiliterande insatser inte når bättre resultat? Hur 
kommer det sig att många ungdomar lämnar skolan utan att kunna läsa och 
skriva ordentligt eller delta i offentliga samtal? Många vänder ryggen till po-
litikerna och hela det vuxna samhället. 

Men å andra sidan kan man fråga sig hur pedagogikens teoretiker, forska-
re och aktörer söker lösning på den ökande ineffektiviteten i skolan. Hur 
uppfyller representanterna i det pedagogiska systemet statens förväntningar? 
Det är en spännande forskningsfråga. Många vuxna arbetar ideellt i skolorna 
för ungdomarnas bästa. Staten ger mycket pengar, men vad får den för det? 
Uljens teori ger en vägledning när han skriver att den systematiska pedago-
gikens uppgift är att gestalta det pedagogiska handlandets grundläggande 
karaktär. I en vidare konkretisering av pedagogikens handlingsteoretiska 
uppgifter i samhällets socialisation beskriver han de reglerande/inspirerande 
komponenterna istället för fostran som självreglering (Uljens, 1998). Begreppet 
självreglering kan också vara en teoretisk grund för pedagogikens utveck-
ling. 

Att se skolan som ett holistiskt system, kan vara något som på sikt ger en 
lösning på skolans kris. I vissa varianter av holistiska system finns det en 
självreglerande funktion, där en liten del med sin egen förändring kan på-
verka hela systemets effektivitet. Enligt erfarenheter och de senaste forsk-
ningsrönen är vår hypotes att de estetiska aktiviteternas medvetna använd-
ning kan vara den faktor som på sikt förändrar skolornas effektivitet och 
minskar samhällets problem med okontrollerat beteende och våld. Natur-
ligtvis måste ett sådan påstående bevisas. Vi börjar med två gamla sanningar: 
”Estetiken är framtidens etik” (Gorkij) och ”Kloka människor behöver få la-
gar” (Theophrastos). Sammanhanget mellan de sanningarna kommer i en 
logisk följd från orsak till konsekvens och kan förhoppningsvis ge konkreta 
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bevis i en utvärdering av den långsiktiga empiriska forskningen med Eskils-
tunamodellen. 

1.8 Det pedagogiska systemet i ett interkulturellt perspektiv 

Sammanfattningsvis analyseras pedagogikens uppgift som handlar om att 
främja och stödja en utformning av människans funktionsförmåga och för-
mågan att själv hitta och välja det goda livets personliga form. Förklaringen 
börjar med filosofiska tankar kring människans värld, relationer och inre ba-
lans. Didaktiken, med humanistiskt ställningstagande, kan hjälpa till att rea-
lisera det pedagogiska handlandets lämpliga variationer på det breda peda-
gogiska fältet. 

Linjen i figur 6 kan illustrera olika specialiserade, tillämpade områden 
med utgångspunkt från graden av individuella behov, från specialpedagogik 
som sysslar med handikappades (fysisk, mental) terapi, psykoterapi och so-
cialpedagogik som arbetar med de socialt handikappade till de ”normala”, 
genomsnittliga som kan delta i skolans gemensamma pedagogiska verksam-
het och alla andra varierade former av den pedagogiska praktiken. 

Terapi   Specialpedagogik   Socialpedagogik   Skolpedagogik   Vuxenpedagogik   Arbetslivspedagogik 

Figur 6. Pedagogikens handlingsteoretiska verkningsfält. 

Funktionsförmågan utvecklas via undervisning, utbildning och innefattar 
sådana mål som är viktiga för genomförandet av livets uppsatta mål: kun-
skap, både fakta- och resurskunskap, kulturella färdigheter och kognitiva 
operationer. Mer konkret och i ett mer nutida språkbruk: de sociala, kommu-
nikativa och kognitiva kompetenserna som är grunden för människans livs-
möjligheter och deltagande i offentlighetens demokratiska diskurs. Slutligen 
behövs yrkesmässiga kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta i ett 
konkret yrke. Uppgifterna genomförs i de åldersmässigt organiserade institu-
tionerna i skolväsendets breda spektrum. Runt systemet finns den omgivan-
de samhälleliga miljöns socialiserande process i sin komplexitet som påver-
kar eller motverkar den professionella pedagogiska handlingens effektivitet. 
Allt detta sammanfattas i figur 7. I socialisationen pågår flera parallella pro-
cesser i samhället men skolväsendets institutioner skapades och underhålls 
för att ge konkurrenskraft för samhället. Här syns sammanhanget i socialisa-
tionens pedagogiska system. 
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nenter ger social kompetens. 
 
Undervisningg: Kulturellt innehåll, 
allmänna färdigheter. 
”Resurskunskap” ger kommunikativ 
och kognitiv kompetens. 
 
Yrkesutbildningg: Fackmässiga kun-
skaper och färdigheter ger yrkes-
kompetens. 
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Figur 7. Socialisationens pedagogiska system.

Den verkliga pedagogiska processen finns mitt i bilden: Den innefattar fost-
ran, undervisning och yrkesutbildning med respektive konkreta uppgifter 
och byggs på varandra i ett holistiskt system under hela livet och avgör det 
enskilda barnets livsmöjligheter. Den omgivande miljön har förändrats starkt 
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under de senaste årtiondena från monokultur till heterokultur. Barnens ut-
vecklingsmöjligheter påverkas starkt av familjens sociokulturella bakgrund. 

Ett problem är att under inlärningen i skolan erkänns inte det enskilda 
barnets språkliga habitus (socialt ärvda särdrag). De populärvetenskapliga 
och praktiska föreställningarna om barnets uttrycksfärdigheter har ett abso-
lut motsatsförhållande till barnens egna spontana intressen och dispositioner. 
De symboliska koderna (representationer) och de kommunikativa aspekterna 
är avgörande i förståelsen av form och innehåll inom ett meddelande. Därför 
blir det viktigt i skolan vilka möjligheter barnet får att tillägna sig alla de eta-
blerade kulturella tecken- och kodsystem som används och värdesätts i sam-
hället. De måste få möjlighet att skapa mening med andra representations-
former än språket, de kommer ju att spela en allt större roll i den offentliga 
kommunikationen i framtiden. 

Därför behöver lärare använda en flerdimensionell förståelse av lärandet 
som gäller kommunikation och representation. Som människor uppfattar vi 
världen omkring oss med alla våra sinnen. Vi upplever och bearbetar erfa-
renheterna via hjärnans konstanta transformationsprocess. Enligt semioti-
kens symboliska infallsvinkel måste man vid representationen och lärandet 
intressera sig för de olika kommunikationsformerna och de medier som gäll-
er sinnesupplevelser och möjligheter till representation. Processen där olika 
sinnesintryck bearbetas, översätts och transformeras i hjärnan, kallas syntesis. 
Fröbel, Steiner och Pestalozzi var intresserade av fenomenet, men teoretiker-
na insåg inte betydelsen av detta. Konsekvensen av att syntesis inte klassades 
som ett väsentligt fenomen blev ett allvarligt hinder för utvecklingen av ade-
kvata teorier om lärande, kognition och kommunikation. 

Enligt gängse pedagogiska teorier antar man nämligen att kognitionen beror på 
och bygger på språket. Om andra representationsformer lyfts in i bilden (målning, 
teckning, dans, musik etc.) har man utgått från att dessa aktiviteter var för sig ut-
gör skilda områden med specifika möjligheter till kunskap och individuellt hand-
lande. (Kress citerad i Bjerg, 2000, s.209)  

I den alternativa pedagogiska verksamheten är en integrerad estetisk infalls-
vinkel till de olika representations- och uttrycksformerna en grund för både 
undervisningen och lärandet. Det är klart att skolans värdering av vissa re-
presentations- och kommunikationsformer i sig själv uttrycker bestämda so-
ciala gruppers och samhällets värdering av dessa former. Barnets produktion 
av representationella resurser, symboliska kulturella koder är nära samman-
länkad med subjektivitet i en dialektisk process. Det gäller både när barn lär 
sig att skriva och tillägnar sig andra representationsformer. Det är hög tid att 
börja diskutera vilka krav som är rimliga att ställa på barns läs- och skrivfär-
digheter om vi använder ett bredare kommunikations- och representations-
begrepp som är anpassat till dagens krav på den offentliga kommunikatio-
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nen. Vi måste vara beredda att tänka på helt annorlunda sätt när det gäller 
det pedagogiska arbetet i framtiden (Kress refererad i Bjerg, 2000). 

Vid olika pedagogiska konferenser i Europa kommer problematiken upp 
om ökande krav att förstå varandra, inte bara språkligt, utan också kulturellt. 
För att våra barn ska kunna bli aktiva medborgare i ett nytt Europa krävs nya 
pedagogiska lösningar. 

Det blev tydligt på konferensen Diversity and citizenship – a challenge and 
choice for schools, som hölls i Florens i juli 2003, att främlingsfientlighet och 
rädsla för det nya och annorlunda måste motarbetas med en interkulturalitet 
som innebär ömsesidig förståelse och öppenhet för berikande av varandras 
kulturer. Konferensdeltagare försökte finna en lösning på problemet att hitta 
nya former och nytt innehåll för den krisartade europeiska pedagogiken. De 
var eniga om att pedagogiken bör aktualiseras tidigare och ska utveckla nya 
teorier som kan hjälpa till med de viktigaste uppgifterna. Den didaktiska frå-
geställningen var: Hur undervisar man i kulturell mångfald och hur kan vi 
nå tolerans, respekt och förståelse i klassrummet – och i det framtida Europa? 
Konferensens debatter och aktiviteter rörde sig på den handlingsteoretiska 
nivån. För mig var det intressant att se hur stor andel av de pågående projek-
ten som handlade om estetiska aktiviteter i olika verksamheter. Sagoberät-
tande, dans som språk, konstnärliga aktiviteter och musik i skolan var repre-
senterade med olika variationer. 

Enligt professor Puddy Walsh från London, som sammanfattade den di-
daktiska gruppens resultat, var den filosofiska, systematiska reflektionen en 
bristvara. Han såg mest praktiskt genomförda idéer. Han menade att det 
finns behov att analysera pedagogikens aktuella problem ur en teoretisk, 
forskningsbaserad synvinkel. Den didaktiska forskningen har en avgörande 
betydelse för den kommande utvecklingen i hela Europa. Trots detta var det 
bara några få projekt som hade följts upp i didaktisk forskning. Enligt rap-
porter från tidigare projektarbeten finns det ett hopp att estetiken ska vara ett 
stimulerande och effektivt pedagogiskt redskap i de nya europeiska med-
borgarnas kompetensutveckling, om vi använder det mer medvetet i skolan. 
Eskilstunamodellen med fyra olika variationer kring estetiska aktivitetsfor-
mer med systematiserad uppföljning i pedagogisk forskning blev därför 
uppmärksammad. 

Konferensdeltagare från olika länder debatterade hur de samhälleliga för-
utsättningarna påverkar individens livsutveckling. Vi föds i en bestämd 
samhällelig miljö, ingen kan välja i förväg var man föds. De biologiska för-
äldrarna och den sociopolitiska närmiljön är avgörande för en persons möj-
ligheter att leva på ett visst sätt i relation till sin egen värld. I det kommande 
avsnittet samlas därför referenser till olika teorier om människans utveckling 
i sin givna miljö och betydelsen av hennes medvetna aktivitet i den person-
lighetsutvecklande processen. 
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2 De estetiska aktiviteternas roll i personlighetens 
utveckling

Syftet med detta kapitel är att presentera teorier som beskriver människans 
personlighetsutveckling i sammanhang med sin konkreta miljö. Vidare foku-
seras på de individbundna tre faktorer i aktiviteten som påverkar männi-
skans utveckling. De är: mål, intresse och motivation. Dessutom analyseras 
de estetiska aktiviteternas relation till den personliga utvecklingens process 
ur ett pedagogiskt forskningsperspektiv. 

Under de senaste åren har forskning utvecklats och olika hypoteser kon-
trollerats i empiriska undersökningar kring de estetiska aktiviteternas per-
sonlighetsutvecklande effekter. Metaanalysen av de variationsrika empiriska 
undersökningarna ger en ekologisk bild med organisk syn av människans 
utveckling. I detta sammanhang presenteras experimentundervisningen som 
växte fram ur utvecklingsprojekten i skolorna och blev grunden till den på-
gående interkulturella forskningen. 

2.1 Den mänskliga utvecklingens betydelse för samhällets framtid 

Det pedagogiska systemet har som uppgift att utforma den framtida med-
borgaren, de enskilda individerna så att samhället skall behålla sin konkur-
renskraft. Den samhälleliga utvecklingens mänskliga faktor, analyseras här ur 
ett pedagogiskt perspektiv. I framtiden bör vi komma till insikt och ge beto-
ning åt individen som en värdeorienterad, medveten och självstrukturerade 
enhet. Ett levande system, som har potential att hitta nya idéer om hur indi-
viden vill leva och kunna utveckla sig enligt självbestämda och utvalda mål. 

Individuals are simultaneously living systems in their own right and subsystem 
of larger living systems, such a families and communities. Their function is in 
mutual causal relationships in which the welfare of individuals and the social or-
ganisations, of which they are components are dependent upon the effective func-
tioning of one other. This creates an essential dynamic tension between individual 
freedom and social responsibility. (Ford & Ford, 1987, s. 659) 

Med en pedagogisk aspekt leds tankarna vidare till den avgörande självor-
ganiserande, reglerande processen i människan. Varje individ har en möjlig-
het att bygga upp sin personlighet och utforma sin självreglerande funktion. 
Sociala grupper, kollektiva samhälleliga organisationer försöker kontrollera 
varenda människas beteende genom externa regleringar och kontrollproces-
ser som lagar, poliser, domstolar och straff. Man kan inte ställa en polis vid 
varje individ. Det är mer effektivt att bygga in en ”inre polis”, en självregle-
rande och kontrollerande enhet i varje medborgare. Men då behövs det en 
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medveten interaktion mellan förståelsen för de individuella värdesystemen 
och känslornas aktivitet både på den sociala – och på den psykologiska ni-
vån. Den utvecklade självkontrollen ger frihet åt varje individ i samhället. 

Vi ser att livet är en flytande ström av mångfaldiga beteendemönster och 
episoder, genom vilka människorna strävar efter att nå sina värdefulla mål. 
Individuella handlingar och beteendeprocesser är avgörande aktiviteter för 
människans lärande och förändring. Ibland behövs det råd eller konkret 
hjälp av andra, mer erfarna människor, för att personlighetens självorganise-
rande och självkontrollerande aktivitet ska få effekt. Det finns tre olika nivåer 
där man kan ge stöd: i de pedagogiska, de konsulterande och de terapeutiska 
verksamheterna. 

Det pedagogiska fältet kommer att analyseras vidare i detta sammanhang. 
Målet är att undersöka hur de estetiska aktiviteterna stimulerar den funktio-
nella verksamheten i den mänskliga självutvecklande och självreglerande 
processen. Skolsystemets monokultur är på väg att förändras till en hetero-
kultur och de gränslösa estetiska uttrycksformerna blir allt viktigare. Framti-
dens skola måste förbereda sig för ett ökat behov av interkulturellt samarbe-
te. 

2.1.1 Teoretisk orientering om utvecklingen i omgivningens komplexitet 

Det pågår en debatt om behovet av förändring inom den pedagogiska teorin 
och forskningens situation, dess giltighet i våra dagar och dess roll i framti-
dens samhälle. Några debattörer beskriver den nutida svenska pedagogiska 
forskningen som en forskning i backspegeln. Urie Bronfenbrenners ekologis-
ka utvecklingsteori (1979) kommer från en tidigare generation, men många 
av de aktuella teorierna baseras på hans modiga och öppna syn på männi-
skans utveckling i en komplexitet med sin omgivning. Han var medveten om 
de kulturella skillnaderna och forskarnas olika syn på människan. Han ana-
lyserade den gällande forskningen kring den humana utvecklingen tillsam-
mans med den sovjetryske forskaren Leontjev, som reagerade: 

Jag ser det så, att amerikanska forskare vill förklara varför ett barn, en människa, 
blev som den nu är. Det är inte så viktigt hur ett barn blev den som den nu är. 
Det är bara en utgångspunkt för oss. I stället söker vi efter hur ett barn kan bli 
den som ännu inte är. (Bronfenbrenner, 1979, s. 135) 

Konsekvensen är att forskning inom pedagogiken borde ha som syfte att un-
dersöka nya möjligheter för att ge stimulans och effektivitet för barnens allsi-
diga kompetensutveckling i skolans professionellt organiserade miljö. Det 
finns några faktorer som bestämmer den personliga utvecklingens effektivi-
tet: miljöns komplexitet, deltagarens aktivitetsnivå samt mål, motivation och 
intresse. I den kommande delen analyseras dessa faktorer ur ett pedagogiskt 
perspektiv. 
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Först riktas fokus på miljöns komplexitet och betydelse i personlighetens utveck-
ling. En ekologisk förklaring av den humana utvecklingen innebär veten-
skapliga studier av den progressiva, ömsesidiga anpassningen mellan en ak-
tiv, växande human varelse och de förändrande förutsättningarna i den när-
miljön där den personen lever. Denna process påverkar dessutom relationen 
mellan denna miljö och den bredare miljö i vilken närmiljön är inbäddad. 
Som vi kunde se i socialisationens pedagogiska system, beror barnens ut-
vecklingsmöjligheter på hemmets sociala, kulturella påverkan och på deras 
vardagliga rutiner och lärandeprocesser i skolan. 

Ett mycket ofta använt begrepp är setting som avser miljöns minsta enhet, 
den konkreta situationen i miljön där människor möts på ett direkt nära, per-
sonligt och jämlikt, intersubjektivt sätt. De faktorer som konstruerar detta per-
sonliga mikrosystem är aktiviteten, rollen och den ömsesidiga relationen 
mellan de deltagande personerna. De är bestämmande faktorer eller bygg-
stenar i den mänskliga utvecklingens minsta enhet och deras funktionsnivå 
kan vara avgörande för hela processens effektivitet. Detta är en viktig ut-
gångspunkt för skolans arbete. 

De olika nivåerna i miljön har varierade förutsättningar för stimulans och 
stöd i den personliga förändringen enligt Bronfenbrenner (1979). Mikrosyste-
met upplevs av den utvecklande personen som närmiljöns karakteristiskt fy-
siska och materiella egenskaper. Kort sammanfattat är det mikrosystemets 
nivå som avgör hur barnet upplever sin egen situation i skolmiljön. 

Vi kan bara konstatera att de kulturella skillnader som avgör skolans 
närmiljö och ger grund för många pedagogiska problem, inte nämns så ofta i 
Bronfenbrenners teorin. Det visar tydligt att teorin saknar en dialektisk peda-
gogisk grundsyn. I teorin betonas nästa steg, mezzosystemet, som har en viktig 
roll för att knyta ihop de naturliga miljöenheter där människan lever och age-
rar. För barnen betyder familjen, dagis eller förskola och skola en plats där de 
får möjlighet för personlig utveckling via autentiska aktiviteter. Autentiska 
handlingar betyder sådana aktiviteter som är viktiga för individens eget in-
tresse och meningsskapande. På samma sätt är det avgörande för vuxnas po-
sitiva förändring att vara aktiva i familjen, arbetsplatsen och andra organise-
rade sammanhang där de kan få inspiration, roller, relationer och möjligheter 
till samarbete där deras funktionsförmåga aktualiseras. 

Sällan uppmärksammas de kulturella skillnaderna i systemet som kan ge 
förvirring under genomförandet eller rolltagandet i aktiviteterna och de pro-
blemen är inte möjliga att förändra av individen själv. Detta problem hör till 
kommande nivå. Analysen visar att de yttre förutsättningarna: segregation 
och boendepolitik, gettoskolornas eller villaområdenas elevpopulation och 
integrationspolitikens misslyckande i samhället bestäms av exosystemet och är 
oberoende av barnens intresse, vilja eller aktivitet. De kan inte påverka dess 
effekt, men det är de som blir lidande och utsatta för systemets felaktighet. 
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Dessa brister måste rättas till via statliga åtgärder. Det är statens uppgift att 
ge funktionsförmåga till sina medborgare, annars bryter man mot individens 
rättighet till utbildning och utveckling. 

Alla lägre nivåer i systemet existerar enligt de förutsättningar, den kultur 
och de värderingar som bestäms av den rådande makten över makrosystemet. 
Detta är verkligen ett globalt problem. Forskarna som arbetade med de stora 
samhälleliga, politiska eller ekonomiska händelsernas påverkan på enskilda 
människors livssituation och dess effekter i den personliga, psykologiska, 
sociala förändring visade på överraskande forskningsresultat. 

Bronfenbrenner (1979) hänvisar till två historiska händelser som följdes 
upp av forskarna. Den ena var Lurias undersökning på 1930-talet i Sovjet om 
den tekniska utvecklingens effekter på människor med olika sociokulturell 
bakgrund. Den andra genomfördes av Glenn H. Elder, Jr. i USA efter den 
stora depressionen och dess påverkan på människors förändring både i fa-
miljen och på den personliga nivån. Vi kan också nämna den oväntade poli-
tiska förändringen i Europa 1990 som fick stora effekter för invånarna i Tysk-
land och indirekt i hela det europeiska samhället. 

I Lurias beskrivning symboliserar expresstågets rörelse det ständigt för-
ändrande makrosystem som vi sitter i under vår livsresa. Denna slående lik-
nelse kan leda våra tankar vidare till den djupare förståelsen av den mänskli-
ga förändringens förutsättningar i samhället. Tåget kan vi inte stoppa, men vi 
kan hjälpa människor till ett medvetet och kritiskt tänkande för att förändra 
sin situation med viss begränsning. Vi kan förstå att om vi vuxna är utläm-
nade på makronivån, hur mycket mer utsatta är då inte barnen i hela syste-
met. 

Sammanfattande syns det tydligt att den livslånga utvecklingens miljö de-
las in i olika systemnivåer, men bara en viss del kan förändras av de delta-
gande individerna: 

a) Mikrosystemet: människans egna autentiska aktiviteter i dess direkta 
omgivning 

b) Mezzosystemet: relationssammanhanget mellan de påverkande system-
komponenterna 

c) Exosystemet: en bredare miljökomplexitet, men fungerar oberoende av 
den utvecklande personligheten 

d) Makrosystemet: innefattar de oväntade stora händelser i miljön där indi-
videns funktion och förändring händer. Deras påverkan på individens 
livsvillkor är stor. (Bronfenbrenner, 1979) 
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2.1.2 Aktivitetens betydelse för personlighetens utveckling 

Mänsklig utveckling är en process i vilken en växande person formar en mer 
utbredd, differentierad och verklig förståelse av sammanhanget i livet och i 
miljön. Genom den blir man motiverad och engagerad i aktiviteter som vär-
desätter, behåller och vidarebefordrar miljöns komplexa former, innehåll och 
värden. Deltagandet i aktiviteterna är en grund och genom dem kan perso-
nen förstå värdet av den samhälleliga traditionen, de lagar och regler som ger 
en ram, en ordning för materiella och sociala bestämmelser för vårt liv. Om 
barnen deltar i kulturella aktiviteter blir de motiverade och vill behålla och 
vidarebefordra dess värderingar. 

Forskning inom människans ekologiska utveckling ser processen i sin 
kontext och förutsätter att förändringen inte är situationsspecifik eller kortva-
rig. Därför är det inte tillräckligt att undersöka eller visa upp en viss variation 
i miljön som orsak till en förändring i beteendet. Det är nödvändigt att bevisa 
att denna förändring händer i flera variationer vid olika tid och plats. Den 
ekologiska validiteten kan beskrivas enligt följande definition: 

För att kunna demonstrera att en utveckling har hänt, är det nödvändigt att be-
kräfta en förändring i personlighetens förståelse eller aktiviteter som kan genomfö-
ras, transfereras till andra miljöer, situationer och tider. Sådana resultat eller be-
vis ger en ekologisk validitet. (Bronfenbrenner, 1979, s. 35) 

Skolutvecklingens forskning bör därför söka kontakt med andra kulturer för 
att lösa mer allmängiltiga problem inom det pedagogiska fältet. Om de olika 
forskningstraditionerna berikar varandra, då kan det gemensamma resultatet 
ge en mer övertygande validitet, samt lättare transfereras till andra kulturella 
och sociala miljöer med liknande problem. 

Louis Oppenheimer (1991) koncentrerar sig på aktiviteternas betydelse för 
den enskilda personlighetens utveckling och ger en helhetssyn som kan an-
vändas för att förstå den humana sektorn på olika områden där det mänskli-
ga kapitalet utformas, vårdas och underhålls. Oppenheimer arbetade med 
människans förändring och utveckling i ett internationellt perspektiv. Han 
inleder sin teoretiska beskrivning med Bronfenbrenners (1979) teori om olika 
nivåer i miljön, och fortsätter sin analys kring de mänskliga aktiviteternas och 
utvecklingens komplexitet och närmar sig hermeneutikens kvalitativa för-
klaring av personlighetens förändring. 

Enligt honom bör ett nytt forskningsparadigm utformas för aktivitetsteo-
rin för att vi ska kunna förstå helheten av människans förändring i sin om-
givning. Det räcker inte att se enskilda faktorer utan att tänka på alla andra 
förutsättningar, som ger konkret miljöpåverkan kring den handlande männi-
skan. Man kan alltid säga att ”det beror på situationen”, på möjligheterna i 
det givna fallet kring människan, och detta är verkligheten. Hur hon kan ba-
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lansera mellan de olika faktorerna, hitta en lösning för sin situation enligt 
bästa sätt, är det som utvecklar den aktiva människan. 

Det finns inga algoritmer eller användbara recept i livet, man måste lita på 
sitt eget omdöme och sin improvisationsförmåga i den konkreta situationen 
under en konkret aktivitet eller handling. I aktivitetsteorin beskrivs mer ge-
neraliserat de olika förutsättningarna som kan förklara den mänskliga aktivi-
tetens betydelse för personlighetens utveckling. Ford och Ford (1987) ger i sin 
forskning om den humana utvecklingen en beskrivning av människan som 
en självkonstruerad helhet i samhällets system. Deras teori visar de person-
lighetsfaktorer som är avgörande i processen. De yttre faktorerna är: den de-
signade (materiella, tekniska), den naturliga, den humana och den sociokul-
turella omgivningen. 

Bland de inre faktorerna nämns den reglerande funktionen med inriktnings-
givande, värderande och kontrollerande enheter tillsammans med den käns-
lomässigt grundade energigivande stimulerande funktionen. En annan faktor 
är den kognitivt operationaliserande, som bearbetar omgivningens informa-
tionsflöde, dels genom att ta emot och sortera i en funktionell helhet, dels ge-
nom att bygga in i personens minneslager.  I den pedagogiska begreppsap-
paraten motsvarar det den sociala och den kognitiva kompetensens utform-
ning. 

Utöver de två faktorernas (reglerande och kognitivt operationaliserande) 
effektivitet behövs en tredje enhet, den som möjliggör transaktioner, direkta 
aktiviteter på olika nivåer mellan de olika yttre och inre faktorerna via utby-
tesprocesser. De benämns ”transactional funktions”, men vi kan enklare kalla 
dem personlighetens kommunikativa enhet eller funktion. Med pedagogiska 
termer kan de beskrivas som den kommunikativa kompetensen. Det betyder 
en bred och mångfaldig välutvecklad nivå på alla mänskliga kulturella kod-
system som innefattar de språkliga, musikaliska, matematiska, visuella och 
kinestetiska, rörelsemässiga uttrycksformerna. Människans utveckling behö-
ver en balans mellan de olika faktorernas användning, alla har en viktig roll i 
personlighetens optimala funktion, som beskrevs tidigare.  David H. Ford 
samlade en stor kunskapsmängd om den humana utvecklingens biologiska, 
psykologiska och miljömässiga komponenter (1987). Sonen, Martin E. Ford 
arbetade med en fördjupning av de olika komponenternas samverkan i 
människans funktion och presenterade som Objectives and General Strategy of 
Living Systems Framework,  sin s.k. LSF-teori. I denna beskrivning finns tre 
viktiga råd för utvecklingens effektivitet: 

� Personlighetens funktion kan bara förstås i sin helhet 

� Varenda komponent i människans inre system måste ha en optimal 
funktionsförmåga 
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� Det behövs stabilitet och flexibilitet i personens funktion, men varje för-
ändring måste genomföras med tanke på funktionens sammanhang och 
komplexitet. (Ford, 1992, s. 20) 

Den förklaring som ges efter teorins presentation är betydelsefull ur det pe-
dagogiska perspektivet. Där får vi uppmuntran till en förbättring av de olika 
komponenternas funktion och samarbete som efter en tid kan resultera i en 
förändring i den självkonstruerade människans livshistoria. I teorin finns en 
beskrivning av hur aktivitetsfaktorer kan stimuleras och förändras genom 
olika processer som är inriktade på förändringen i personlighetens struktur. 
Detta är viktiga synpunkter för det pedagogiska arbetet. 

Det finns behov av att använda denna teori i dagens forskning, på grund 
av dess helhetsperspektiv och interdisciplinära karaktär. Idag ser vi ett allvar-
ligt samhällsproblem i människors livssituation, deras vardagliga funktion 
för att förbli friska och balanserade individer. Sjukfrånvaro, psykologiska 
störningar och brottslighet har fått stor ekonomisk betydelse. Vi borde söka 
effektiva metoder för att förändra alla de negativa tendenserna vi ser dagli-
gen och hitta de mest effektiva motkrafterna. 

Bristen på helhetssyn och uppdelningen av problemområden för sociala, 
vård och psykiska frågor gör att den viktigaste komponenten, användning av 
människans självstrukturerande, självreglerande kraft, alltmer försvunnit 
från de metoder som används. Enligt LSF-teorin kan den självreglerande och 
stimulerande personlighetsfaktorn formas via långsiktiga pedagogiska pro-
cesser. 

2.1.3 Intresse, motivation och mål i människans aktivitet 

Personlighetens utveckling är en konsekvens eller produkt av den komplexa 
interaktionen mellan den biologiska organismen och den sociala miljön. Den 
mänskliga aktiviteten baseras på de relationer som skapas mellan individens 
behov, önskningar eller intressen och de ting, tänkbara händelser som kan 
tillfredställa dess aktuella behov. Som en konsekvens, kan den mänskliga 
utvecklingen beskrivas som en produkt av en komplex, ömsesidigt samver-
kan mellan aktiviteter och miljöeffekter som kan genomföras på många olika 
nivåer. För att analysera denna komplexa process i personlighetens system 
måste vi förstå dess funktion. 

Våra naturliga drifter är gemensamma för alla människor. Drifter ger 
energi för att vi ska kunna skaffa medel att överleva, vara i gemenskap och 
utveckla oss som människor. De drifter som på detta sätt får ett innehåll, 
(mat, dryck, sällskap m.m.) kallas behov. Vi strävar efter att tillfredställa våra 
behov, som under livets utveckling kan vara helt olika. De förändras med vår 
ålder, de är beroende av situationen i familjen och av omgivningens allmän-
na förändring. Vi har olika behov i småbarnsåldern och i livets senare ske-
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den. Det finns medfödda och danade, formade behov, som beror på de kul-
turella, sociala effekter som vi möter i gemenskap med andra människor. 
Tradition, seder och vardagliga rutiner i vårt liv utvecklar våra behov. 

De komplexa miljöeffekterna gör att vi får olika impulser och har en 
mängd skilda behov som vi vill tillfredställa på olika nivåer. Det behövs en 
struktur, en ordning eller orientering inom denna behovsmångfald som vi 
har samlat. Begränsningarna för att tillfredställa vissa behov kan vara biolo-
giska, ekonomiska och sociala. Därför måste vi prioritera våra behov, ordna 
dem i kategorier enligt motiv och tema. Vi handlar efter de kontrollerade mo-
tivgrupperingar som ordnas i nivåer i en hierarkisk modell. Intresset ger en 
medveten inriktning för våra aktiviteter, och när vi handlar efter hierarkiskt 
rangordnade motiv, så representerar de vårt personliga intresse. 

Motivationen är den aktiverande delen av personlighetens struktur som 
via genomtänkta personliga mål utpekar en konkret slutpunkt för vår hand-
ling som är riktad enligt vårt intresse (kontrollerade, rangordnade motiv och 
behov) och får energiflöde och stimulans via drifternas biologiska effekt. Mo-
tivationens styrka är beroende av den energimängd, vilja och uthållighet som 
behövs för att genomföra den planerade aktiviteten. Allt detta visar att det 
finns en inre regleringsfunktion i personlighetens system, och som vi ser, har 
denna självreglering en viktig roll i aktivitetens genomförande. De personliga 
erfarenheterna och upplevelserna kan ge en förklaring till hur och varför mo-
tivationens behovsgrund och stimulerande kraft formar systemets självre-
glering. Många teoretiker har tankar om detta fenomen och pedagoger vitt-
nar om dess betydelse i barnens aktivitet. 

De kända teorierna om motivationen kan vara betydelsefulla i ett pedago-
giskt perspektiv. Maslow har satt upp ett bestämt mål för motivationens pro-
cess: Att förbättra och förstärka de specifikt mänskliga egenskaper som skil-
jer människor från djuren. Hans teori bygger på en idealistisk, humanistisk 
syn. Lorenzer, som har en materialistisk, verklighetssökande syn, hävdar att 
den etiska utvecklingens mekanism via behov och motivation innebär en 
möjlighet för personlighetsbildningen därför att den verkar som en drivkraft, 
en växling mellan frustration/obalans och jämvikt. Enligt Vygotskys teori 
utvecklas alla former av psykiskt liv och de psykologiska färdigheterna i det 
sociala samspelet genom medvetna symboliska handlingar. Kollektiviteten är 
en viktig faktor i förändringsprocessen (Vygotsky, 1975). 

Hans kollega, Leontjev, konkretiserar en inre och en yttre verksamhet, 
som baseras på de personliga motiven. Individen upplever i spänningen mel-
lan personliga motiv och mål en viss grad av meningsfullhet i sitt medvetan-
de. Denna mening kan styra aktiviteter och handlingar. Medvetenheten är 
inte given, utan skapas genom att ”det inre verkar genom det yttre”. Som en 
följd av detta fenomen finns det en utveckling från den individ som föds och 
den som formas (Leontjev, 1984). 
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Barnens förhållande till omvärlden bestäms av en verksamhet som sätter 
motiven i relation till varandra. Då underordnar sig vissa motiv andra. Några 
blir meningsgivande och andra blir stimulerande. Dessutom kan motiv, som 
tidigare var meningsgivande under utvecklingens förlopp mista denna funk-
tion. Under individens utveckling ordnas de meningsgivande och starka mo-
tiven i hierarkier. På detta sätt bildas efterhand ett sammanhängande system 
av personliga åsikter. Detta är en förklaring till hur personligheten formas. 
Processen innefattar den personliga motivationen, mål, behovshierarki som 
leder till ett stabilt beteende. 

Personligheten kan bestämmas genom tre faktorer (Leontjev, 1984): 

� Graden av hierarkisering (förmåga att avgöra vad som är viktigast, per-
sonlig omdömesförmåga i handlingens mål och genomförande) 

� Bredden av mänskliga förbindelser, transaktionen med omvärlden (per-
sonliga, känslomässiga kontakter genom välfungerande mångfaldiga 
kommunikationskanaler) 

� Den generella strukturen (struktureringsförmåga, abstrakt tankeprocess 
och kritisk helhetssyn) 

Dessa faktorer anger personlighetens system och deras nivå bestämmer kva-
litén. Vi kan hänvisa till de estetiska erfarenheternas och aktiviteternas speci-
ella möjligheter för deras stimulans. De tre faktorerna i Leontjevs teori mot-
svarar de tre vitala kompetenserna i pedagogikens teori: de sociala, kommu-
nikativa och kognitiva kompetenserna i personlighetens funktionsförmåga. 

Elkonin (1974) utvecklar Vygotskys teorier vidare. Verksamhetsprocessen 
och dess uppgifter, motiv och normer förmedlas genom den sociala, kompli-
cerade samvaron med andra barn och människor. Detta sker i hemmet, i sko-
lan, på gatan, kontinuerligt i hela samhället. Minnesbilderna samlas överallt 
och bearbetas, återkallas senare. Genom de pågående verksamheterna ut-
formas barnets känslor, dess behov och motiv. Enligt Elkonin utvecklar bar-
net, i en ständig komplexitet, dels de operationella, tekniska färdigheterna 
och kompetenserna, dels de mer nyanserade formerna för mänsklig samvaro, 
samarbetet. Det betyder att sfären av deras behovssystem och motivation, 
den mänskliga medvetenhetens gränser breddas och utvecklas. 

Det gemensamma för verksamheterna är att barnet tillägnar sig bestånds-
delar av den gemensamma mänskliga kulturen. Elkonin betonar att allsidig 
utveckling kräver allsidiga verksamheter. Utvecklingen av motivens rang-
ordning, eller motivhierarki och därmed personlighetsbildningen måste stöt-
tas, främjas genom att individen får en stor bredd av erfarenheter, upplevel-
ser och färdigheter. Detta kräver en kritisk och analyserande pedagogik. 
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2.1.4 Personlighetsdanande aktiviteter 

Skillnader mellan vuxnas och barns personlighetsutveckling är viktiga när de 
pedagogiska aspekterna kommer i centrum. Tidigare följde konsekvenserna 
de vuxnas medvetenhet under förändringen, den avgörande intensitet som 
visar deltagarens målsättning, motivation och intresse. Vuxnas aktivitet beror 
på individens egna beslutfattande förmåga och vilja att genomföra en hand-
ling. Det är bara miljöns makronivå, den samhälleliga förändringen, som är 
oberoende av vuxnas egna beslut. Barnen har en mer utsatt situation, som 
tydligt konkretiserades i analysen av miljösystemet. De har inte ens makt och 
möjlighet att påverka mikro-, mezzo- eller exonivån. Alla beslut fattas över 
deras huvuden utan att de kan påverka situationen. De kan inte välja familj, 
bostadsområde, skola eller lärare. 

Trots att grundförutsättningarna för den framtida livssituationens kvalité 
avgörs under de första tio åren för alla barn, har de inte den minsta chans att 
veta, förstå eller påverka vad som händer med dem och omkring dem under 
de tidiga åren. Det är en konsekvens av den åldersmässiga, sociala och poli-
tiska verkligheten. 

Det är därför de vuxnas ansvar i samhället att verkställa och sköta, inte 
bara den fysiska omsorgen om alla barn, utan också se till utvecklingen av 
den nya generationens alla mentala, kulturella och moraliska förutsättningar. 
Detta händer ofta i organiserad form i förskolans och skolans institutioner. 
Statens uppgift är att underhålla verksamheterna, men utbildningsväsendets 
ansvar är att professionellt genomföra uppdraget. Det centrala problemet blir 
för pedagogerna hur de små barnen bör aktiveras och engageras i sin egen 
utvecklingsprocess innan de blir medvetna människor. De speciella danande 
eller molar aktiviteterna har en viktig roll i barnens personliga förändringspro-
cess och professionaliteten, medvetenheten i deras användning kan vara av-
görande för alla barns livsutveckling. 

Bronfenbrenner (1979) beskrev de personlighetsdanande, karaktärs-
formande aktiviteterna som molar aktivitet och deras roll i den humana filo-
genetiska och ontogenetiska utvecklingsprocessen. För att ge en bättre förstå-
else kring denna speciella aktivitetsform, måste vi hänvisa till beskrivningen 
av det innersta systemet runt individen: ”mikrosystemet innefattar ett möns-
ter av aktiviteter, roller och interpersonella relationer, upplevda av den ut-
vecklande personen som närmiljöns karakteristiskt fysiska och materiella 
egenskaper” (Bronfenbrenner, 1979, s. 22). 

Den danande aktiviteten är ett av de viktigaste elementen i mikrosyste-
met. Den representerar den mest ledande och direkta manifestationen för 
barnens utveckling. Samtidigt är det den starkaste miljöeffekt som har inver-
kan på barnet genom vuxna människors aktiviteter. De danande aktiviteter-
na påverkar nivån och kvalitén i den psykologiska växtprocessen, samtidigt 
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som de bevisar att andra människors stimulerande beteende i en situation är 
det viktigaste medlet för miljöns direkta påverkan på den utvecklande per-
sonen. Ett TV-program om människans sociala hjärna i Vetenskapens värld 
(29 juli, 2005), analyserade påverkningens möjligheter. Ett experiment visa-
des i programmet med försökspersoners positiva och negativa effekt på olika 
partners beteende. Det var tydligt att försökspersonerna härmade beteendet 
hos den samtalspartner som hade en trevlig, positiv personlig utstrålning, 
men detsamma gällde inte de mer negativa samtalspersonerna. De effektiva 
stimulerande danande aktiviteterna behöver längre tid (har ett långt tidsper-
spektiv) och betydelsefulla relationer mellan personer som deltar i den ge-
mensamma aktiviteten. 

“A molar activity is an ongoing behaviour processing a momentum of its 
own and perceived as having meaning or intent by the participants in the 
setting” (a.a., s.45). I citatet har varje ord sin betydelse. Danande och pågåen-
de, därför behövs kontinuitet, det är en process med start och avslutning. Det 
är inte en kortvarig händelse som ett leende eller en klapp på axeln. Andra 
utmärkande egenskaper är att den har sitt eget spänningsfält, en dragkraft 
som gör att deltagarna har uthållighet från start till slut, hela tiden med spe-
ciell uppmärksamhet utan avbrott, till dess resultatet är färdigt. Målsättning-
en med en hierarkiskt utformad komplex struktur av olika delmål, meningsful-
la mål och medvetet deltagande är typiska tecken för en danande aktivitet.  

Relationen till andra personer är det andra avgörande elementet i mikrosy-
stemet och i de danande aktiviteterna. Under sina tidiga år har barnen myck-
et tid för gemensamma aktiviteter tillsammans med vuxna. Interaktionerna 
innefattar minst två personer, men senare blir kretsen av deltagande perso-
ner i relationerna bredare, barnen får en mer differentierad aspekt på omgiv-
ningen. Kapaciteten ökar hos barnet och det utvecklas en förmåga att genom-
föra flera danande aktivitet samtidigt eller parallellt. Det kan regelbundet 
spela fotboll två eftermiddagar i veckan men går gärna i musikskolan och 
övar på sitt instrument och börjar läsa en rolig bok. Därutöver går barnet var-
je dag i skolan och deltar i de dagliga aktiviteterna. 

Barker och Wright (1954) uppmärksammade några intressanta fakta när 
de studerade beteende på den danande nivån. Deras undersökning visar att 
innehållet inte var det viktigaste i interaktionen, men relationerna i processen 
var mycket viktiga.  Det andra viktiga rönet är att forskaren nästan alltid un-
dersöker bara en deltagare i processen åt gången, men inte deras samarbete i 
en helhet och i konkreta situationer. För att se kontexten i en aktivitet, måste 
man undersöka den sociala strukturen och den aktuella personens psykolo-
giska mognad. 

Den sammanfattande analysen visar att de personlighetsdanande aktivite-
terna kan vara tema för den pedagogiska forskningen i framtiden. Det finns 
tre aspekter som borde utgöra grund för en forskning kring molaraktiviteten: 
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deras innehåll, komplexitet samt strukturen av personliga relationer eller 
samspel inom aktiviteterna. Under forskningens process är det möjligt att 
undersöka deltagarna i den verkliga miljön och i det naturliga samarbetet 
och analysera situationen ur deras perspektiv. Det andra kunde vara att fråga 
barnens närmaste i omgivningen om deras observationer av barnens beteen-
de. 

De personliga erfarenheterna och upplevelserna, kan ge en förklaring till 
hur och varför motivationens behovsgrund och stimulerande kraft kan forma 
självregleringen i personlighetens system. Från det pedagogiska perspektivet 
är de tre viktigaste stegen för barnens utveckling via aktiviteter:  

1. Barnens aktivitet händer i en aktiv miljö, där de får direkt reaktion på sin 
handling 

2. Handlingar har personligt viktiga mål, ibland mot gruppens målsättning, 
därför behöver barnet konfronteras med sina egna mål i gemenskapens 
helhet, hävda dem, argumentera för dem, eller anpassa sig till de andras 
intresse 

3. Barnet måste lära sig att göra en vettig kompromiss för att nå sina mål. I 
den här processen behövs alla de viktiga kompetenser som hjälper dem 
i samarbetet med andra. De behöver både den kognitiva, den kommu-
nikativa och den sociala kompetensen för att genomföra sina planerade 
aktiviteter. (Laevers, 2005) 

I det tidigare presenterade pedagogiska systemet delades personligheten 
som funktionell enhet upp i två komponenter: den reglerande, inspirerande 
och den andra, den genomförande komponenten. Den personliga målsätt-
ningen innefattar planer för livet och framtiden. Den konstitueras av de in-
riktningsbestämmande och energigivande inspirerande faktorerna. Men om 
individen inte har de nödvändiga förutsättningarna, den genomförande 
komponenten, kommer han inte så långt i livet. Hit hör de viktiga psykolo-
giska färdigheterna och användbara kompetenserna för att kommunicera 
med en grundläggande kunskapsmängd och ett logiskt tänkande. Att ta 
emot och bearbeta information samt se dess betydelse för sin egen situation. 
Allt detta innefattas i den genomförande delen av vår personlighetsstruktur. 
Med en pedagogisk begreppsapparat kallas den autonoma personlighetens 
viktiga komponenter: livskompetenser eller vitala kompetenser som formas, 
övas långsiktigt i systemet med vuxnas hjälp via danande aktiviteter. 

2.2 Forskning om de estetiska aktiviteterna 

Ett av de mest spännande och expanderande forskningsområdena är de 
tvärvetenskapliga undersökningarna om människosläktets stegvis förbättra-
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de livsfunktioner och hjärnkapacitet. Nu räcker det inte till att hävda att de 
sjungande aporna blev människor, det behövs konkret medicinsk forskning 
som bevisar detta påstående. Tekniken utvecklas och vi har fått rätt överras-
kande resultatpresentationer den sista tiden. De rapporterade resultaten från 
olika discipliner visar en stark enighet om de urestetiska aktiviteternas bety-
delse redan för 35 000 år sedan. Då användes den första flöjten som hittades i 
Afrika. Konstruktionen av redskap och aktivitet med instrument resulterade 
i hjärnans utveckling. Lika betydelsefullt var för 7 000 år sedan det symbolis-
ka tänkandets uppkomst som ledde till skrivteknikens användning för unge-
fär 5 000 år sedan. Enligt forskarna syns förändringen i hjärnan och generna 
bara hos den del av befolkningen som deltagit i urestetiska aktiviteter, inte 
hos hela befolkningen. Shamanen hade makt och privilegium. Det var ju han 
som kunde anropa gudarna med sång och trumspel. Makten och den estetis-
ka utövningen har tydliga sammankopplingar långt tillbaka i historien fram 
till idag. 

Inom den pedagogiska och utvecklingspsykologiska forskningen reflekte-
rar flera nyligen genomförda forskningsprojekt kring de estetiska aktiviteter-
nas potentiella utvecklande effekter. Komplexiteten i fenomenet ställer krav 
på forskarna att gå in i detaljerade undersökningar och djupare analys av re-
sultaten. Nya frågor väcks med varje ny undersökning och vi hittar överras-
kande och inspirerande resultat. Den didaktiska analysen av de empiriska 
undersökningarna ger ett värdefullt material som belyser de estetiska aktivi-
teternas komplexitet och visar deras likhet med tidigare presenterade danan-
de aktiviteter. Naturligtvis gäller stimulansen via musikaliska, kulturella ak-
tiviteter alla åldersgrupper som vi kan se i presentationerna, men vi är intres-
serade av vilken åldersgrupp som visar störst förändring under de danande 
estetiska aktiviteternas utövande. 

I kommande korta presentation samlas aktuella och närliggande forsk-
ningsrön som vi behöver som bakgrund för vårt projekt. De är aktuella för 
oss som utgångsdata när vi går vidare och djupare in i fenomenet. Den inter-
nationella anknytningen är tydlig och beskrivningen utmynnar i en analys av 
det forskningsarbete i USA som inspirerat vårt projekt. I tredje kapitlet 
kommer beskrivningen av vår plan för det pågående projektet och i fjärde 
kapitlet följer vi upp den interkulturella skolutvecklingsmodell som parallellt 
pågår i Ungern och i Eskilstuna. 

2.2.1 Gränslöst interkulturellt möte 

Med en fenomenografisk forskningsansats bearbetades den estetiska kun-
skapskapande processens personliga variationer med en kvalitativ analys. 
Forskningstemat Jesus Christ Superstar i Eskilstuna utgör en uppföljning av 
musikalprojektet (Antal-Lundström, 2003). 
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Musikalprojektet Jesus Christ Superstar i Eskilstuna, som genomfördes i 
maj 2002, gav en utmärkt möjlighet att undersöka ett längre, åldersöverskri-
dande, komplext, estetiskt projekt. Undersökningen fokuserade på de delta-
gande körmedlemmarnas personliga utveckling. Mer än hundra personer; 
barn, ungdomar och vuxna mellan 12 och 72 år berättade om sina upplevel-
ser under projektet: självförverkligande, nyfikenhet, självvärdering och este-
tisk tillfredställelse blandas med starka gemenskapsupplevelser och känslo-
mässiga reflektioner om den mänskliga naturens oberäknelighet i kritiska 
situationer. De fick uppleva hur en människas känslor och uttryck förvandlas 
från en hängiven Jesusdyrkare till en potentiell mördare inom några få minu-
ter, under starkt grupptryck, med hjälp av en skicklig regissör. Alla deltagare 
vittnade om en oförglömlig erfarenhet. Den utvecklande aktivitetens alla 
komponenter kan urskiljas i forskningen: inriktning, roll och interpersonella 
relationer. Den medvetna aktivitetens särdrag kan sammanfattas enligt nyss 
nämnda teorier. Dess mål var autentiska och meningsfulla för deltagarna i en 
långsiktig, stegvis utveckling med ständig utvärdering av situationen. 

Resultaten grundas på insamlade svar och intervjuer om upplevelser och 
reflektioner från 110 körmedlemmar kring ett åldersblandat längre estetiskt 
samarbetsprojekt. Arbetet ger en bredare syn på de komplexa estetiska akti-
viteternas inverkan på den personliga kunskapsgenererande aktiviteten. Den 
avgörande faktorn att de ville sjunga i kören var, enligt deltagarnas utsagor, 
det individuella engagemanget, nyfikenheten och intresset. Målsättningen 
har stark koppling till tidigare upplevelser, behovet av estetisk tillfredställel-
se med god konst, som ställer krav på vidgad kunskapssyn och teknisk kvalité 
(Meynell, 1997).  Trots obekväma tider, sena kvällar, helgdagar och begräns-
ningar i fritiden, deltog alla anmälda sångare till sista föreställningen och 
kände saknad efter projektens avslutning. Vänskapsband och varma relatio-
ner danades under övningar och föreställningar. De äldre beundrade de 
ungas förmåga att utantill lära sig så stort musikaliskt material på ett annat 
språk. De yngre såg med förvåning att de ”gamla” var lika lekfulla, nyfikna 
och öppna inför nya musikstilar som deras kamrater. Det var ett gränslöst 
interkulturellt estetiskt möte. 

2.2.2 Den tredje arenans ”extras” betydelse för livskarriären  

Shirley Brice Heath (2001) presenterar i en artikel sin forskning om ungdo-
marnas deltagande i kulturella/estetiska aktiviteter som organiseras utanför 
hemmet och skolan på ”Den tredje arenan”. Hit hör alla frivilliga aktiviteter 
som musik, dans, sport, instrumentspel, körsång, orkester och liknande akti-
viteter. Det överraskande resultatet visar konkreta samband mellan delta-
gandet i ”extras” och den akademiska karriärvägen och ekonomiska konse-
kvenser i arbetslivet. De extra kunskaper som utvecklas under deltagande i 
estetiska övningar gav en speciell kunskapsform som är attraktiv för den 

46 



akademiska och medborgerliga karriären. Denna informella lärandeprocess 
har blivit ett av forskningens mål den senaste tiden. Forskarna beskriver ut-
märkande drag för ”extras” som effektivt stimulerande aktiviteter liknande 
de estetiska aktiviteternas egenskaper som ger resurskunskap. Deras konse-
kvenser sammanfattas i en analys från studier både i USA och i Storbritanni-
en under de senaste 15 åren och presenteras i en bibliografi (Heath & Smyth, 
2000). Heath (2001, s. 12) betonar följande: 

Work in the Arts – whether dance, theatre, visual, or musical – can take place 
only in learning environments that share features also critical to work in the sci-
ences. Exploration, imagination, pleasure, aesthetics satisfaction and a sense of 
guest mark collaborative projects in both fields. However, beyond these descriptors 
of adventure and emotion come other common features:  a demand for design, 
structuring processes, precision in focus on detail, accumulation of reference 
knowledge, collaborative critique, and a sense of an end goal of quality achieve-
ment for public review by experts. 

Vidare analyseras denna speciella kunskapsform, som beskrivs som “sustai-
ned knowledge”, hållbar kunskap, men som återfinns i ett tidigare använt 
begrepp, resurskunskap, som innebär ett bredare kunskapsområde och ger en 
mer generell beskrivning av de speciella kunskapsformer som härrör från 
den ”extra”, estetiska lärandeprocessen (Antal-Lundström, 1996). Problemet 
var och är att denna viktiga kunskapsform bara når de barn som har privile-
giet att delta i de ”extra” aktiviteterna på den ”tredje arenan” och som förut-
sätter föräldrarnas tid och pengar. 

The influence of cultural privilege is never greater then in the area of extra-
curricular general culture … Thus, those who receive from their family the 
strongest encouragement of cultural practice, whether explicit or implicit, are also 
the most likely to stay on longer at school because they take with them this “extra-
curricular general culture” which the school presupposes and demands without 
ever teaching. (Bourdieu & Darbel, 1991, s. 68-69) 

I en kortare tolkning betyder citatet att bara sådana barn som har en kulturell 
grund hemifrån, också får de extra kunskaper som ger bättre och längre 
skolgång, säkrare och högre status i arbetsliv och karriär. Dessutom har sko-
lan en förväntan att barnen kan vissa saker när de börjar, så att skolan bara 
kan bygga vidare på de medtagna färdigheterna till utvecklad kompetensni-
vå. De som inte har detta med sig får stå utanför och kämpa för att förstå 
okända symboler och kodsystem. De får aldrig en chans att jämna ut sina 
brister innan skolstarten och få ett demokratisk deltagande i skolan. Musik-
klasserna tar ofta t.ex. in enbart barnen som kan läsa noter när de kommer till 
intagningsprov. 
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2.2.3 Barndomens estetiska aktiviteter i ett livslångt perspektiv  

En liknande aktualisering av den sociala klasskillnadens stabilisering i skol-
väsendet påvisades i undersökningen Barndomens estetiska aktiviteter i ett livs-
långt perspektiv (Antal-Lundström, 1997). Forskningen jämför 260 framgångs-
rika svenska människors livskompetenser och det samband som finns med 
tidigare estetiska aktiviteter. Ingen av respondenterna hade musik som yrke. 
De var politiker, kyrkliga ledare, läroboksförfattare och några naturveten-
skapliga forskare. Trots detta vittnar resultatet om hur musikaliska erfaren-
heter gett dem hjälp i den personliga kompetensutvecklingen: i regleringen 
av självkontroll, i struktureringsförmågan, i den kommunikativa säkerheten 
och självförtroende i offentliga debatter samt i samarbetsförmågan. Deras 
berättelser visar att förståelsen av andras behov och tankar, känslornas diffe-
rentiering och helhetssyn på situationens komplexitet, i stor utsträckning på-
verkades av barndomens närhet till livets estetik. Gruppen som hade fått 
musikaliska erfarenheter i familjemiljön naturligt, som en vardaglig rutin, 
hade högre kompetensnivå på alla de tre kompetensområdena: sociala, 
kommunikativa och kognitiva kompetenser. Skillnaden med dem och den 
andra gruppen var tydlig. Ett annat viktigt faktum som uppmärksammades i 
detta arbete var att det finns en avgörande åldersgräns när dessa stimuleran-
de ”extras”, eller estetiska aktiviteter, har den starkaste effekten på barnens 
personlighet. 

I en jämförelse mellan respondenter som startat sina musikaliska övningar 
tidigt, mellan 5 och 6 år eller ännu tidigare, och de som startade senare, kring 
14 års ålder, visade det sig att de som börjat musicera tidigt hade mer än 10 % 
högre kompetensnivå i de sociala och kognitiva områdena än de som starta-
de senare. Därutöver visade de som har sjungit regelbundet 17 % högre re-
sultat i kommunikativ kompetensnivå gentemot de som bara hade lyssnat på 
musik. Det visar aktivitetens starka effektivitet på livskompetensernas stimu-
lans i de tidiga åren. 

Resultaten i en kvantitativ del av undersökningen visade att familjmed-
lemmar och vänner var viktigare än lärarna som förebilder i musicerandet. 
Skolans roll i de estetiska aktiviteternas utövande och stimulans för deltagar-
na nämns bara i 8 av 260 svar. Alla andra fick sin inspiration och övning 
utanför skolan. Analysen söker efter en förklaring till varför det var så få som 
startade estetiska aktiviteter i skolan. Gruppen som undersöktes kom från 
Sveriges välbyggda skolsystem under 1950-60-talet. Åldersgenomsnittet var 
högt. Personerna var etablerade och deras livsutveckling var ett resultat av 
folkhemmets skolpolitik. 

Situationen blev inte bättre i skolan, visar en undersökning i en stor uni-
versitetsstad i Sverige år 1999. Bara 2 % av alla barn fick musikalisk-estetisk 
träning före 10 års ålder, och då var det på olika betalda kurser där barnen 
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fick undervisning. Deras föräldrar organiserade processen från anmälan till 
kurserna, betalning, parkering med väntetid och hämtning av barnen efter 
lektionerna. Ibland satt de där hela tiden. Vem kan och orkar göra allt detta 
efter en normal arbetsdag? Ja, några av dem visste kanske betydelsen av tidi-
ga musikaliska erfarenheter för barnens intellektuella kapacitet. Barnen i 
grundskolan hade inte alls någon musiklärare i de lägre klasserna och de del-
tog inte i någon körverksamhet. Musikklasserna tog emot barnen från 10 års 
ålder, efter intagningsprov där kravet var högt. Huvudsakligen var det också 
samma barn som fick studera instrument i musikskolan, de andra barnen fick 
en liten sångstund med musikläraren en gång i veckan, med ungefär 40 barn. 
Musikskolans verksamhet betalades med skattepengar som alla bidragit till 
men andelen som fick musikalisk undervisning var bara 10 % av ungdomar-
na i staden, den utvalda eliten (Antal-Lundström, 1999). 

I Stockholm finns i en speciell skola med musikklasser från 7 års ålder, 
grundad av invandrade musiklärare. Där organiserades kurser för barn mel-
lan 4 och 6 år på lördagarna.  Det var tre olika estetiska aktiviteter: musik, 
målning och dans som följer efter varandra. Föräldrarna fick sitta där och 
vänta på barnens lektioner 3 timmar varje lördag. Vilka var dessa föräldrar? 
Många intellektuella, diplomater och utländska familjer som ville ge sina 
barn en bättre grund för sin skol- och livskarriär. Har de föräldrarna rätt? Är 
det verkligen så viktigt att det är värt att offra pengar och tid för sina barns 
tidiga estetiska övningar med professionell pedagogisk ledning? Vad säger 
forskningen om detta fenomen? 

2.2.4 Hjärnforskarnas syn på musikaliska aktiviteter 

Under de senaste åren finns det ett ökande intresse kring musikens effekt på 
den mänskliga hjärnans och det humana beteendets utveckling. Fokus riktas 
mer och mer på de tidiga årens musikaliska aktiviteter, den medvetet plane-
rade musikaliska undervisningens betydelse i sammanhanget. Här kommer 
några aktuella forskningsrön från Music Educators Journal, en metaanalys av 
Norman M. Weinberger (2000). 

Först citeras D. B. Fox forskning kring spädbarns hjärnutveckling. Hon be-
tonar i sin forskningsrapport att de tidiga årens (från födelsen till 3 år) aktiva 
deltagande i musicerande formar ”implicit memory structures” som kan 
byggas vidare i förskola med pedagogisk försiktighet för att ge en grund för 
de senare årens engagemang i musicerandet och en förbättrad hjärnkapacitet. 

Hjärnforskaren D. Hodger betonar att musiken organiserar hjärnan på ett 
tidigare okänt, komplext sätt. Det finns ”moduler” överallt som är inblanda-
de i den musikaliska processen, inte bara i den ena hjärnhalvan, som det har 
hävdats tills nu. Det visar att musicerandet har en stor aktualitet för en all-
män stimulans under inlärningsförmågans och hjärnans biologiska daning. 
Artikelförfattaren, Norman M. Weinberger är professor i neurobiologi och 
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beteendevetenskap och direktor för Center for the Neurobiology of Learning 
and Memory, University of California-Irvine. Efter en metaanalys av olika 
forskningsrön sammanfattar han resultatet: 

I suggest that we broaden our approach to music, the brain, and behavior by fo-
cusing on the fundamental systems that underlie all thought, emotion, and ac-
tion… Music is likely processed in a distributed manner throughout the brain by 
neural modules that perform specific functions. It follows that the various modules 
are engaged according to task demands. (Weinberger, 2000, s. 9) 

Hans exempel och tydliga analys av processen beskriver hur hjärnan är mo-
biliserad, vilka moduler som aktiveras och övas när barnen lär sig att spela 
ett instrument: 

a) sinnen, perception: gehöret, auditiv, visuell, taktil och rörelsemässig 
övning 

b) kognitiv, symbolisk, transfer av kodsystem vid notläsning eller partitur-
läsning 

c) planering, långsiktighet, uthållighet 

d) motoriska aktiviteter, dels finmotorik, dels muskelkoordination i hela 
kroppen 

e) känslomässig, motivationsmässig differentiering 

f) lärandeprocess 

g) minnets övning, minnets kapacitet får träning 

h) reflektivt, kritiskt tänkande vid värdering av eget musicerande. 

De olika momenten repeteras kontinuerligt i verkligheten så gott som varje 
sekund. 

Fortsättningsvis betonas att hjärnans olika delsystem och processer stän-
digt integreras och varieras på ett extremt komplext sätt. Några operationer 
går parallellt, några sekventiellt, tidsmässigt varierat, nyanserat enligt det 
musikaliska innehållet i styrka, uttryck och i en ensemble eller orkester med 
speciell uppmärksamhet riktad till andras spel. Tempo, tonstyrka och käns-
lomässiga situationer måste följas och anpassningen sker på ett ögonblick. 
Grundläggande psykologiska processer, mentala kompetenser och attityder 
som är viktiga i lärandet är involverade. Utöver vissa speciella egenskaper 
som danas under processen ger det en generell användbarhet och transferer-
barhet till livets alla områden, som kreativt tänkande, problemlösning, men-
tal konstruktion och genomförande av planer. I korthet: en förmåga att effek-
tivt organisera tankar, känslor och kunskaper till medveten handling. 
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Artikeln tar upp frågan om bristen och avsaknaden av sådan träning. Den 
historiskt biologiska forskningen om hjärnans utveckling visar att de upp-
räknade modulerna inte var utvecklade hos alla, bara hos dem som var in-
volverade i musikalisk aktivitet (generna förändrades bara hos en del av be-
folkningen) och de fanns i människans hjärna bara efter den musikaliska kul-
turens utformning. Aktuell forskning vittnar om att de neuroner som inte 
används och tränas i medveten användning av musikaliska kodsystem, för-
svagas och förtvinar. Weinberger avslutar sitt resonemang med en uppgift: 

Therefore we all need to work together to meet on the common ground of the inte-
grating and developing brains of our children and grandchildren…. We owe the 
next generation our best combined efforts. (Weinberger, 2000, s. 9) 

Men vad händer med alla de barn som inte har sådana engagerade föräldrar 
och vuxna förebilder i sin närmiljö? Det finns många teoretiker som själva 
har upplevt de estetiska aktiviteternas positiva effekter i sin livssituation, t.ex. 
Howard Gardner som i början var solopianist, Heinz Werner var dirigent och 
musikvetare, Zoltán Kodály lingvist och kompositör. För forskare med mu-
sikbakgrund blev det en viktig uppgift att undersöka hur man ska kunna 
hjälpa barnen till bättre livsmöjligheter och utveckla deras funktionsförmåga 
i ett kommande samhälle. De är mer benägna att söka efter möjligheter att 
förbättra barnens kommunikativa kompetens, inlärningsförmåga och hjälpa 
dem med orienteringen i olikheternas värld.  

2.2.5 Rauscher-effekten

En ung forskare, Frances Rauscher, som var utbildad cellosolist i början av 
sin karriär, reste runt i världen och upptäckte musikens betydelse för person-
lighetens kvalité. Efter sina studier i psykologi och sitt samarbete med pro-
fessor Gordon Shaw blev hon en av de mest kända forskningsledarna i USA. 
Deras första sensation var ”Mozart-effekten”, som ofta misstolkats. Men 
många andra viktiga rön i hennes forskning blev till hjälp för de skolexperter 
och utbildningspolitiker som siktade till att förbättra skolans effektivitet. De 
kända ”Head Start” och senare ”Heart Start program” hade som uppgift att 
motverka snedrekryteringen i USA genom att ge en starthjälp så att barnen 
vid riskzonen senare kunde delta effektivt i den akademiska undervisningen. 
De statligt finansierade projekten var en möjlighet att jämföra olika insatsers 
effektivitet för förbättringen av barnens inlärningsfärdigheter. Rauschers 
grupp fokuserade huvudsakligen på utvecklingen av rums- och tidsorienter-
ingen (spatial-temporal), som är en viktig del av hjärnans kognitiva proces-
ser. Hon har besökt Sverige flera gånger och hyllades i tidningarna som 
framtidens teoribildande forskare och konferenser arrangerades med henne. 
Men effekterna av hennes besök 1997-98 blev inte konkreta och långsiktiga, 
andra forskningsintressen tog över ”Rauscher-effekten”. 
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Frances Rauschers forskning i USA, som fick stöd från Vita huset, kom-
mer till nytta för många barn i framtiden. Forskarna kan ju bygga på hennes 
nya resultat. I en artikel i ERIC Digest, sammanfattar hon den senaste utveck-
lingen på området och i sin egen forskning: 

Several studies have examined the effects of music instruction on childrens’s abili-
ties in other disciplines. Other studies have explored the effects of listening to mu-
sic on adult spatial abilities. Finding from these two sets of studies have been con-
fused, leading to claims that listening to music can improve children’s academic 
abilities. This Digest evaluate these claims and discusses the evidence exploring 
music instruction’s effects on children’s spatial-temporal, mathematical and read-
ing abilities. (Rauscher, 2003, s. 2) 

Hon förklarar att de som inte läser forskningens presentation med alla förut-
sättningar och ser faktorernas sammanhang, kan misstolka resultaten, så som 
det hände med den uppblåsta ”Mozart-effekten”. Journalister och media an-
vände resultaten av en enkel undersökning om hjärnans tillfälliga stimulans 
vid musiklyssnandet efter sina egna behov. Hon betonar senare att bara lång-
siktiga pedagogiska program kan påverka barnens hjärna och stimulera 
kompetensernas olika former. 

Effects on keyboard instruction have been found for children ranging in the age 
from 3 to 9 years, with the largest effects found on the youngest children… A re-
cent study examined the effects of keyboard instruction, singing and rhythm in-
struction separately on the spatial perception… The findings suggest that differ-
ent types of music-instruction affect different aspects on cognition. (Rauscher, 
2003, s. 2-3) 

Barnens åldersmässiga situation var en viktig variant i forskningen. Den 
uppföljning som började musikundervisning med yngre barn visade, att de 
barn som fick undervisning i musik före 5 år hade högre utveckling än 9-
åriga barn i samma situation. En annan forskning visade att barnen som vid 5 
års ålder fick keyboard-undervisning tillsammans med 7-åriga barn, uppvi-
sade starkare förändring än de 7-åriga också här. Därför skriver hon: 

The age at which children begin instruction appears to affect the duration of extra-
musical cognitive outcomes, and longitudinal research suggests that at least two 
years of music instruction are required for sustained enhancement of spatial abili-
ties. (Rauscher, 2003, s. 3) 

Vi ser att inte bara ålderns speciella förutsättningar, utan även längden av 
deltagandet i danande estetiska aktiviteterna är avgörande för utvecklingens 
effektivitet. Minst två år behövs för att få en märkbar förändring, förbättring i 
funktionerna. En nyligen avslutad och analyserad forskning konkretiserar 

52 



ännu tydligare att barn mellan 4 och 7 år, innan skolstarten behöver få stimu-
lans för att jämna ut de stora brister som finns hos många familjer. 

400 förskolebarn med problematisk familjebakgrund, i forskningen 
nämnda som ”at-risk children”, fick musikalisk undervisning i tre grupper 
på olika sätt enligt Kodálys principer, samtidigt som en annan ”at-risk” 
grupp deltog i matematik/naturvetenskaplig undervisning i förskolans 
”Head Start”-program. Efter ett års undervisning testades barnen och resul-
taten jämfördes med kontrollgruppens resultat. Kontrollgruppen bestod av 
barn från välsituerade familjer, utan stödundervisning. De tre grupper som 
fick musikundervisning enligt Kodály-metoden kom lika högt som de välsi-
tuerade barnen. ”Head Start”-gruppen var långt under musikgruppernas 
resultat och högst i matematik kom den ”at-risk”-barngrupp som spelade 
rytminstrument efter noter och instruktioner. De blev bäst av alla grupper i 
matematik.  Det mest överraskande var att de barn som (utan detta stöd eller 
extra undervisning) var på gränsen att ramla ut från skolväsendet, kunde 
bearbeta sina brister på bara ett år med ett medvetet pedagogiskt program 
planerat för estetiska aktiviteter med musik, instrumentspel, sång- och dans-
lekar med rörelse.  Rauscher avslutar sin artikel med ett sammanfattande re-
sultat av en metaanalys av 65 forskningsrapporter: 

The research suggests that music may act as a catalyst for cognitive abilities in 
other disciplines, and the relationship between music and spatial-temporal reason-
ing is particularly compelling. However, several concerns remain unaddressed. 
Little is known regarding the exact aspects of music instruction that contribute to 
the transfer effects. Also, further longitudinal studies are needed to determine the 
duration of these effects. Another concern is that currently available tests of read-
ing and math achievement may not be sufficiently sensitive to the complexity of 
language and mathematical learning potentially affected by music instruction. 
(Rauscher, 2003, s. 4-5) 

Efter analysen syns det att den pedagogiska delen av experimentundervis-
ningen inte var helt genomtänkt. Planerarna var psykologer som fokuserade 
på testupptagningen. De saknade konkretiserade didaktiska förutsättningar, 
lärarstilens och undervisningens professionella aspekter var inte tydliga.  
Därför efterfrågas en mer medveten didaktisk forskning. Hon betonar de 
danande, långsiktiga och medvetna pedagogiska programmens fördel gent-
emot de spontana, tillfälliga och kortsiktiga ”jippo-effekter” som många pro-
jekt använder. Ett annat intressant moment i resultaten är att Rauschers pro-
gram inte var riktat på det skriftliga kodsystemets roll i utvecklingsproces-
sen. Därför kan det vara betydelsefullt att göra en variation med samma pe-
dagogiska grundsyn, men med mer fokus på daningens stegvisa och långsik-
tiga övning av ljud-tecken-ljud-kontakten, som enligt vår hypotes kan för-
ändra effektiviteten av barnens kommunikativa och kognitiva utveckling. 
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2.2.6 Experimentundervisning i Eskilstunaprojektet 

Det finns stora skillnader i den ekonomiska och sociala situationen mellan 
olika familjer i Sverige. Också de filosofiska och pedagogiska traditionerna 
varierar starkt. Mångfalden och olikheterna i föräldrarnas samhälleliga situa-
tion borde inte drabba barnens utveckling och deras framtida möjligheter. 
Många förskolebarn har behov av kompensation på olika sätt om personlig-
hetsutvecklingen ska ta fart. De kommunikativa, kognitiva och sociala kom-
petensernas stimulans i tidiga år är livsavgörande och det är kommunens 
ansvar att ge förutsättningar för detta i skolan och förskolan. Förbättrat pe-
dagogiskt arbete kan ge ekonomisk vinst, mindre skadegörelse i skolorna, 
miljömedvetenhet, minskad brottslighet och våld samt bättre skolresultat, 
samarbete och arbetsmiljö. Det är en enkel och logisk tankegång. Men hur 
kan man förbättra skolornas resultat och ändra barnens beteende i en sam-
hälleligt positiv riktning? 

De som har följt forskningen kring de estetiska aktiviteterna (inte det pas-
siva mottagandet) vet att regelbundna och välplanerade estetiska program 
ger förbättrande effekter i skolornas inre miljö, barnens inlärningsförmåga 
och minneskapacitet. Därför är det dessa möjligheter vi vill undersöka i Es-
kilstuna med experimentundervisning. Skolutvecklingsprojektets pedago-
giska program Synliga ljud i förskoleklassen har till syfte att utveckla barnens 
personlighet i ett sammanhang och även förebygga läs- och skrivsvårigheter 
via komplexa estetiska aktiviteter. Vi är medvetna om vissa likheter, men 
många skillnader finns mellan Frances Rauschers och Eskilstunaprojektets 
grundinställning. I den kommande detaljerade jämförelsen konkretiseras lik-
heter och skillnader. 

Frances Rauscher fokuserade i sin forskning på de kognitiva aspekterna i 
personligheten. Programmet innefattade sånglek, rörelse enligt melodiernas 
tonhöjd och rytm, användning av fingrarna i en visst ordningsföljd vid in-
strumentspel, spel på gehör och senare efter enkel notation, gehörsträning 
och improvisation med melodiska och rytmiska mönster. Syftet var att testa 
de kognitiva processer som kan utvecklas med musikalisk träning, undersö-
ka vilka egenskaper de musikaliska aktiviteterna har som är ansvariga för 
förändringen, konkretisera en varaktighet, utsträckning och generaliserbar-
het av övningarnas effekter. Testgenomförande var det viktigaste momentet i 
arbetet. Programmet konstruerades av en utomstående person och genom-
fördes bara för att få resultat för forskningen. Barnens personlighet i helheten 
var ointressant för forskarna och programledarna, experimenten var isolera-
de och utan verklighetsanknytning i skolornas miljö och kulturella omgiv-
ning. En typisk positivistisk, kvantitativ faktaorienterad forskning inom psy-
kologin som ger intressanta resultat men är svåra att använda i skolans prak-
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tik. Målet var att utforska den spatiala orienteringens förbättring, ett viktigt, 
men snävt område i barnets personlighet. 

I Eskilstunaprojektet är fokus riktat på personlighetens mångfaldiga sti-
mulans, de vitala kompetensernas utveckling i en komplexitet. Testområdena inne-
fattar kognitiv test, (matematik, relationsordförråd,) logisk test, soci-
al/emotionell test och språktest varje år, utöver en magnetkameratest som 
visar hjärnans förändringar efter varaktig övning. Programmet Synliga ljud 
innefattar komplexa estetiska övningar i form av sånglek, rörelse och drama-
tisering enligt sångens text och musik, gehörsträning, ljudperception med 
neutrala, objektiva ljudmaterial som djurläten, miljöljud och instrumental-
musik med reflekterande analys och grafisk notation av olika ljudegenska-
per. I praktiken innebär det att läsa och skriva ner ljudvariationer, reproduce-
ra ljud med rösten, spela på enkla instrument efter notation. 

Arbetet genomförs i den verkliga skolmiljön. Skolmiljön representerar olika 
boende- och sociokulturella bakgrunder, olika lärarkategorier och personlig-
heter, direkt kopplat till barnens vardagliga skolarbete och läroplanens mål. 
Därför är forskningen praxisnära och har som kunskapsintresse att förbättra 
praktiken. Lärarna är medforskare och engagerade i programmets utveckling 
och didaktiska kontroll. De har vardaglig kontakt med barnen och ser deras för-
ändring som dokumenteras i den komplexa verkligheten. Målet är att det kon-
trollerade programmet och arbetssättet ska kunna användas i skolan. Det är en ak-
tionsforskning, baserad på dialektisk filosofi med en hermeneutisk forsk-
ningsansats där forskare och medforskande lärare arbetar tillsammans i en 
demokratisk gemenskap. Målet är inte att få siffror om ett visst områdes för-
ändring, utan att ge en förändrad lärandemiljö och ett stimulerande aktivi-
tetsfält för alla barns utveckling. 

Under experimentundervisningen i Sverige och Ungern vill projektet 
konkretisera de övningar som är effektiva för personlighetens allsidiga sti-
mulans och undersöka vilka didaktiska förutsättningar som behövs för en 
effektiv utveckling. I en interkulturell pedagogisk kombination vill det loka-
lisera effekternas tillförlitlighet, graden av generaliserbarhet och varaktighet 
för att göra dem attraktiva för en spridning till andra skolor. De didaktiska 
förutsättningarna är viktiga för genomförbarheten av projektets reproduk-
tion. Synliga ljud-materialet och arbetssättet har tidigare använts i olika verk-
samheter där resultatet visade stark förbättring av kompetensernas funktion 
och barnens personlighet. De komplexa estetiska aktiviteterna (ljudanalys 
och perceptionsövningar, leksånger, dans och ikonisk skrivning) utvecklade 
barnens ljuduppfattning och förmåga att visualisera ljud. Det saknas i USA-
programmet. Figur 8 visar hur processen från ljud till tecken och åter till ljud 
fungerar. 
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Figur 8.  Ljudens omvandling i skrivning och läsning.

Programmet syftar till att ge en förbättrad läs- och skrivfärdighet på lågstadi-
et. Den pågående experimentundervisningen visar intressanta förändringar i 
barnens kommunikativa och kognitiva kompetensnivå. 

Det pågår ett arbete i flera skolor med detta utvecklande, estetiskt aktivi-
tetsbaserade pedagogiska program som kan ge svar på många av våra frå-
gor. Ett flerårigt projekt med uppföljning av olika pedagoger, med varia-
tionsrika lösningar i förskoleklasser visar positiva effekter och analyserar de 
didaktiska förutsättningarna för en bredare spridning av programmet. 

För att hjälpa i den pågående krisen i skolan söker projektet svar på föl-
jande frågor: 

� Har vi möjlighet att stimulera de livsviktiga kompetensernas formning 
via estetiska aktiviteter? 

� Vilka pedagogiska förutsättningar behövs för att genomföra ett sådant 
arbete i barngrupper? 

� Vilka didaktiska variationer ger bra effekt på de vitala kompetensernas 
stimulans i skolans pedagogiska verksamhet? 

� Vilka didaktiska förutsättningar är viktiga för en bra skolmiljö och för 
skolans effektivitet? 
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� Hur kan vi främja interkulturell förståelse i skolan med hjälp av estetis-
ka aktiviteter? 

Detta är viktiga frågor inom skolutvecklingens forskningsområde. Vi kan 
inte ge svar på alla i detta projekt, men vi hoppas att skolornas praktik får 
positiv stimulans och lärarna blir mer medvetna om estetikens roll. Därför 
vill vi undersöka vilken förändring som kan åstadkommas hos socialt utsatta 
barn med svåra inlärnings- och samarbetsproblem via en estetisk stimulans. 

I den kommande delen av arbetsrapporten presenteras skolutvecklings-
projektet, den stegvis utformade aktionsforskningen i projektet, dess genom-
förande, resultat och betydelse. Därför behövs en berättande stil, där forsk-
ningsledaren antingen sammanfattar händelserna eller de samlade åsikter 
och gemensamma beslut som skolornas personal har kommit fram till under 
arbetet.  Ibland nämns ”jag”, ibland ”vi” i texten under berättelsen av projek-
tets planering och genomförande. Forskningen är inte avslutad, rapporten 
om experimentundervisningens resultat kommer under vårterminen 2007 
med analys av oberoende internationella forskare. 
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3 Eskilstunaprojektets framväxt 

3.1 Bakgrund och historisk beskrivning av projektets uppkomst 

Eskilstuna har en rik och stark körtradition. I maj månad 2002 genomfördes 
en bejublad version av musikalen Jesus Christ Superstar med flera föreställ-
ningar i Eskilstuna. Mer än hundra körsångare deltog i den frivilliga amatör-
kören och deras inlevelse, musikalitet samt dramatiska uttryckskraft var kär-
nan i hela föreställningen som gav bestående intryck och en enastående upp-
levelse för alla som lyssnade på ”deras musikal”. Kort därefter inbjöds hela 
kören till Stockholm för att sjunga i Globens stora musikalproduktion. Enligt 
regissören var detta Sveriges bästa musikalkör. 

Jag blev inspirerad och började undersöka körmedlemmarnas attityder, 
upplevelser och målet för att delta i projektet via utdelade enkätfrågor. Deras 
ålder var mellan 12 och 72 år. Under den sista veckan av projektet hade jag 
med körledarnas hjälp samlat in en mängd enkätsvar och efter projektets av-
slutning genomförde jag en del halvstrukturerade djupintervjuer. Materialet 
var samlat och det skulle bli en del av ett planerat större, analyserande arbete 
kring de estetiska aktiviteternas personlighetsutvecklande, livsstimulerande 
och energigivande effekter. Egentligen var detta mitt planerade projekt för en 
tid framåt under höstterminen 2002. Men… 

Under processen med intervjuerna kom jag i kontakt med många engage-
rade människor som vittnade om den gemenskapsskapande kraften, samhö-
righeten och ungdomarnas förmåga att sjunga utantill på olika språk, drama-
tisera och delta i projektet, trots att det var mitt i examensperioden i deras 
skolor. Många barn kom från musikklasserna. De vuxna upptäckte samban-
det mellan barnens enorma kapacitet och deras tidiga musicerande. Nästan 
alla barn kom från familjer som hade en tradition av dagligt musicerande i 
hemmet. Några av de intervjuade betonade att detta är något som hör till Es-
kilstunas kultur och de ville ge det vidare till den kommande generationen. 

En av de intervjuade körmedlemmarna var en mycket medveten pedagog 
och vi pratade lite djupare om musikens roll och möjligheter i skolan. Plöts-
ligt upptäckte hon på bokhyllan mitt tidigare utgivna förskolematerial Synli-
ga ljud med kassetter och lärarhandledning. Hon stirrade på det och frågade: 
”Vad är det här för material?” Jag visade böckerna och efter en stund utbrast 
hon högt, med glöd: ”Detta material vill jag arbeta med! Hur kan jag få det?” 
Jag svarade: ”Det är bara att ta hem det, du kan närma dig innehållet och sen 
kan du meddela om du verkligen vill använda det”. Det blev en uppringning 
och projektet Synliga ljud kom i gång i Eskilstuna vårterminen 2003 i Djur-
gårdsskolans förskoleklass. När andra skolor såg resultatet började också de 
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starta försök med Synliga ljud. Den engagerade läraren, Inga-Liz, är nu expert 
i detta program och jag hoppas att hon verkligen kan ge den hjälp till barnen 
som hon ville hela tiden och kan vägleda andra lärare att förstå betydelsen av 
detta arbetssätt. 

Några andra intresserade kom till kursen Estetik i ett pedagogiskt perspektiv 
som hölls under flera terminer som fristående kurs vid Mälardalens högskola 
(10 poäng). Vi använde uppdaterad litteratur kring estetiken och pedagogi-
kens relation dels i filosofin, dels på det didaktiska – praktiska fältet. När 
kursdeltagarna följde hjärnforskningens nya rön och tänkte på sina problem 
med barnen i de tidiga åldrarna, kom flera deltagare till mig och ville att jag 
skulle komma till deras skola och ta kontakt med rektorn, eftersom han ju var 
intresserad av en förnyad pedagogik på detta sätt. Så gick programmet från 
Djurgårdsskolan vidare. Snart hade vi tre skolor på gång när Kjulaskolan och 
Årbyskolan startade höstterminen 2003. Årbyskolan började dessutom ett 
EU-projekt som kallas MUS-E, finansierat av Framtidens Kultur. De behövde 
en pedagogisk uppföljning. Den konstnärliga ledaren, Chantal Canivet, ring-
de upp mig och bad mig delta i arbetets uppföljning och redovisning. Det var 
intressant och ett verkligt experimentellt arbetssätt. Konstnärer, musiker kom 
till skolan för att berika den mångkulturella miljön med sina sprakande idéer. 
De var inte pedagoger, bara tillfälliga ”idégivande gäster” i skolan. Det var 
intressant att se hur lärarna tog emot deras konstnärliga, estetiska aktiviteter 
med barnen. Under en tid hade vi intervjuer och samtal med både lärarna 
och konstnärerna om deras upplevelser, erfarenheter och framtida planer. Vi 
ville veta, hur konstnärernas annorlunda arbetssätt påverkade lärarna. Den 
estetiska processens kollektivitetsskapande effekt stod tydligt i fokus hela 
tiden. Hypotesen var att tolerans och förståelse i barngrupper och bättre rela-
tion till varandra kan bli ett positivt resultat av projektet. 

Allting hände så snabbt, plötsligt var vi inte bara ett utvecklingsprojekt 
utan mitt inne i ett forskningsnätverk. MUS-E-projektets europeiska kontak-
ter var utbyggda. Det var bara att koppla sig till dem och delta på deras kon-
ferenser. Barnen blev bjudna att delta i en utställning i Bryssel. Jag fick mitt 
proposal med titeln The Role of Aesthetics in the System of  Socialisation accepte-
rat för en föreläsning på Acoddens didaktiska konferens för europeiska ex-
perter och lärare i Florens den 2-6 juli 2003. En biträdande rektor och en lära-
re från Årbyskolan deltog också på konferensen. Där såg vi hur viktiga de 
estetiska uttrycksformernas och aktiviteternas hjälp var i den kommande 
utmaning som alla europeiska skolor måste förbereda sig för. Konferensens 
motto var: “Diversity and citizenship: a challenge and an opportunity for 
school in Europe”. 

Samtidigt fick jag tid i mitt arbete för att planera ett långsiktigt didaktiskt 
projekt för skolutveckling i samarbete med lärarutbildningen. Naturligtvis 
ville vi använda de resurser som finns i Eskilstuna och samla krafterna för ett 
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större samarbetsprojekt. Då var Djurgårdsskolans intresse för Synliga ljud, 
Årbyskolans MUS-E-projekt och Kjulaskolans önskan att arbeta på ett för-
ändrat sätt med temat Estetiken är framtidens etik välkommet. Rektorn läste 
min inlämnade remiss till kommunen med förslag för att förverkliga Barnens 
stad Eskilstuna. Han med sina medarbetare ville förstärka identiteten och för-
bättra lärandeprocessen för skolans elever. 

Senare kontaktades jag av en projektledare, Per Apelmo, som ville kopp-
las till oss. Han arbetade med estetiska uttrycksformer i det sociala projektet 
Fristadsbarn i en skola och ville ha pedagogisk kontroll av arbetet. Han deltog 
också på kursen Estetik i ett pedagogiskt perspektiv som gav en grundläggande 
teoretisk orientering om det estetiska pedagogiska fältets forskningsrön från 
kända teoretiker. Det var viktigt i den kommande forskningen att kontakt-
personerna var utbildade på denna 10-poängskurs och fick en specialistkom-
petens i den estetiska pedagogiken. De arbetade i Årbyskolan, Kjulaskolan, 
Djurgårdsskolan och Lagersbergsskolan. 

3.2 Skolornas delprojekt 

3.2.1 Delprojekt 1 – Lagersbergsskolan  
Möta svårigheter tidigt
Start: Vårterminen 2003 

Ett brett fältförsök leds av Per Apelmo som har arbetat fram modellen Fri-
stadsbarn. Arbetet riktar sig till barn som har svårt att finna sin roll och där-
med finna sig till rätta i skolan. Fristadsbarn bedrivs inom skolans ordinarie 
schema och är ett lärande bredvid de vanliga ämnena. Det initierades av so-
cialtjänsten och visar skolledningens ambition att aktivt verka för ett före-
byggande arbete bland barn och ungdom. 

I den skolmiljö som en mångkulturell mötesplats för barn utgör, prövas 
ett gruppanpassat arbetssätt av tidig individuell träning med expressiva este-
tiska uttrycksformer. Lärandet inom projektet sker på flera nivåer. Det byg-
ger på kunskapen om den avgörande betydelse som eget skapande har för 
personlig, emotionell och social utveckling. Det ligger nära en förståelse av 
lekens betydelse för att vara människa. Barnen lär dels genom de expressiva 
estetiska redskap som används, dels genom samspelet i gruppen. Existentiel-
la, relationella och emotionella frågor har visat sig på ett särskilt sätt vara vik-
tiga för de barn som deltar. 

Från vecka 9 år 2003 etablerades en ”ateljé” som startade med tre barn-
grupper för att senare vidga insatsen ytterligare. Personalen i Fristadsbarn har 
forskningsbakgrund och erfarenhet. De har ett etablerat vetenskapligt nät-
verk och en referensgrupp av sakkunniga och fristående utvärderare. Vår 
kontakt med delprojektets ledare är regelbunden och utvecklad. Forskning-
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ens uppgift är att genomföra en pedagogisk reflektion kring delprojektet. 
Projektet finansieras av Eskilstuna kommun. 

Efter kontakter med andra skolor som deltar i projektet beslutade Lagers-
bergsskolan dessutom att använda Synliga ljud-programmet i sina förskole-
klasser och i den första klassen. Den första undervisningen skedde läsåret 
2004-2005 och den andra årgången startade hösten 2005. 

3.2.2 Delprojekt 2 – Kjula skola  
Estetiken är framtidens etik – Kultur, tradition och identitet  
Start: September 2003 

I skolan pågår ett långsiktigt arbete för att utveckla en skolbaserad läroplan 
och målet är att stärka identiteten och stimulera kompetenserna hos skolans 
elever. Lärarnas gemensamma strävan är att forma en kulturskapande, iden-
titetsskapande profil med inriktning mot musik, dans, drama, slöjd, bild och 
traditionellt hantverk. Ett estetiskt förhållningssätt i pedagogiken ger större 
möjlighet till olika inlärningsstilar och gör eleven delaktig i en aktiv process. 
Den kreativa processen med livets ritualer, abstraktioner och symboler kan 
sätta ett estetiskt perspektiv på undervisningen. Den radikala estetiken vär-
desätter processen och det aktiva deltagandet, inte slutprodukten. Lärandet 
berikas av olika erfarenheter och sinnenas aktivitet. 

Adoption av en rullstensås ger konkret grund till ämnesöverskridande 
arbete. Kursplaner byggs kring den integrerade undervisningens olika nivåer 
för de yngre och äldre barngrupperna och följs upp med reflektion och dia-
log inom de olika lärarlagen. Forskningens uppgift är att analysera arbetsför-
loppet. I förskoleklassen inleds arbetet med Synliga ljud-programmet. 

Förutom att praktisk-estetiska ämnen utvecklar social, kommunikativ 
samt kognitiv kompetens, så är de ett medel till att förstå sin omvärld. Visio-
nen är ett generationsöverskridande samarbete kring att insamla, bearbeta 
och vidarebefordra de kulturella traditioner och därigenom förstärka identi-
teten hos barnen. Arbetet startar med yngre barn och utvecklas till högre 
klasser under kommande år. Delprojektens ledare är rektor Bo Söderberg, 
Evabritt Engnander och Nina Drigoris. Hela skolan är involverad i skolut-
vecklingen och arbetar tillsammans. 

3.2.3 Delprojekt 3 – Årbyskolan
Art in the school – Source of balance and tolerance 
MUS-E project, An European multicultural project 
Start: Januari 2003 

MUS-E är ett EU-projekt och nätverket innefattar 12 länder inom EU. Projek-
tets grundidé är att förändra negativa tendenser i skolan med hjälp av bar-
nens konstnärliga aktiviteter. Fonden har skapats av konsertviolinisten Ye-
hudi Menuhin med syfte att utveckla elevernas kreativitet, skapa harmoni 
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och förebygga våld och rasism genom att föra in konsten i skolans vardag. 
Konsten bidrar till att förstärka det kulturella arvet samt att utveckla själv-
insikt och respekt för andra. 

Mottot är: ”Source of Balance and Tolerance. A multicultural project at 
school”. Projektet pågår under minst 3 år i Eskilstuna med finansiering från 
stiftelsen Framtidens kultur. Årbyskolan är den enda skolan i Norden som del-
tar i detta internationella projekt. Skolan har 800 elever och en stor del av 
dessa har invandrarbakgrund. Enligt skolans lärare behöver barnen ytterliga-
re ett instrument, det estetiska språket, för att uttrycka sig. Regelbunden kon-
takt hålls med projektets styrgrupp och lärarna. Forskningens uppgift är att 
hjälpa skolan med rådgivning samt att leda det vetenskapliga uppföljnings-
arbetet. Delprojektets ledare är länskonstkonsulent Chantal Canivet. I försko-
leklassen och första klassen används programmet Synliga ljud med de estetis-
ka aktiviteternas lekfulla komplexitet för att stimulera de livsviktiga kompe-
tensernas daning med kommunikativa övningar i den mångkulturella sko-
lan. 

3.2.4 Delprojekt 4 – Djurgårdsskolan 
Synliga ljud – Att stimulera barnens livskompetenser med musikaliska/ 
estetiska aktiviteter 
Start: Januari 2003 

Skolans ledning ville utveckla en experimentell undervisning med målinrik-
tade läromedel och arbetssätt med flera års uppföljning i skolans förskole-
klasser ”Duvan” och ”Staren”. Synliga ljud är ett pedagogiskt program för att 
stimulera barns personlighetsutveckling. Arbetet bygger på en pedagogisk 
idé och ett utprovat material som tydliggör sammankopplingen mellan ljud 
och tecken på ett mycket lekfullt sätt för barnen. Barnen får övning i ljud-
egenskapens perception och analys. Varje barn har sin ”portfölj” för ljudens 
visualisering som visar den personliga nivån i ljuduppfattningen. Detta arbe-
te underlättar läs- och skrivinlärningen för nybörjarna. Internationella 
barnsånger används för dramatisering och dans, rörelse kopplas till musi-
kens uttryck. 

Pilotprojektet med experimentundervisningen började med en test i 
språklig medvetenhet för barn i förskoleåldern. Samma test har genomförts 
med en annan förskoleklass för att en jämförelse ska kunna göras om resulta-
tet med arbetet med Synliga ljud-gruppen. Lektionerna genomförs av musik- 
och speciallärarna vid två tillfällen per vecka. De förskollärare och musiklä-
rare som deltar i projektarbetet får samtidigt en kompetensutvecklande ut-
bildning. Ansvarig för arbetets genomförande är Inga-Liz Andersson och 
hennes uppgift är också att föra dagboksanteckningar för utvärdering i sam-
band med musiklektionerna. 
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Den longitudinella forskningens uppgift är att undersöka vad ett tidigt, 
medvetet pedagogiskt arbete med estetiska aktiviteter kan betyda för barns 
kompetensutveckling och personlighetens daning. Det utvecklande materia-
let ger möjlighet att jämföra färdigheterna i skrivning/läsning hos de barn 
som deltagit i undervisningen med kontrollgruppens resultat. Barnens ”port-
följ” med ljuduppfattningens visualisering ger ett intressant forskningsmate-
rial kring den individuella utvecklingen. Vi har för avsikt att göra en jämfö-
relse av barnens sociala kompetensutveckling med kontrollgruppen. Under-
sökningen byggs på förståelsen av abstrakta, känslomässiga bilder. En inter-
nationell testkontroll följer upp barnens kommunikativa och kognitiva ut-
veckling. 

Inga-Liz Andersson är en erfaren pedagog, hon har specialkompetens i att 
leda den experimentella undervisningen och att vara handledare för projek-
tets inre kompetensutveckling. 

Skolan har musikklasser och musiklärarna vill fortsätta den påbörjade 
musikaliska undervisningsformen vidare i lågstadieklasserna. De behöver 
mer utbildning och fortbildning för att projektet ska kunna nå högre klasser. 
Samarbetet fungerar väl, flera av skolans lärare har deltagit i kursen Estetik i 
ett pedagogiskt perspektiv. 

3.3 Pilotprojekt

Pilotprojektens uppgift är allmänt att undersöka förutsättningarna för en 
större, longitudinell experimentundervisning och bygga ut strukturen med 
projektets viktiga komponenter. Under hösten 2003 arbetade vi för att etable-
ra projektet i skolorna. Vi introducerade nya arbetssätt och material för för-
skollärarna och musiklärarna på sex fortbildningsdagar med praktiska öv-
ningar i de olika skolorna. Skolbesök, föreläsningar för lärarna och övrig 
skolpersonal, samtal med ledarna och lektionsbesök var våra arbetsuppgifter. 
Efteråt var vi bjudna på olika fester, utställningar och evenemang där barnen 
visade upp sina resultat. Vi kunde följa upp ett aktivt deltagande i alla skolor, 
med ökande intresse för nya undervisningsmöjligheter. 

Den 15 januari 2004 samlades alla intresserade till ett utvärderings- och 
planeringsmöte. Vi deltog på lärarstudenternas VFU-examination (Verksam-
hetsförlagd utbildning) när en praktiserande student presenterade MUS-E-
projektet inför sina gruppkamrater och skolornas representanter. Det var 
verkligen ett lyckat möte, från skolorna var det 54 deltagare från den ”Este-
tiska Akademin” som vi då kallade gruppen. Men så försämrades plötsligt 
möjligheterna för vidare utveckling. Mina medarbetare fick inte vara med i 
projektet längre. Lärarutbildningens nya ledning ville inte se vårt projekt 
som sitt intresse. Därför sökte jag forskningspengar i april 2003 från Veten-
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skapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Tyvärr var jag för ”nära till 
pensionering” för att få forskningspengar. 

Lärarstudenterna började skriva sina VFU-examensarbeten utifrån pågå-
ende projekt i skolorna. Det är viktigt för den pedagogiska processens effek-
tivitet att studenter får uppleva de lägre åldersgruppernas stimulans via este-
tiska aktiviteter och se engagerade, medvetna lärare i skolarbetet. Våra pro-
jektskolor visade en påtaglig förbättring i det praktiska arbetet vilket gav re-
sultat också i barnens relation till varandra också i de mest invandrartäta sko-
lorna. Lärarna ville fortsätta projektet så jag lämnade in ansökan till Veten-
skapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté också 2004. Men vi fick inte 
heller nu någon hjälp för vårt projekt. Det blev svårt för oss att gå vidare, 
men vi fortsatte trots allt vårt arbete efter den färdigskrivna forskningsplan 
som hade skrivits i ansökan. Forskningsansökan finns som bilaga 2. 

3.4 Aktionsforskningens bakgrund i Eskilstunaprojekt 

Den första forskningsplanen skrevs under höstterminen 2003, när alla skolor 
hade påbörjat den första terminens experimentundervisning som ett pilot-
projekt. Den blev en orientering inför den långsiktiga didaktiska undersök-
ningen. Vi fick stöd från UVEN (Utbildningsvetenskapliga nämnden vid Mä-
lardalens högskola), indirekt från Eskilstuna kommun, för en sådan forsk-
ning kring skolutveckling som skulle kunna ge praktisk hjälp i skolorna för 
deras utveckling att hitta en egen profil och förbättra lärandemiljön. Det var 
inte lång tid vi hade haft för planering av forskningsprojektet, men vi gjorde 
ett försök och lämnade in det till Vetenskapsrådet. Att skriva ihop en forsk-
ningsansökan var ett bra sätt att klargöra våra tankar, vad vi verkligen ville 
få ut av projektet och vad som skulle kunna bli till nytta för flera skolor i 
kommunen. Resultatet blev som vi väntade, inga pengar från Vetenskapsrå-
det – men vi fick fortsätta med UVEN:s bidrag. De teoretiska forskarna vid 
Vetenskapsrådet ville inte då acceptera det empiriska skolutvecklingsprojek-
tet med experimentundervisning som forskningstema. 

Aktionsforskningen är ett nytt fenomen, men vi arbetade efter de mål som 
visas i figur 9 om forskningens struktur. Jag sammanfattade de teoretiska 
aspekterna kring Estetik i ett pedagogiskt perspektiv under höstterminen 2003 i 
en filosofisk artikel. Den 8-9 september 2003 organiserade Mälardalens hög-
skola en konferens tillsammans med Eskilstuna kommun kring de estetiska 
uttrycksformernas betydelse i barnens utveckling och i forskningen. Eskils-
tuna gästades av den stora humanistiske psykologen, Carl Rogers dotter, Na-
thalie Rogers från USA. Även Dr. Franz Schaffhauser från Ungern och norska 
experter utöver fem svenska professorer, kända forskare och andra experter 
deltog. Jag presenterade vårt forskningsområde som fick positiv uppmärk-
samhet. 

64 



 

2. 
Praxisnära, empirisk forskning: 

Fyra olika skolutvecklingsprojekt 
kring forskningens syfte 

1. 
Teoretisk, 
filosofisk 
forskning 

3. 
Forsknings- 
miljön 
Personal i 
projektet 

 
Estetik i ett pedagogiskt 

perspektiv 

4. 
Publikation 
Uppsatser, 
rapporter 

Figur 9. Aktionsforskningens arbetsfält och komponenter. 

En artikelsamling av konferensbidragen kom ut i januari 2004 (Apelmo, 
2004). I bilagorna lämnade vi redovisning av konferensen Akademikerna och 
den radikala estetiken med deltagare, program och sammanfattade resultat. 
Professor Töres Theorell föreläste i Västerås om stressforskningens situation, 
och i Eskilstuna gav Franz Schaffhauser en internationell överblick av Värde-
orienterad undervisning. Dessutom höll Nathalie Rogers två dagars workshop 
kring det humanpsykologiska arbetet. Hennes intresse var stort för vårt hu-
manistiska/holistiska personlighetsutvecklande pedagogiska program. 

Under september månad deltog vi på en konferens om skolutveckling i 
Stockholm och fick där kontakt med professor Uwe Hameyer från Kiels uni-
versitet. Han blev intresserad av vårt arbete och ville följa upp händelserna 
kring projektet. Jag har fått ett mycket viktigt material av honom. Den 28-29 
september 2003 deltog Margareta Holmberg, Monica Isacsson och jag i 
Malmö KES-konferens Kultur och estetik i skolan och orienterade oss om de 
svenska skolprojektens situation kring estetiken. Det var ett viktigt möte. 
Mina medarbetare började komma in i sina uppgifter som kontaktpersoner i 
skolorna och arbetet började ge konkret resultat. Orienteringen visade att det 
fanns behov för en långsiktig didaktisk forskning. 

65 



 

3.4.1 Forskningens förutsättningar, syfte, frågor och hypotes 

Under kort tid har vi tillsammans med Eskilstuna kommun startat ett antal 
utvecklingsarbeten med förankring i skolan. Fyra olika skolprojekt med este-
tiska aktiviteter har initierats och utvecklats. Lärarna är mycket medvetna om 
vår gemensamma målsättning som fokuserar på estetikens betydelse för 
barns socialisation, men de vill profilera skolans pedagogiska arbete på ett 
speciellt sätt som är anpassat till den egna skolans kultur och behov av för-
ändring. De olika estetiska verksamheterna presenteras i en populärveten-
skaplig beskrivning. Den målinriktade pedagogiska ledningen och engage-
rad personal i de fyra skolutvecklingsprojekten ger en unik möjlighet för sys-
tematisk uppföljning, empirisk datainsamling och vetenskaplig analys för ett 
forskningsprojekt. Därför planerar vi ett långsiktigt forskningsarbete med 
stöd av regionen. 

I forskningsprojektet pågår ett samarbete mellan forskargruppen på Mä-
lardalens högskola och medforskarna, som är skolledare, förskollärare och 
lärare i de fyra olika delprojekten i Eskilstuna. Forskargruppens uppgift är att 
hålla kontakt med de olika verksamheterna, ge råd i det praktiska arbetet och 
kompetensutveckling för skolans lärare och deltagande personal. Det behövs 
tid och reflektion för användning av nya ställningsstaganden. Det avgörande 
är vilken slags relation som upprättas mellan forskarna och förändringsarbe-
tet. Vi har olika intressen men ett gemensamt mål: Att förändra skolans effek-
tivitet som lärande organisation och ge stöd till barnens kompetensutveck-
ling. En stor del av tidigare forskning har fokuserat på det estetiska motta-
gandets förutsättningar. Vi vill mer medvetet undersöka de estetiska aktivite-
ternas, de skapande och fria uttrycksformernas didaktiska miljö, dels ur lä-
rarnas, dels ur barnens perspektiv. 

Syfte: Vårt forskningsprojekt inriktar sig på att undersöka den estetiska 
kunskapsskapande och socialiserande processens didaktiska förutsättningar i 
de olika pedagogiska verksamheterna och att analysera de estetiska aktivite-
ternas relevans i skolutvecklingens teori och praktik. Våra forskningsfrågor 
är komplexa: 

� Vilka didaktiska särdrag karakteriserar de estetiska pedagogiska verk-
samheterna? 

� Finns det samband mellan de estetiska aktiviteternas användning och 
skolans effektivitet? 

� Har de didaktiskt planerade estetiska aktiviteterna effekt på barns socia-
lisation och deras personlighetsbildning? 

Vår hypotes är att genomtänkta estetiska aktiviteter kan ge en positiv föränd-
ring i skolans arbetsklimat, i barnens sociokulturella relationer och inlär-
ningsfärdigheter. Om vi ska få veta lite mer om estetikens roll för kompeten-
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sernas utveckling behövs det en bred undersökning som jämför barngrupper 
som fått ett medvetet estetiskt program med grupper som inte fått samma 
aktiviteter i samma ålder. Verksamheten ska bestå av differentierade aktivite-
ter ledda av konstnärer, lärare och förskollärare i olika skolor. De estetiska 
verksamheterna undersöks och analyseras djupare för att resultatens didak-
tiska förutsättningar ska kunna jämföras. Vi förväntar inte konkreta svar, 
men vill tydligare se de olika komponenternas relation i skolan. 

3.4.2 Gemenskapsbaserad aktionsforskning (GAF) i skolutvecklingen 

Forskningsprojektet riktar sig mot skolutveckling med fokus på de estetiska 
aktiviteternas roll i barnens personlighetsbildning. Det pågående skolutveck-
lingsprojekt innehåller fyra delprojekt men har en gemensam praktisk ram 
som innebär att alla delprojekt genomförs enligt aktionsforskningens teori, 
metod och principer. 

Den dialektiska filosofin behandlar människan som ett aktivt och medve-
tet subjekt i sin egen och i samhällets förändring. Vi tror att ett kvalitativt, 
explorativt hermeneutiskt angreppssätt med dialektiska filosofiska ställ-
ningsstaganden kan ge en grund för vårt komplexa aktionsforskningsprojekt. 
Stringer (1999) beskriver aktionsforskningen som ”en forskning om föränd-
ring”. Vårt arbete vill undersöka de estetiska aktiviteternas roll i barnens 
kompetensutveckling och analysera dess didaktiska förutsättningar i skolans 
verksamhet. Förändringens objekt är lärarens didaktiska kultur i barngrup-
pen, i de olika estetiska verksamheterna. 

Aktionsforskningen genomförs med ledning av en professionell forskare 
och medlemmar i en organisation för att förbättra effektiviteten och gynna ett 
brett deltagande som resulterar i att situationen ska bli mer tillfredställande 
för aktörerna (Greenwood & Levin, 1998). Den gemenskapsbaserade aktions-
forskningen (GAF) sammanknyter undersökningsprocessen med männi-
skornas problem. De gemensamma nämnare som lyfts fram i deras analys 
som fundamentala i forskningsprocessen är att:  

� den är konsekvent empirisk och reflektiv  

� den engagerar människor som enligt tradition varit passiva åskådare till 
att bli aktiva deltagare i den pågående forskningsprocessen 

� den praktiska delen av slutresultatet relateras till deltagarnas liv eller 
arbete. 

Denna värld är infogad i en oändlig kontinuitet av symboliska system repre-
senterad av tankar och språk som används av människor för att formge och 
uttrycka sin psykologiska och sociala verklighet. Om vi vill förstå och beskri-
va de oändliga variationerna av människornas natur och existens, och vill 
förklara varför de beter sig som de gör, måste vi i en dialektisk kontext stude-
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ra alla omständigheter och särdrag hos de inblandade subjekten (Stringer 
1999).  

En grundläggande princip för GAF är att gemenskapens eller gruppens 
intresse styr problemställningen i forskningsarbetet. Forskningens mål är att 
öka de deltagandes förståelse om situationens komplexitet och lösa olika 
problem som de konfronteras med. De aktuella och speciella problemen ana-
lyseras med en stegvis teoretisk förklaring och får en speciell, icke generell 
lösning (Denzin & Lincoln, 1994). Det bör vara uppmuntrande för forskning-
en att resultaten potentiellt kan vara både praktiska och teoretiskt användba-
ra och på den vägen bli inspirationskälla för en förbättring av de framtida 
aktiviteterna. I vår situation gäller det att en bearbetning av de insamlade 
resultaten sker på tre nivåer: på den praktiska, den handlingsteoretiska eller 
didaktiska och på den filosofiskt pedagogiska metaanalysen av forskningsre-
sultaten. 

Enligt Stringer (1999) har den gemenskapsbaserade aktionsforskningen 
några sociala värderingsprinciper. Om undersökningen genomförs i en mo-
dern, demokratisk och social kontext kan man igenkänna följande karakteris-
tiska drag som ska aktualiseras i skolans miljö. 

� Demokratisk – deltagandet gäller alla lärare i skolan  

� Jämställd – alla har lika möjlighet till deltagande och åsiktsfrihet 

� Befriande – uppmuntrar till förändring  

� Livskvalitetsförändrande – ger chans för lärarna att använda sin huma-
na potential fullt ut. 

West (1989) hävdar att filosofi, eller mer allmänt den intellektuella, veten-
skapliga aktiviteten skulle kunna frambringa metoder för att undersöka van-
liga och vardagliga händelser som uppmuntrar till en mer ”kreativ demokra-
ti” genom kritisk intelligens och social aktivitet. 

 Enligt vår bedömning är skolarbetet en sådan vardaglig händelse som 
behöver en mer långsiktig, demokratisk undersökning av lärarnas beteende, 
didaktiska beslut och dess bakomliggande orsaker. Vi fokuserar på deras ak-
tiva deltagande och åsikter vid beslut om arbetets mål och metodvariationer. 
Personlighetens hela potential ska få utrymme för att de verkligen ska känna 
sig befriade och för att genom deltagandet i forskningsarbetet få en höjning 
av sin livskvalité. På detta sätt kan lärararbetet bli en social aktivitet med kri-
tisk intelligens och ”kreativ demokrati”. Därför ser vi det som ett positivt al-
ternativ att använda dessa principer från den gemenskapsbaserade aktivitets-
forskningen. Den bör inspirera lärarnas professionalism och demokratiska 
deltagande i skolutvecklingen. 
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3.4.3 Skolutvecklingsprojektets datainsamling 

När det finns behov för dialog och pedagogisk reflektion kommer forskarna 
in för att kontinuerligt analysera de genomförda pedagogiska insatsernas 
didaktiska förutsättningar och resultat. I skolans organisation betyder det att 
lärarna får en möjlighet att reflektera kring det egna arbetet från ett annat 
perspektiv, se dess förutsättningar och förändringsmöjligheter och kunna 
relatera till sitt eget och elevernas beteende i ett större sammanhang. Skolut-
vecklingen handlar om en långvarig och uthållig process som går i en be-
stämd riktning (Berg & Schärp, 2003). 

Arbetets konkreta faser organiserade vi enligt den etablerade aktions-
forskningens principer. Det pågår en dialogorienterad form av samarbete 
med skolorna enligt följande steg: 

1. I den första fasen kommer man överens om ett väsentligt forskningspro-
blem och hypotes 

2. De olika erfarenheterna kring problemet samlas in och hypotesen prövas 

3. Fördjupning av erfarenheterna av det nya arbetssättet, en kontroll av hy-
potesen 

4. Återsamling, erfarenheterna delas och i ljuset av dessa omprövar man de 
gemensamt formulerade hypoteserna. Vi hänvisar i kapitel 4 till dessa 
faser i arbetet. 

Datainsamling och dokumentation sker kontinuerligt via personalens dag-
böcker och portföljanteckningar. Forskarnas deltagande observation och et-
nografiska datasamling pågår från arbetets första fas. Foto och pressklipp, 
konferensdeltagande dokumenteras. Barnens portfölj, arbetsmaterial, bilder, 
utställningsmaterial och videoinspelningar bevaras. Lärare och konstnärer 
intervjuas vid vissa tidpunkter och händelser. Våra studenter kopplas stegvis 
in under projektens gång med en speciell fokusering på olika företeelser. Vi 
visar upp möjligheterna inom det utvecklade forskningsfältet och de har möj-
lighet till individuella val kring vilken aspekt och med vilken metod de vill 
undersöka det praktiska arbetet. Deras individuella undersökningsresultat 
presenteras i deras C- och D-uppsatser. 

Under det pågående utvecklingsprojektet (2004-2006) samlas informatio-
ner och reflektioner in och används i första hand för att förbättra praktiken 
och inte för att förmedla resultatet till yttervärlden. Vi rapporterar och samlar 
erfarenheterna för de praktiker som vill ha stöd och hjälp. Vi har interna ut-
värderingar och rapporteringar till UVEN (Utbildningsvetenskapliga nämn-
den) som stöder vårt arbete. Det räcker inte att utvärdera förändringsproces-
sens utfall (effektutvärdering), förlopp (stegvis utvärdering), och återföra re-
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sultatet till de berörda. Aktionsforskningen måste också tillföra kunskaper 
och utveckla de berördas förståelse för situationen. Utöver detta måste den 
reda ut och samråda om olika handlingsalternativ med forskarna i en dialog-
orienterad form av samhandling. Genusperspektivet i vårt arbete har inte 
betonats men vi har en tendens att uppmärksamma lärarnas reaktioner, hur 
den ”konstruerade genrer” märks i deras uttalanden och skrivningar om bar-
nens deltagande i de estetiska aktiviteterna. 

3.4.4 Validitet och reliabilitet i aktionsforskningen 

För att övertyga forskarsamhället om arbetets vetenskapliga kvalité ställs vis-
sa krav på stringens och noggrannhet. Enligt Stringer (1999): “Traditional 
criteria for evaluating the rigor of experimental and survey-research-
objectivity, reliability, validity, and generalizability – are inappropriate in 
naturalistic inquiry.” Lincoln och Guba (1985) föreslår ett annorlunda krav 
för att bevisa stringensen i en hermeneutisk undersökning. Forskaren måste 
visa upp pålitlighet, tillförlitlighet genom att uppvisa följande kriterier: 

�  Trovärdighet är bevisbar via långsiktigt engagemang med deltagarna, 
triangulering via information från olika mångfaldiga datakällor, delta-
gande kontroll av insamlade fakta eller ”respondentvalidering” (Bry-
man, 2002) och ”peer debriefing process” som innebär att forskaren ska 
debattera och reflektera om den pågående forskningsproceduren med 
kollegor och andra inblandade. Enligt Bryman kan denna process 
motarbeta ”horisontsammanställningen” i forskarens analys och tolk-
ning av resultaten. Bryman använder också begreppet ”äkthet” som 
dels betyder en rättvis bild av respondenterna och deras uttalanden, 
dels vad undersökningen bidrar med för deltagande personers förståel-
se. Hela vårt forskningsarbete har som mål att förändra lärarnas ställ-
ningsstagande i arbetet. Därför är vi angelägna att följa dessa krav och 
kriterier i forskningsarbetet. 

� Överförbarhet är en möjlighet om forskningens viktigaste rön beskrivs på 
ett så rikligt sätt att det ger en möjlighet att applicera den på andra lik-
nande situationer i nya sammanhang. I vårt fall är det regelbundna mö-
ten mellan deltagande lärare (tre gånger per termin) som ger ett erfa-
renhetsbyte under processen med reflekterande tolkning. Lärarna har 
möjlighet att se varandras arbete och använda samt vidarebefordra dess 
intressanta särdrag. 

� Pålitlighet och bekräftelse är försäkrad genom en granskande process som 
tydligt beskriver datainsamlingens och analysprocessens väg och förut-
sättningar, där läsaren kan se det ursprungliga faktamaterialet (rådata).  
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Forskaren har möjlighet att enligt vissa kriterier välja ur det insamlade mate-
rialet vid sin rapportskrivning. Det behövs inte att man använder allt materi-
al. En komplex human undersökning kräver ett sunt urval av lämpliga data 
(Stringer, 1999). 

3.4.5 Etiska överväganden 

Forskningsarbetet byggs på de forskningsetiska principer som antagits av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) i mars 1990 och 
som tillsvidare även gäller för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora 
och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2002). Det grundläggande individ-
skyddskravet innebär att forskaren måste ta hänsyn till rådets fyra huvud-
krav på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetsk-
ravet och nyttjandekravet. För den gemenskapsbaserade aktionsforskningen 
finns det speciella situationer och omständigheter. Grundinställningen är en 
deltagande, medforskande relation. Detta betyder att alla deltagare är infor-
merade och medvetna om att deras dokumenterade datamaterial enbart kan 
användas i forskningssyfte. Intervjuer och inlämnade dagböcker används 
med respondenternas samtycke och konfidentiellt. Om ett författat material 
citeras, måste vi hänvisa till författaren, med deras tillstånd. Konfidentialite-
ten ska gälla om de inte ger tillstånd till namngivning. I början av rapport-
skrivningen skall vi upprätta en detaljerad lista om alla oklara situationer 
med överenskommelse av alla deltagare. 

Föräldrarna fick information innan experimentundervisningen påbörjades 
och hade då möjlighet att ta beslut. Allt inlämnat eller dokumenterat material 
används konfidentiellt. För barnens deltagande i videoinspelning fick vi i 
förväg via veckobrev tillstånd från föräldrarna. Protokoll används enligt or-
ganisationens bestämda regler. Vi betonar de krav och grundprinciper, som 
redovisats under det tidigare avsnittet om validitet och reliabilitet, som 
grunder för den samhällsvetenskapliga forskningens etiska styrka. 

3.4.6 Internationellt samarbete 

Internationella kontakter är utvecklade med ungerska skolor och Budapests 
universitet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), genom ett Sokrates-
avtal. Forskningsledaren har varit där för att presentera den svenska lärarut-
bildningen, dess förändrade form och innehåll (ht 2001). Under läsåret 2004 
organiserades en studieresa för deltagande lärare i projektarbetet. I resan del-
tog flera lärare och rektorer med praktiska möten med olika skolor i Ungern 
som arbetar med estetisk undervisning. I framtiden börjar vi även ett forsk-
ningssamarbete inom lärarutbildningen. 

Genom MUS-E-projektet fick vi kontakt med fyra länder: Irland, Spanien, 
Tyskland och Estland. Hela projektet innefattar tolv EU-länder. En stor kon-
ferens ordnades under juli månad år 2003 på temat Diversity and citizenschip: a 
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challange for schools, där vi hade en presentation i den andra temagruppen, 
Didactic practises concerning diversity, med titeln The Role of Arts in the System of 
Socialisation. I framtiden vill vi använda dessa nätverkskontakter i skolut-
vecklingen. 
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4 Projektets genomförande – en processbeskrivning 
Den kommande presentationen av de första två årens resultat visar projektets 
konkreta händelser i historisk ordning i jämförelse med den tidigare plane-
ringen. Aktionsforskningens metod, att strukturera händelserna enligt tids-
perspektiv i olika faser underlättar orienteringen i förloppet av den långsikti-
ga forskningen. De olika delprojekten planerades också enligt tidsmässiga 
delmål. Regelbundna kontakter mellan skolledning och högskolans forskare 
gav en kontinuerlig uppföljning av projektet. Varje halvår lämnades en skrift-
lig redovisning av förloppet till Utbildningsvetenskapliga nämnden vid Mä-
lardalens högskola, tillsammans med en redovisning av ekonomin. Genom 
deras beslut fick projektet pengar från kommunen. 

Den didaktiska, praxisnära skolforskningen betonar datainsamlingens be-
tydelse av empiriska fakta om barnens och skolpersonalens kompetensut-
veckling samt förändringar i skolans lärandemiljö. Lika viktiga är de anteck-
ningar som lärarna lämnade in efter varje avslutat arbetsmoment. De didak-
tiska observationerna om barnens förändring under övningarna samt deras 
”portfölj”, där utvecklingen dokumenteras på deras arbetsblad, kan använ-
das på olika sätt i forskningen. De fakta som dokumenterats om de genom-
förda pedagogiska verksamheternas förutsättningar, arbetssätt och resultat 
gav grund för kommande reflektioner och analyser. Under projektet pågår en 
fördjupning av de internationella kontakterna mellan skolor i olika länder. 
Konsekvensen av det interkulturella samarbetet är en oväntad förändring, 
dels i delprojektens fokus, dels i hela projektets potentiella betydelse för den 
pågående pedagogiska utvecklingen i Europa. 

4.1 Fas 1: Från idé till konkret handling 2003/2004 

Projektens utformning och arbetets resultat under den första terminens pi-
lotprojekt beskrevs i början av kapitel 3. Samtidigt hade forskningsprojektets 
olika delprojekt etablerats och strukturen för hela projektet utformats. Ett pi-
lotprojekt med experimentundervisning började försiktigt i Djurgårdsskolan 
med 48 barn i en förskoleklass. Forskargruppens deltagare initierade arbetet 
med sina forskningsfrågor och handledde de studenter som ville arbeta i de 
olika estetiska verksamheterna med examinationsuppgifter.  På den europe-
iska konferensen Acodden i Florens i juli 2003, presenterades projektplanen, så 
också i början av höstterminen på konferensen av delprojektet Fristadsbarn i 
Eskilstuna samt på konferensen Kultur och estetik i skolan i Malmö, båda i sep-
tember 2003. 
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4.1.1 Sammanfattning av det första läsåret 2003/2004 

Det första årets viktiga didaktiska händelser i de fyra delprojekten visar pro-
jektets etablering enligt de faser som var planerade. De nya grupperna påbör-
jade experimentundervisningen i de olika delprojekten, 29 flickor och 32 poj-
kar i förskoleklasser i tre skolor, inalles 61 barn.  Samtidigt fortsatte kontak-
terna och undervisningen med de tidigare klasserna i Djurgårdsskolan. 

Lärarnas kompetensutveckling med praktisk-didaktisk fortbildning 
genomfördes under åtta fortbildningsdagar i skolorna och i 10-poängskursen 
Estetik i ett pedagogiskt perspektiv på Mälardalens högskola. En ny grupp stu-
denter som deltog i magisterutbildningen i skolutveckling började upptäcka 
projektet. Två av studenterna valde att skriva sin magisteruppsats om este-
tiska verksamheter i skolutvecklingens tjänst. 

Delprojektet Fristadsbarn och Mälardalens högskola organiserade en kon-
ferens med medverkande sakkunniga och utländska gästföreläsare kring 
estetikens betydelse för personlighetsbildning och skolans utveckling. En ar-
tikelsamling presenterades med bidrag av Töres Theorell, Ilona Antal-
Lundström, Bo Bergstedt, Hans-Edvard Roos m.fl. i januari 2004 (Per Apel-
mo, 2004). 

Kjulaskolans skolbaserade läroplan debatterades flitigt på den teoretiska 
nivån, men det konkreta arbetet fortsatte i skolan och kursplanerna samman-
ställdes av en projektgrupp och prövades i olika ämnen med ett estetiskt ar-
betssätt. Skolans rektor påbörjade sin vidareutbildning på skolledarpro-
grammet vid Uppsala universitet. En heldag med kompetenshöjande utbild-
ning kring de estetiska aktiviteternas utvecklande möjligheter och dess med-
vetet pedagogiska användning i skolans alla ämnen hölls för personalen. En 
hemsida aktiverades med en lokal skoltidning. 

MUS-E-projektets första och mycket aktiva år påbörjades i Årbyskolan. 
Detta europeiska projekt resulterade i nya intressanta kontakter mellan 
konstnärer och skolpersonal. De första intervjuerna genomfördes med lärar-
na och konstnärerna om deras upplevelser i MUS-E-projektet. 

Lagersbergsskolan beslutade att skolan ville använda det pedagogiska 
programmet i alla förskoleklasser och samtidigt fortsatte de med tidigare 
etablerade former för mångsidig hjälp till barnens utveckling. Lärarna deltog 
på olika fortbildningar och möten som organiserades för andra lärare i pro-
jektet. Detta som en förberedelse för det kommande projektsamarbetet. 

4.1.2 Aktiviteter och kompetensutveckling i skolorna 

Under våren 2004 pågick en tät kontakt med skolorna: 

� observationer på lektioner vid 8 olika tillfällen (2 ggr per skola) 

� utvärderingssamtal och planering med skolledarna vid 8 tillfällen 
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� fortbildning enligt skolornas behov under 4 dagar kring arbetssätt och 
nytt material. 

Så träffades alla inblandade inom det aktuella temaområdet. Dessutom 
genomfördes kontaktskapande möten, dels med sakkunniga, dels med den 
politiska ledningen i kommunen för att etablera projektet och få stöd för den 
kommande perioden. Lärarna ville fortsätta med pedagogisk förändring i 
skolan. Då kom förslaget att göra en studieresa för att inhämta nya idéer. 

Under vårterminen 2004 planerade vi fortbildning och kompetensutveck-
ling med rektorerna för det kommande läsåret. Olika alternativ togs upp om 
hur de ville använda kommunens ekonomiska stöd på det bästa sättet. De 
ville se andra pedagogiska kulturer och lärares arbete i något annat land. 

På grund av att Mälardalens högskola tidigare hade utvecklat ett avtal 
med Budapest universitetets pedagogiska institut med högskolelärarna, blev 
flera i skolorna intresserade av den ungerska pedagogiken och då var det 
naturligt att bygga vidare de kontakterna. Målet blev Budapest och den för-
sta gruppens resa var vid skolårets slut. Den 1-5 juni deltog 7 personer från 
Djurgårdsskolan på den första studieresan till Budapest. Det var ett pilotpro-
jekt för den kommande studieresan. Då byggde vi ut kontakterna med de 
skolor som vi ville besöka med en större grupp under höstterminen. 

Vi tog med oss några minnessaker från Eskilstuna och en del översatta 
svenska barnsånger som vi använt i vårt projekt och lämnade över dem till 
alla besökta skolor för att presentera den svenska barnkulturen för de un-
gerska skolorna. Det blev en stor succé när förskollärarna sjöng några av våra 
mest kända svenska leksånger i de ungerska förskolorna, som: Moster Inge-
borg eller Små grodorna. För oss var det viktigt att de besökta skolorna blev 
intresserade av att ta emot den större grupp som vi ville komma med under 
oktober månad. Det blev många vänskapliga möten och reflekterande samtal 
efter lektionsbesöken, dels med kollegorna, dels med rektorerna som verkli-
gen värdesatte studieresan. Erfarenheterna använde vi sedan vid förberedel-
sen för det kommande arbetet inför höstens resa. 

Vid Mälardalens högskola blev det en förändring i organisationen och 
projektet började få problem. I slutet av vårterminen 2004, den 9 juni, var en 
grupp på besök hos landshövding Bo Holmberg i Nyköping. Vår prefekt, 
Tola Jonsson, representerade högskolans ledning. Rektorer och lärare från de 
deltagande skolorna var med i gruppen. Målet var att få stöd för det pågåen-
de arbetet, men tyvärr fick vi ingen hjälp. Den 10 juni hade projektdeltagarna 
ett utvärderings- och planeringsmöte med rektorerna. I juni togs medarbe-
tarna från lärarutbildningen bort från projektet, trots starka protester. De fick 
inte heller följa med på den planerade studieresan. Alla ville ju följa med på 
den kommande resan som planerades till oktober, vecka 40. Tiden var be-
stämd av alla skolor tillsammans. Erfarenheter från resan, lärarnas och rekto-
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rernas reflektioner presenteras i ett kommande avsnitt. Här fortsätter be-
skrivningen av processens utveckling i skolorna. 

4.2 Fas 2: Projektets stabilisering 2004/2005 

Det andra projektåret startade med nya grupper i förskoleklasser och upp-
följning av det första pilotprojektets experimentundervisning. En gemensam 
stor fortbildningsdag, den 12 augusti 2004, inledde det praktiska arbetet. La-
gersbergsskolan kom in i projektet med experimentundervisning med Synli-
ga ljud, men det uppskattade Fristadsbarn-projektet avslutades under hösten 
2004. Lärarna där och de nya förskollärarna i de andra skolorna träffades, 
fick didaktiska instruktioner och övade viktiga arbetsmoment tillsammans 
med förskollärarna och klasslärarna. Musiklärarna fick en egen specialiserad 
fortbildningsdag enligt aktuella behov i Djurgårdsskolan. De ville utveckla 
nya former i första och andra klassens undervisning, för att barnen lättare 
skulle kommer upp i de högre musikklasserna i deras skola. Lärarna ville 
därför fortsätta den fördjupade musikundervisningen med barnen. 

Nu började lärarna samarbeta i fortbildningen mellan de olika skolorna. 
Grupper med gemensamma problem träffades enligt sina behov i arbetet och 
debatterade problemen tillsammans, helt på eget initiativ. De började bli mer 
och mer självständiga. Vid gemensamma planeringsdagar deltog de aktivt 
och berättade om sina erfarenheter för varandra och lämnade konkreta di-
daktiska förslag för arbetet. 

Under höstterminen 2004 började experimentundervisningen, i förskole-
klasserna med 57 flickor och 44 pojkar, i förstaklasserna med 59 flickor och 49 
pojkar, tillsammans 101 + 108, det vill säga 209 barn. Testundersökningar 
genomfördes i en språktest med alla barn både före och efter läsårets under-
visning. Jämförelsen gjordes bara för inre kontroll vid denna tid, men lärarna 
följde upp barnens utveckling på många olika sätt. De första testundersök-
ningarna började visa resultat. Språktesten genomfördes före och efter un-
dervisningen. Det fanns nu möjlighet att jämföra med andra grupper. 

Planerna för en andra studieresa till Ungern med 20 deltagare mötte stort 
intresse och förväntan i skolorna. Det behövdes noggrann planering för att 
alla kategorier skulle få sina behov och sin nyfikenhet tillfredställd. Kontak-
terna hade knutits, besöksprogrammet var konkretiserat i 7 olika skolor och 
förskolor och resan startade i oktober. Den blev ett starkt minne och bearbet-
ningen pågick under lång tid. 26 rektorer och lärare deltog och de hade två 
olika utvärderingar, en direkt efter med känslomässiga och sinnesmässiga 
upplevelser med fina bilder, musik och berättelser, den 20 oktober. En må-
nad senare, den 23 november, samlade deltagarna de didaktiska reflektio-
nerna och debatterade vad som kunde vara viktigt att bevara och utveckla 
efter resan. Utbildningsförvaltningens representanter från kommunens led-
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ning var inbjudna, men ingen kunde komma. Mälardalens högskola repre-
senterades av UVEN:s ordförande. En ovanlig men minnesvärd avslutning 
på resan var att alla deltagarna i sina egna skolor ordnade ungerska kvällar 
med deltagarnas berättelser om pedagogiska lärdomar och personliga upp-
levelser, med mat och musik. 

I Sverige kom samtidigt den pedagogiska disciplinens teoretiska utveck-
ling i fokus på en konferens i Stockholm. Där skulle begreppet ”utbildnings-
vetenskap” aktualiseras och debatteras. Professor Gunnar Sundgren var an-
svarig för konferensen och uppmuntrade oss att presentera projektets idéer 
och praxisnära arbete med utbildningsvetenskaplig forskning, som ett bidrag 
i debatten. Mitt inlämnade ”paper” med teoretisk bakgrund av projektets 
beskrivning, finns nu också i engelskspråkig artikel. Presentationen på konfe-
rensen vid Lärarhögskolan i Stockholm, ILU, den 21-22 oktober, kom direkt 
efter den långa forskningsresan till Ungern som beskrivs senare mer detalje-
rat i analysen av den internationella utvecklingen. 

Kort efter resan upptäckte vi plötsligt att EU utannonserade en passande 
variation i det pågående projektet Fp6 Science and Society. Fp6 coll-11 är skapat 
för att stimulera det vetenskapliga intresset hos unga och hjälpa dem att 
komma in i en studiesituation som kan leda till en vetenskaplig karriär. Pla-
neringen med Ungern kom i gång – alla parter var ju intresserade. Deltagar-
na fick nytt hopp att studieresan till Ungern skulle kunna följas upp med ett 
konkret europeiskt samarbete. En ny kontaktresa med ledningen för Institu-
tionen för samhälls- och beteendevetenskap genomfördes för att konkretisera 
EU-samarbetets form och förutsättningar och för att skriva avtal. Den 15 de-
cember lämnade vi in en gemensam projektansökan och fortsatte vårt arbete. 
Beslut förväntades tidigast i april 2005. Under mars månad anordnades en 
samling i Bryssel, Science and Society Forum, där vårt arbete blev uppmärk-
sammat. 

Den 28 januari 2005, på forskardagen vid Mälardalens högskola i Väs-
terås, presenterades projektet i tre omgångar. Kjulaskolan och Djurgårdssko-
lan deltog i presentationen med rektorer och kontaktlärare. Konsekvensen 
blev att flera skolor utanför Eskilstuna kommun ville arbeta med de estetiska 
utvecklande pedagogiska arbetssätten. Läsåret 2004-2005 avslutades med ett 
ökande intresse kring projektet men naturligtvis märktes också ifrågasättan-
de och negativa tendenser. 

4.2.1 Internationellt samarbete 

Under höstterminen 2004 startade ett omfattande samarbetsprojekt mellan 
Ungern och Sverige. Svenska institutet organiserade en speciell konferens i 
Ungern, kallad Svédületes.  Benämningen visar att Sverige (Sved på ungerska) 
vill vara närvarande i framtiden i det ungerska näringslivet och i det veten-
skapliga livet och att det finns ett ömsesidigt intresse av att utveckla kontak-
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terna på olika nivåer. Den 13 oktober samlades ca 40 svenska och 50 ungers-
ka universitetslärare och forskare i Budapest. Från Mälardalens högskola var 
Jonas Stier och Ilona Antal-Lundström närvarande. 

Svenska institutets Svédületes-konferens i Ungern engagerade forskare 
från många universitet och det viktigaste målet var att tidigare etablerade 
kontakter skulle fördjupas. Vi träffade representanter från ELTE (Budapest 
universitet), men det påbörjade samarbetet med besök i skolorna visade att 
Eskilstunaprojektet behövde en mer empirisk uppföljning och forskning i 
form av neurofysiologisk forskning eller hjärnforskning. Det finns ju nu tek-
niska instrument för undersökning av hjärnan och vi var villiga att med vårt 
projekt ge andra forskare ett konkret forskningsfält. Vi försökte intressera 
också svenska hjärnforskare att kontrollera barnens utveckling, men här var 
intresset svagare. 

Vår avsikt var ett möjligt forskningssamarbete kring Eskilstunaprojektet 
och därför inviterades några intresserade forskare till ett nytt möte i Buda-
pest den 29 september. Där presenterades huvudmomenten i vårt pågående 
arbete. Vi sökte efter eventuella intresserade som ville följa upp vårt projekt 
genom tvärvetenskaplig forskning eller utveckla en ungersk undersökning. 
Den svenska ambassadens projektansvariga var också närvarande på vårt 
möte. Deras sakkunniga följer nu upp vårt samarbete med olika universitet 
och skolor i Ungern. 

Hjärnforskarnas intresse 
Det samlades en grupp professorer: biologer, musikpedagoger, hjärnforska-
re, neurologer och pedagoger som var inblandade i forskningen kring bar-
nens personlighetsdaning och dess biologiska, neurologiska och estetiska 
aspekter. En spännande tvärvetenskaplig grupp hade där ett intressant sam-
tal om våra möjligheter till tvärvetenskaplig forskning kring estetiska aktivi-
teters påverkan. Där fick vi en nära och viktig kontakt med en representant 
av den ungerska Vetenskapsakademins Hjärnforskningsinstitut, professor 
Valeria Csépe. Hon är deltagare i ett stort forskningsprojekt inom EU som 
arbetar med dyslexins genetiska och neurologiska orsaker samt vilka möjlig-
heter som finns att motarbeta dess effekter under barnens utveckling. Hennes 
grupp blev nyfiken på vårt projekt. Den didaktiska medvetenheten och den 
estetiska komplexiteten var avgörande för deras intresse. 

Grunden för validiteten i internationell forskning är att det pedagogiska 
programmet är genomförbart i olika kulturer och att övningsmaterialet kan 
kontrolleras i olika pedagogiska verksamheter. En gemensamt planerad in-
terkulturell experimentundervisning kan validera resultatens giltighet med 
större säkerhet. Det blev en snabb konkretisering av forskningens planer, ef-
tersom den kontaktskapande studieresan med lärargruppen från Eskilstuna 
skulle avslutas bara en vecka senare, den 9 oktober. Då, när de ungerska kol-
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legorna i besökta förskolor och skolor tydligt visade att de ville samarbeta 
med oss och var intresserade att pröva vårt program, var allt upplagt för en 
planläggning av EU-projektet. 

4.2.2 EU-projektförslagets planering och konsekvenser 

Studieresan med lärarnas andra grupp i oktober 2004 resulterade alltså i det 
pågående samarbetet med Ungern. Efter hemkomsten var det tydligt att vi 
kunde söka ett EU-projekt som skulle ge ekonomiskt stöd för vårt arbete. EU 
utannonserade en passande variation, Fp6 coll-11, för att stimulera det veten-
skapliga intresset hos unga och hjälpa dem att komma in i ”The World of Sci-
ence”. Det konkreta målet för samarbetet blev att planera ett förslag till en 
komparativ experimentundervisning enligt den utlysta formen. 

Vår planering kom i gång. Alla partners var intresserade. Vi fick nytt 
hopp om att det skulle bli ett konkret europeiskt samarbete som resultat av 
vårt studiebesök i Ungern. Ledningen för Institutionen för samhälls- och be-
teendevetenskap reste till Budapest för att konkretisera samarbetets form och 
förutsättningar, skriva avtal för ett EU-samarbete enligt vårt ”proposal”. Den 
15 december lämnade vi in en gemensam projektansökan. 

Kort beskrivning av EU-projektet
Titeln Vitalizing Science Through Aesthetic ger akronymen VISTA, som betyder 
utsiktspunkt, perspektiv, fri sikt bl. a. på engelska, och representerar därför 
väl våra pedagogiska visioner. 

Syftet med projektet var att utveckla ett ”innovativt curriculum”, ett sam-
manhängande pedagogiskt program med didaktiskt genomtänkt kursplan, 
läromedel, material och metod för barnens tidiga år. Med hjälp av detta este-
tiska curriculum skulle lärarna kunna stimulera barns nyfikenhet på veten-
skap, deras kreativitet såväl som de vitala, livsviktiga kompetenserna och 
inlärningsfärdigheterna. Med tidigare erfarenheter av de estetiska aktivite-
ternas användning i pedagogisk praktik både i Ungern och i Sverige ville vi 
hjälpa barn och ungdomar från socioekonomiskt negativa miljöer att stiga in i 
vetenskapens värld och påbörja en studieväg som ger en chans till en annor-
lunda livskarriär. Det gäller roma barn i Ungern och invandrarbarn i Sverige. 
Vi ville ge stöd åt lärarna att bli professionella experter inom den estetiska 
lärandeprocessen, via utformningen av kursprogram för lärarutbildningen, 
där erfarenhetsbaserade teoretiska rön transfereras till praktisk användning i 
skolans verksamhet. 

Den förväntade effekten av det svensk-ungerska VISTA-projektet var att 
visa en väg att öppna barns sinnen för vetenskapliga tankar. Med bakgrund 
från våra genomförda experiment och kompletteringar från tidigare under-
sökningar av barn i riskzonen, skulle beslutsfattare, kommunala representan-
ter, lärare och föräldrar få stoff till en dynamisk debatt kring hur de estetiska 
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aktiviteterna och uttrycksformerna ska kunna användas för att levandegöra 
de vetenskapliga kunskaperna för barn i ogynnsamma grupper. 

Det europeiska projektets krav var starkt inriktat på att de positiva, veten-
skapligt kontrollerade resultaten skulle spridas snabbt och effektivt till andra 
intresserade inom EU. 

De detaljerade, operationaliserbara målen för VISTA-projektet innefattar 
konkreta uppgifter: 

1. Ge stöd åt barn från ogynnsamma grupper i förskolan och i lågstadie-
klasserna genom att: 

�  i klassens gemenskap uppmärksamma barnens nyfikenhet för den ve-
tenskapliga kulturens olika former och dess stora personligheter som 
blivande förebilder 

�  stimulera barnen att tillägna sig de vitala kompetenserna för god 
funktion i ett lärande med lekfulla estetiska aktiviteter i skolans miljö 

�  stegvis leda in barnen i skolans lärandemiljö, använda deras ålderspe-
cifika möjligheter för att använda sina kompetenser i erövrandet av kun-
skapens värld. 

2.  Bistå och assistera lärarna i förskolor och lågstadieskolor att: 

�  arbeta mer medvetet, planerat och reflekterat/didaktiskt med barnens 
vitala kompetenser i tidiga år 

�  utveckla undervisningsmaterial och metoder med nya idéer för de 
olika ämnenas undervisning där sinnena och olika uttrycksformer kom-
mer till användning  

�  engagera sig själva i planeringen av en egen akademisk karriär. 

Sammanfattningsvis: VISTA-projektets operationaliserbara syfte är att ut-
veckla pedagogiska instrument som curriculum med material och metod. 
Olika arbets- eller delprogram inom projektet har som uppgift att genomföra 
uppgifter för vidare användning och spridning. Det behövs longitudinella, 
långsiktiga aktiviteter som innefattar experimentundervisning och jämföran-
de analyser av resultat i de praktiska verksamheterna, om de ska vara värde-
fulla för adaptation. 

Experimentundervisningen genomförs i två olika länder med två differen-
tierade pedagogiska kulturer i ett välplanerat experiment i förskolans sista år 
och i grundskolans första klasser. 6-7-åriga barn deltar och lärarna arbetar 
efter gemensamma principer och program. Den didaktiska undersökningen 
fokuserar på hur de estetiska aktiviteterna förbättrar och stärker de vitala 
kompetenserna hos barn och lyfter fram deras inneboende resurser.  En an-
nan viktig undersökning följer hur den emotionella balansen och relationerna 
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förändras i barngrupperna. Resultaten presenteras i konferenser, artiklar och 
i sammanfattande rapportering i bokform. 

En handbok för lärarna planeras där VISTA-projektets viktigaste pedago-
giska erfarenheter, dess bästa lärdomar, undervisningspraktik och lektioner-
nas genomförande sammanfattas i en beskrivning med reflektioner av de 
deltagande lärarna. Den ämnesintegrerade synen på inlärningen i VISTA-
projektet siktar in sig på att bygga nya kunskaper kring den estetiska sociali-
serande processens pedagogiska praktik. Den ”radikala estetikens” närvaro i 
skolans inlärningsmiljö, står i fokus för lärarnas arbete och deras erfarenhe-
ter, reflektioner och idéer kring detta tas tillvara. 

Enligt vår hypotes ger VISTA-projektets samarbete möjlighet för lärarna 
att pröva sådana idéer som tidigare använts i olika kulturer i en interkulturell 
miljö och berika varandra med erfarenheter och utveckla tidigare använda 
metoder för att ge generaliserbara möjligheter i skolan. I vårt VISTA-projekt 
är lärarnas engagemang den starkaste drivkraften och den radikala estetikens 
erfarenheter har en central roll för ovanliga lösningar av aktuella pedagogis-
ka problem. Därför hoppas vi att den estetiska lärandeprocessen ska kunna 
bli ”a chance and a challenge for schools in Europe”, en revolution för den 
framtida pedagogiska praktiken. 

Allting var väl planerat, men en enda poäng saknades för att nå över trös-
keln till den högsta nivån. Orsaken var att vi inte hade tillräckligt många län-
der med i projektet, något som inte alls var angivet i de annonserade kriteri-
erna. Vi hade fem partners, men bara i ett land utöver Sverige. Vi fick alltså 
inte något EU-bidrag. Det tog två månaders arbete, men konsekvenserna var 
ändå viktiga. Under tiden genomförde vi en teoretisk kontroll och revidering 
av vårt projekt. 

Innan vi fick avslag, gick det sex månader från inlämning till beslut. Un-
der tiden började vi vårt samarbete med våra ungerska partners. Materialet 
och Eskilstunamodellen som vi arbetat med, togs över av förskoleklasser i 
Ungern. Läroplansarbetet var på gång i en ungersk skola enligt samma prin-
ciper som i Kjulaskolan. Några av de svenska kollegorna ville utveckla mu-
sikundervisningen från första klass direkt efter hemkomsten. Så det var bara 
att hjälpa dem igång och bemöta olika intressen med saklig hjälp. Från den 
tiden rullar det bara på och lärarnas engagemang ökar. De arbetar, planerar 
och testar barnen i skolorna. Nya testmaterial hämtades från Ungern, svens-
ka barnsånger används i de besökta ungerska partnerskolorna och ungerska 
melodier sjungs i de svenska förskoleklasserna. 

Kulturberikande pedagogiska möten kom till på alla möjliga sätt. De un-
gerska barnen älskar att lyssna på svensk folkmusik och de sjunger nu Små 
grodorna, Moster Ingeborg och Idas sommarvisa i förskolan. Men den största fa-
voriten är Tipp-tapp (Tomtarnas julnatt). Kan ni föreställa när de sjunger detta 
på ungerska? Det låter helt likadant även om språket är ett annat. Och de 
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svenska lärarna vill gärna arbeta så barncentrerat som de såg att man gjorde i 
de ungerska skolorna. Många idéer togs över gränserna och det är bara bör-
jan av samarbetet. Skolorna utvecklar kontakter vidare med varandra inom 
EU-samarbetsformer. 

4.2.3 Studieresans spegling i rektorernas och lärarnas reflektioner 

Efter resan samlades det in tankar om de pedagogiska erfarenheter och di-
daktiska reflektioner som lärarna kan använda på hemmaplan. Rektorerna 
var intresserade av skolans organisation, den vardagliga rutinen i lärararbe-
tet, undervisningens planering och utvärdering och frågade om fritidshem-
mens och skolans samarbete, deras relation med föräldrarna m.m. 

Vi upplevde att det var mycket inspirerande att göra denna studieresa. Det blir en 
fördjupad kulturupplevelse att möta en av dessa länder i Europa som har en star-
kare kulturell tradition längre tillbaka i historien än vi har i vårt land. Det finns 
en förmåga att tillgodogöra sig och uttrycka glädjen i musik, teater, dans och 
andra estetiska uttryck. Vi kan låta oss inspireras av allt detta och får sedan själv-
klart omsätta allt och utgå ifrån vårt eget kulturella mönster i det arbetet vi har 
att göra här hemma. 

De var stolta över sitt hemland och sin kultur. Vi vågar inte det. 

Några tankar kommer här ur en beskrivning av studieresan till Ungern som 
samlades i skolornas dagböcker. Frågan är hur de viktigaste erfarenheterna 
används och vilka tankar som lärarna och rektorer tog med sig hem? 

I förskolan uppmärksammades att ”barnens lekstund var helig – den stör 
man inte”. Vidare kom detaljerade erfarenheter av lärarnas och barnens rela-
tion i klassrummet: 

Både i förskolan och i skolan innehöll ett lektionspass många olika aktiviteter. 
Estetiken integreras i alla ämnens undervisning. Övergången mellan olika mo-
ment gick utan problem. Här i Sverige tar det så lång tid att få tillbaka elevernas 
uppmärksamhet t.ex. efter en omgruppering i klassrummet. 

Lärarna anslöt sig till olika grupper varje dag, på detta sätt blandades perso-
nerna och efter dagens besök kunde de debattera många olika upplevelser 
med sina kollegor. Det formades en naturlig komparativ studie under studie-
resan och reflektionerna blev mer och mer generaliserande kring upplevel-
serna. 

De skolor vi besökte skilde sig mycket från varandra vad gäller lokaler, material, 
bostadsområde. Däremot tycker vi att undervisningen och engagemanget från lä-
rarna var jämförbara i de olika skolorna. 

En kort summering av de svenska lärarnas åsikter gav många intressanta 
idéer. Där uppmärksammades att de besökta skolorna hade en estetisk-
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stimulerande, personlighetsutvecklande grundsyn. Det pedagogiska arbetet 
hade en annorlunda inriktning och var starkt barncentrerat. Krav och omsorg 
gick hand i hand i förskola och skola. Barnen hade hela tiden kärleksfulla 
men vaktande ögon på sig och de var medvetna om lärarnas hjälpsamma 
närvaro. Detta gav en arbetsro lämplig för lärandeprocessen. Det syntes tyd-
ligt i reflektionerna att deras intryck var starka och de gjorde jämförelser med 
det tidigare och det nya sättet att betrakta barnet i gruppen. Några citat ur 
lärarnas utvärdering efter den ungerska resan vittnar om detta: 

En varm frimodig känsla präglade arbetet. Trots disciplinerat arbetssätt gav bar-
nen ett intryck av att vara fria och självständiga. Personalen var nära barnen och 
vi såg många vänliga kramar och lätta smekningar över någons hår. Personalen 
hade en fin, naturlig fysisk kontakt med sina elever. Man var även noga med att 
uppmuntra de specialduktiga eleverna och gav dem extrauppgifter som stimulans. 
Det här lade vi ju märkte till i skolan också. De specialbegåvade lyftes fram. Kan-
ske skulle vi diskutera det här mer även här i Sverige? 

Lärarnas förhållningssätt gentemot barnen har imponerat på oss. Alla lärare vi 
har sett bemötte barnen med värme och respekt och fick därmed respekt tillbaka 
från barnen. Undervisningen präglades också av glädje och lust att lära. Om ne-
gativt beteende förekom så fick det ingen uppmärksamhet från läraren. Enbart det 
positiva fokuserades. Här har vi svenska lärare någonting att fundera över! 

Det största intrycket fick gruppen i en skola där roma barn involverades och 
undervisades på ett speciellt sätt med mycket estetiska aktiviteter och kon-
kreta övningar på språk- eller mattelektionerna. 

Alla lektioner vi besökte på lågstadiet var lärarstyrda med många olika välplane-
rade aktiviteter. Korta moment och ibland flera samtidigt på samma lektion. Högt 
tempo. 

Det var en matematiklektion med en universitetslektor som hade undervisning 
som en del av sitt forskningsarbete. Många praktiska och konkreta inslag illustre-
rade begrepp i matematiken. Han använde både rytm, musik och enkla dramain-
slag för att förklara de matematiska operationerna. 

En av våra skolor har liknande problem som den ungerska skolan med 
många roma barn. Skolan har 60 % invandrarbarn. Barnen från andra kultu-
rer saknar den utvecklade svenska språkliga koden hemifrån, men kan an-
vända olika andra uttrycksformer och förstår då lättare begrepp och händel-
ser via illustration genom andra intelligensers symbolsystem. 

Vi ser möjligheter att utveckla de estetiska formerna i de teoretiska skolämnena. Vi 
känner att vi har en alltför ensidigt inriktad undervisning på böcker och skrivan-
de. De andra sidorna i elevernas möjligheter tas inte tillvara som de kunde. Av 
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människans flera intelligenser är det fattigt att mest läsa och skriva. Det känner 
många lärare till något om. 

Därför är intresset större i den skola som arbetar med sinnesmässiga, estetis-
ka former att använda de komplexa, känslomässiga aspekterna från musik, 
ljud, drama, färg, form, rörelse och dans. Samtidigt kom viss kritik. 

Vår egen lärarutbildning innehåller inte estetiska uttrycksformer. Vi behöver 
ändå använda dessa i undervisningen. Det behövs i alla ämnen för stimulans i te-
oretiska ämnen genom estetiska inslag. 

Lärarnas medvetna planering var också uppmärksammad med vissa inslag 
av självrannsakan i analysen. Den obligatoriska fortbildning som lärarna i 
Ungern har under en termin, vart sjunde år, kan vara en av förklaring för de-
ras professionalitet. De kan då få en vidareutbildning i ämnets praktiska un-
dervisning eller en teoretisk kurs. Vissa fortbildningskurser leder till en ut-
veckling av karriären. Läraren kan bli specialist i sitt ämne efter vissa poäng, 
bli saklig rådgivare eller skolledare. Därutöver kommer en viss procents lö-
nehöjning efter varje fortbildning. Metoden börjar nu bli uppmärksammad 
också i Sverige. 

Vi upplevde att lektionerna var välförberedda, med preparerat och organiserat ma-
terial, sådant som kräver en hel del förberedelsetid. Kanske var det så att läraren 
använder det i flera klasser och i sin nästa elevkull. Vi funderade på att vi har 
mycket fint och nytt material – men hur använder vi det? 

Det kritiska tänkandet förstärktes vid besöken i de olika skolorna och försko-
lorna. Samtidigt pågick det en spontan jämförelseprocess mellan de olika un-
gerska skolorna som resulterade i fler förslag också för förändringar på 
hemmaplan. Man ser sitt arbete tydligare, som i en spegel: 

Vi upplevde att lektionerna aldrig blev långtråkiga, trots att vi inte förstod språ-
ket. Läraren höll ett högt tempo och en varierande undervisning. Alla sinnen akti-
verades genom drama, sång, dans och lekar. Vi förstår att det främjar inlärningen 
och att fler elever tillgodogör sig undervisningen. På grund av detta blir behovet 
av speciallärare betydligt mindre. För att detta arbetssätt skulle vara genomförbart 
i Sverige skulle det krävas en helt annan typ av lärarutbildning eller ett utvecklat 
samarbete mellan förskollärare och lärare i de tidigare åldrarna. 

Enligt flera beskrivningar märktes det att engagerade pedagoger ledde un-
dervisningen med noggrann planering och mycket kunskap. En av rektorer-
na var helt överraskad av den höga nivån i matematikboken som låg på bor-
det för barnen i klass 7 i en skola. Hur är det möjligt, frågade sig många i bör-
jan, men efter studieresan blev sammanhanget tydligare. 
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Det vi särskilt fäste oss vid var arbetet med musik. Bra var att undervisningen i 
musik börjar i tidig ålder, att sång och musik används regelbundet. Att man 
sjunger spontant och använder kroppen och rörelserna i inlärningen. Gehörssång-
en var imponerande. Mattelektionen vi såg i åk 1 var magisk, det var just vad lä-
rarinnan sa när vi pratade efteråt. Hon ville att lektionerna skulle vara magiska, 
med stor inlevelse från läraren och mycket upplevelse för eleverna. Magiken i 
klassrummet, spännande lektioner är eftersträvansvärda. 

En rektor utbrast: ”Om de kan, då kan vi också!” Slutligen ställs kanske den 
viktigaste frågan i en av skolornas beskrivningar: 

Hur omsätter vi alla idéer i praktiken? Vi arbetar just nu med att utveckla en lo-
kal läroplan där en av de fyra hörnpelarna är estetiken. I det arbetet diskuterar vi 
visioner. Nästa steg blir att arbetslagen omvandlar dessa visioner till verklighet. 
Förhoppningen är också att få ett mer självklart, spontant samarbete över hela sko-
lan, där även förskolan ingår. 

Hur kan vår skola bli en skola där elevers olika inlärningsstilar och behov tillgodo-
ses? Kanske finns svaret någonstans i diskussionerna om olika uttryckssätt i un-
dervisningen?  

En lärdom som vi fick med oss från resan var att framgången inte helt säkert lig-
ger i storleken i personalstyrkan eller barngruppen, den påverkas i hög grad av att 
organisationen anpassas efter det man har och gör det bästa av det man har. (BS) 

Under resan blev det tydligt att professionalitet, kunskap, engagemang och 
kärlek till barn går hand i hand och det inspirerades av ledningen för de bäs-
ta skolorna. Med dessa samlade tankar och erfarenheter fortsatte arbetet en-
ligt planerna. 

4.3 Fas 3: Situationsbeskrivning av projektet 2005/2006 

Den kommande situationsanalysen visar våra problem och vår oro för den 
pågående skolutvecklingens framtid vid de involverade skolorna. Professor 
Gunnar Sundgren och UVEN gav oss möjlighet att planera (2003) och påbör-
ja det treåriga didaktiska skolutvecklingsprojektet i Eskilstuna år 2004-2007. 
Arbetet pågår enligt planerna i fyra skolor i Eskilstuna. Skolorna har egen 
profil och kompetensutveckling. Gemensamt är att alla arbetar med de kom-
plexa estetiska/sinnesmässiga aktiviteterna i undervisningen och använder 
programmet Synliga ljud i förskoleklasserna. I den långsiktiga skolutveck-
lingen följer vi upp verksamheterna, lärarnas didaktiska medvetenhet och 
barnens personlighetsutveckling i experimentundervisningen. Men det är 
lärarnas egen förändringsbenägenhet som driver projektet vidare. 

Hela utvecklingsarbetet presenteras på vår hemsida: (www.mdh.se/isb/ 
forskning/amnena/pedagogik). Vi har redovisat vårt arbete efter varje ter-
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min. Då beskrev vi den konkreta utvecklingens volym och aktuella situation. 
Nu håller vi på med att genomföra den tredje fasen i projektet. Efter de inter-
nationella kontakterna har skolornas engagemang bara ökat. Det var omöjligt 
att stoppa lärarna och barnen i projektet, trots att UVEN inte ville ge stöd till 
det sista årets genomförande. Nu gav istället Eskilstuna kommun oss sitt stöd 
för att projektet ska kunna slutföras. 

I augusti 2005 startade 450 barn med experimentundervisning i två län-
der. Skolstarten började med kompetensutveckling för lärarna, konkretise-
ring av gemensamma principer och didaktisk grundsyn med detta speciella 
arbetssätt som ger reliabilitet för vår forskning. Barnens testkontroll före un-
dervisningens start är en viktig del av den empiriska forskningen. Speciallä-
rarna fick genomföra samma DIFER-test i skolorna och förskolorna i Eskils-
tuna som i Budapest (DIFER – DUT, 2004). En test genomförs också av hjärn-
forskargruppen, kontrollgruppernas resultat används som jämförelsegrund. 
Språktesten är obligatoriskt för alla förskoleklasser i Eskilstuna, så där testas 
också våra grupper. Erfarenheterna av tidigare pilottester säkrar resultatens 
validitet. Därutöver genomförs pedagogiska och psykologiska testupptag-
ningar, både pre-tester, och de dokumenterade kontrollgruppernas resultat i 
september 2005. Dessa kommer att jämföras med de resultat som samman-
ställs under juni 2006 både i Sverige och i Ungern. Det kommande resultatet 
med 450 barn från olika kulturer kan validera de planerade estetiska aktivite-
ternas stimulans och användbarhet som ett pedagogiskt redskap för barnens 
harmoniska personlighetsdaning och utveckling av vitala kompetenser som 
innefattar de kommunikativa, sociala och kognitiva kompetenserna. 

Experimentundervisningens sista år pågår nu, under läsåret 2005-2006. Vi 
har 450 barn i förskoleklassernas experimentundervisning i två länder och 85 
lärare har utbildats under 2 år, som var en förberedelse för det sista årets 
”kraftsamling”. Två nya skolor startade höstterminen 2005, en i Eskilstuna 
och en i Hallstahammar, som ger möjlighet för kontroll och uppföljning av 
den pågående experimentundervisningen. Deltagande barn i Sverige är 
sammanlagt 447 st (210 i förskoleklasser, 230 i förstaklasser) samt för trovär-
digheten hos experimentundervisningens resultat, 225 barn i två skolor och 
fyra förskolor i Ungern. De ungerska barnen följs upp av den ungerska Ve-
tenskapsakademins Hjärnforskargrupp i ett EU-projekt. Forskarna blev in-
tresserade av det forskningsbaserade utvecklande pedagogiska programmet 
och den didaktiska medvetenheten i vårt projekt och därför valde de detta 
som sitt longitudinella studieobjekt. 

Vår gemenskapsbaserade aktionsforskning är ett demokratiskt samarbete 
med skolledarna och lärarna. Den vetenskapliga aktualiteten förstärks av nya 
forskningsrön på området. Frances Rauscher i USA, med ett liknande pro-
gram, bevisade musikundervisningens effekt på barnens kognitiva utveck-
ling i 5-7 års ålder. Hon betonar att musikundervisning på ett speciellt sätt 
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fungerar som en katalysator för barnens utveckling (Rauscher, 2003). Vi arbe-
tar med ett liknande arbetssätt, resultaten är trovärdiga, därför vill lärarna 
fortsätta projektet för barnens skull. 

Laevers (2005) bekräftar att en bra läroplan med stimulerande aktiviteter i 
de tidiga barnaåren ger bättre skolresultat. Enligt författaren var det orsaken 
till att de ungerska barnen vid 13 års ålder var bättre i matematik än svenska 
barn enligt de senaste PISA-resultaten. Trots detta visar testresultaten i vår 
pilotundersökning en övertygande positiv trend, som räknefärdighet och 
logiskt tänkande, jämförda med de ungerska gruppernas standard i samma 
ålder. Det gäller de förskoleklasser som började höstterminen 2003 i Eskilstu-
na med danande estetiska aktiviteter och avslutade programmet vårterminen 
2005. Sociologiska undersökningar visar att i många skolor i Europa kommer 
en allt större andel av barnen från lågutbildade och invandrade familjer. Så är 
det också i Eskilstuna. Vi kan förstå att deras funktionsförmåga avgör inte 
bara deras framtida livsmöjligheter och karriär, utan också det europeiska 
samhällets välfärd. 

Därför är det viktigt att utveckla de vitala kompetenserna med nya peda-
gogiska tillvägagångssätt. I olika delar av världen som i USA, Australien, Ös-
terrike, Japan, Finland och Schweiz används stimulerande musikalis-
ka/estetiska aktiviteter i skolan. Eskilstunamodellen har utvecklat en unik 
variation genom de komplexa estetiska uttrycksformernas integration med 
ljud och tecken som kan stimulera barnens mångfaldiga personlighetsda-
ning. Det planeras en konferens i Vác/Budapest i augusti 2006, med delta-
gande forskare från flera universitet och högskolor, kring den interkulturella 
skolutvecklingens och didaktikens aktuella frågor. Där ska projektet presen-
teras för europeiska forskare. 

Forskningsarbetet i två länder kräver tid i projektledarens tjänst, natur-
ligtvis används även mycket tid för att koordinera det internationella samar-
betet. Utöver att följa upp skolornas undervisning, ge fortbildning och råd i 
professionella frågor, översätta testmaterial och läromedel till två språk, för-
bereds en rapportredovisning av de gångna årens händelser och resultat. Ett 
viktigt moment i slutfasen är att förbereda utbildningsprogram till lärarna 
med utvecklande pedagogiskt arbetssätt och innehåll för barnens mångsidiga 
stimulans i tidiga år. 

Eskilstunamodellens sista undervisningsår med 450 barn slutar i juni 
2006. Då är tester på tre testområden genomförda. Resultaten skall presente-
ras på en internationell konferens i Eskilstuna höstterminen 2006. Här vill vi 
hänvisa till att Kjulaskolans lokala läroplan och kursplanerna med estetiska 
lärandeprocessen nästan är färdiga i alla ämnena. Djurgårdsskolan ger mu-
sikundervisning från förskolan och uppåt, inte bara från klass 4 som tidigare. 
Årbyskolan vill forma arbetet med Musik i skolan i Europa (MUS-E) enligt 
principerna att främja interkulturell förståelse och Lagersbergsskolan arbetar 
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konsekvent med sitt delprojekt Möta svårigheter tidigt för att hjälpa invand-
rarbarn på många olika sätt. Våra studenter ser skolutvecklingens betydelse 
för sin framtida professionalism och intresset ökar kring projektet. Fem lärar-
studenter presenterade examensarbeten med egen forskning kring de pågå-
ende delprojekten i januari 2006 och tre nya undersökningar startades av lä-
rarstudenterna i februari 2006. Vi håller på att leda projektet till fas 4, slutfa-
sen med redovisning enligt planeringen från år 2003 och har också sökt 
pengar från Vetenskapsrådet till den internationella konferensen i oktober. I 
bilaga 3 finns en redovisning av deltagande skolor och klasser mellan 2003 
och 2006. 
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5 Delprojektens resultat 
De fyra skolor som deltar i projektet vill utveckla sin egen speciella profil 
med användning av de estetiska aktiviteternas kunskapsskapande och socia-
liserande möjligheter. Den gemensamma utgångspunkten i Eskilstunamodel-
len är stimulansen av de vitala kompetenserna genom komplexa estetiska 
aktiviteter. Aktionsforskningen ställer krav på trovärdighet och äkthet, som 
dels ger en rättvis bild av lärarna och deras uttalanden, dels vad undersök-
ningen bidrar med för deltagande personers förståelse. Hela vårt forsknings-
arbete strävar efter att förändra lärarnas ställningstaganden i det vardagliga 
arbetet. Efter varje termin deltog alla skolor med ledare och lärare i en debatt 
om gemensamma problem i projektet och dess vidare utformning. Alla dessa 
möten är dokumenterade och visar att det finns ett stort intresse bland lärar-
na. 

I slutet av vårterminen 2005 gjordes en enkät till alla skolor för att få kon-
kreta fakta för redovisning och arkivering om arbetets förutsättningar i re-
spektive skola. Enligt aktionsforskningsmetodens kriterier på trovärdighet 
beskrivs här de resultat som skolledarna lämnade in för att ge en presenta-
tion av konkreta fakta om arbetets praktiska situation efter våra fortbildning-
ar år 2003-2005. 

Redovisningen vittnar om en medveten fokusering på barnens personlig-
hetsutveckling och skolans effektivitet. Verksamheten börjar med program-
met Synliga ljud i förskolan och förskoleklasserna. I slutet av andra året sam-
lade vi in barnens arbetsblad och andra viktiga fakta för dokumentation. Alla 
lärare reflekterade och skrev om händelser i den konkreta skolutvecklings-
processen och återgav speciellt minnesvärda situationer i barngrupperna. 
Sådant kan vara betydelsefullt i en processanalys av den didaktiska med-
vetenhetens utveckling. 

Delprojektens resultat redovisas med hjälp av insamlade svar från rekto-
rer, lärare samt utomstående observatörer. Experimentundervisningens för-
lopp med Synliga ljud-program under läsåret 2005-2006 och dess konkreta 
slutresultat, både i Ungern och i Sverige, presenteras i en senare analys på 
konferensen i Eskilstuna i oktober 2006. Skolornas delprojekt och deras an-
knytning till de estetiska aktiviteternas varierade pedagogiska användning i 
olika skolmiljöer presenteras här med forskarens kommentarer och ger 
grund för analysen. 

5.1 Delprojektet MUS-E – Att öka förståelsen i multikulturell miljö 

Projektets grundläggande princip kommer från Zoltán Kodály (1882-1967). 
Denna välkända ungerska kompositör, musiketnolog och pedagog, betonade 
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att musiken är livets näring, grunden för människans identitet och tillhör 
alla. Yehudi Menuhin, berömd violinist och humanist, blev djupt berörd av 
detta unika pedagogiska koncept. Något som resulterade i att Menuhin, 25 år 
efter Kodálys död, grundade fonden Musik i skolan i Europa – MUS-E. Rörel-
sens arbete startade med hans ledning i Schweiz 1994. Menuhin arbetade 
med fonden engagerat till sin död 1999. Vi kan inse att dessa två unika per-
sonligheter ville ge vidare sin viktigaste skatt till en kommande europeisk 
barnskara – musikens gåva. MUS-E-projektet är nu aktivt i tolv länder i 80 
skolor och ger en kulturell grund för ungefär 10 000 barn. 

Yehudi Menuhin betonade de ursprungliga idéerna och ville ge musik på 
en bra nivå till alla barn i den vardagliga skolundervisningen från de tidiga 
åren, när den är mest effektiv för barns personlighetsdaning. Hans önskan 
var att barnen utöver sin egen tradition skulle komma i nära kontakt med 
andra barns kultur och genom olika sinnens samverkan i uttrycksformer som 
sång, dans, musicerande, konst med fantasi och känslor, öppna vägar för 
ömsesidig respekt och förståelse för olika kulturer i Europa. Därför kan 
MUS-E-projektet ge viktig pedagogisk effekt både i en kulturell och social 
dimension. 

Årbyskolan har fått ekonomiskt stöd från Framtidens kultur, men bara för 
ett år. Det var ett spännande försök att berika skolans verksamhet med 
konstnärer och därigenom få nya pedagogiska idéer för de kommande åren. 
Många konstnärer blev ”smittade” av den närhet och det samarbete som de 
upplevde i klasserna med barn från mer än 25 olika kulturer. 

Lärarnas vittnesbörd citeras i olika intervjuer. De ser projektets process 
som deltagande observatörer, där målet är att konstnärernas idéer ska 
genomföras och lärarna bara tittar på och efteråt resonerar om barnens reak-
tioner. De hoppar in bara när det finns akuta problem. Det viktigaste i skolan 
var den sociala dimensionen i det konstnärliga arbetet. Deras citat kan an-
vändas som vittnesbörd om ett unikt projekt med estetiska aktiviteter i sko-
lan, när de säger: 

Under ett tretimmarspass träffade klassen Georgios och Göran. Vi skulle dansa 
marenge. Dessa tre timmar flög i väg. Alla elever dansade allt vad de orkade. Ing-
en försökte smita undan! Det var jätteroligt. Georgios hade en otrolig utstrålning 
av glädje som verkligen smittade av sig på oss alla… Nästa vecka hade de med sig 
Beate som skulle lära oss en romisk sång och dans. Hon sjöng sången för oss och 
jag funderade hur vi skulle kunna lära oss den men efter en timme sjöng vi alla för 
full hals. Dansen lärde vi oss också och killarna fick sätta lite personlig prägel på 
sin bit. Det är en fröjd att se att alla dessa barn sjunga för full hals och dansa! ... 
MUS-E är verkligen en tillgång och en stor förmån för Åbyskolans elever och för 
oss lärare. Jag har sett att projektet gett elever, som inte kanske tar för sig så 
mycket i det vardagliga skolarbetet, tillfällen att få visa sig duktiga, t.ex. på 
danstimmarna gjorde de framträdande insatser. (BJ)  
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En annan klasslärare ser projektet som en möjlighet att upptäcka personliga 
estetiska intressen som kan leda till ökat självförtroende hos eleverna: 

För mig har MUS-E blivit ett verktyg med vilket man lockar fram glädje och krea-
tiv lust hos varandra. I och med att flera olika sinnen aktiveras, finns möjligheten 
för alla barn att visa sina starka sidor. Det har visat sig i klassrummet bl.a. med 
att flera vågar bjuda på sig själv. Detta i sin tur har lett till att många av eleverna 
har upptäckt sidor hos sina kamrater som man tidigare inte sett. Vad jag också 
lagt märke till denna termin är att man tar mer hänsyn till varandra och oftare 
ställer upp när någon behöver hjälp. (MÅ) 

Enligt följande beskrivning får de olika intelligenserna och begåvningarna ett 
konkret övningsfält som ger inspiration till vidare utveckling: 

Den här verksamheten är mycket positiv för mina elever. I den mening att det är 
fler sinnen hos barnen som får blomma ut. De konstnärer som jag träffat på under 
den tid det hela har pågått har visat stort tålamod och lyhördhet. Jag tror att en 
sådan här verksamhet är svår att mäta, men man kan se under arbetets gång hur 
bra det här är för eleverna. När deras alster är klara kan man se på resultatet att 
barnen mår bättre ju fler sinnen de får använda. (BL) 

Överraskande var att många barn var rädda att komma in i klassens gemen-
skap innan konstnären gjorde sin pedagogiska insats, enligt denna lärares 
beskrivning: 

Jag har sett en tydlig förändring i klassen och speciellt på de individerna som tidi-
gare var väldigt tillbakadragna. De har nu tagit ett litet steg framåt och tar för sig 
mer när vi ska uttrycka oss på olika sätt. Klassen gillar MUS-E och är mycket 
nöjda med vår konstnär… Han har en fin kontakt med barnen och får med sig ele-
verna på att prova saker som de tidigare inte gjort. Man ser många leenden under 
lektionerna. De elever som i början var kritiska har börjat ändrat sig och finner nu 
bättre sin plats. Eleverna har fått gjort många samarbetsövningar samtidigt som 
de arbetar kreativt. T.ex. har de tillsammans ritat en stad på ett jättestort papper. 
Alla har de tillsammans bestämt vad som ska finnas i staden och hjälpts åt med 
det hela. Det är inte helt lätt i början att sitta en hel klass (sexan) kring samma 
papper. Roligt och bra har det också varit när vi varit och dansat. Eleverna har 
engagerat sig till fullo och vågat leva ut. Det visar att det finns en trygghet i klas-
sen där man vågar vara sig själv. Att detta endast beror på MUS-E tror jag inte, 
men det har varit en stor bidragande faktor. (LK) 

När skolan ordnade utställningar eller redovisningar av avslutade delprojekt 
i olika konstarter, bjöd lärarna in föräldrar och representanter från regionens 
tidningar. Varje kvartal blev det någon nyhet från skolans estetiska verksam-
het som ökade intresset och gav en positiv bild av arbetet: 
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Det var en ovanlig terminsavslutning på ett ovanligt projekt i Eskilstuna i går. 
Projektet går ut på att ge eleverna ytterligare ett sätt att uttrycka sig på. Man an-
vänder olika typer av konst som ett sätt för eleverna i skolan att utvecklas, för att 
stärka deras självkänsla, öka deras harmoni och samtidigt också motverka våld och 
rasism i skolan. Konsten får elever att må bättre på alla sätt. En gång i veckan 
kommer en konstnär till de klasser som deltar, totalt 170 elever mellan 10 och 12 
år är med. Det kan vara en dansare, en musiker, en författare eller en bildkonst-
när. I Sverige finns projektet ännu bara i Årbyskolan. På onsdagen var det dans 
och utställning som eleverna har skapat. Tidigare har objekt som eleverna har till-
verkat inom projektets ram ställts ut i Bryssel. (Utdrag ur Eskilstuna-Kuriren, 
Ullman, 2003, 11 december) 

Projektet MUS-E har som avsikt att hjälpa barn från olika länder och olika 
kulturer till förståelse av varandra och ge tolerans för olikheter. Konstnärer 
arbetar med barn i skolan på ett okonventionellt sätt med olika konstformer. 
Aktiviteterna är tillfälliga, men effekten kan vara långvarig. Våra forsknings-
frågor kring projektets pedagogiska/didaktiska indikationer var: 

� Vad är skillnaden mellan lärarnas och konstnärernas arbetssätt?  

� Vad kan de lära av varandra i ett internationellt erfarenhetsbyte? 

� Hur upplever barnen de nya kontakterna, de estetiska, känslomässiga 
erfarenheterna?  

Vi förutsätter att medvetenheten vidgas och förståelsen av olikheterna för-
ändras. Vår förhoppning är att skolans arbetsmiljö förbättras. Analysen efter 
insamlade fakta kommer att ger tydligare svar på våra frågor samtidigt som 
de hjälper lärarna att få idéer för estetiska aktiviteterna i skolan. Det kan vara 
olika temaarbeten med varierade aktiviteter i klassens eller i hela skolans 
gemenskap. Läs mer i Johnsson (2004), Gill (2004) och Gill (2005). 

5.2 Delprojektet Möta svårigheter tidigt 

Lagersbergsskolan ligger i ett invandrartätt område och ledningen inspirerar 
till många intressanta projekt för att förändra barnens situation i samhället. 
Ett socialpedagogiskt utvecklingsarbete, projektet Fristadsbarn, genomfördes 
under två år i skolans lokaler med expressiva estetiska uttrycksformer. Vår 
uppgift var att följa upp dess möjligheter till pedagogisk användning i skol-
miljön och hjälpa lärarna att få nya variationer för att möta barnens behov. 

Det finns många barn idag vars vardag i skolan präglas av konflikter och svårig-
heter att finna sin roll och att finna sig till rätta, det gäller relation till lärare såväl 
som kamrater. Dessa barn har vi fått möta och lära känna. (Apelmo, 2004, s.9) 
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Så börjar rapporten om projektet Fristadsbarn och dess avslutande fas. Den 
arbetsmodell som har växt fram bygger på antagandet att kreativitet och me-
ningsbärande ömsesidighet främjar utveckling, avseende identitet, självtillit, 
känslomässig mognad och kompetens. Detta möjliggörs genom att: 

� Ge utrymme för skapande verksamhet 

� Ge barnen förtrogenhet med hur de kan använda konstnärliga redskap 

� Stödja barnen att ”berätta” via redskapen 

� Stärka förmågan att kunna ”lyssna till” och berätta med alla sinnen 

Det handlar om en omutlig tilltro till det enskilda barnet och dess resurser. 
Det är ett arbete där expressiva estetiska uttrycksformer som bild, musik, rö-
relse, drama samt poesi och saga är centrala inslag i mötet med en grupp el-
ler ett enskilt barn i behov av särskilt stöd och stimulans. Det kan vara ett sätt 
att använda estetiska aktiviteterna i skolans vardag. 

Det övergripande målet för vårt samarbete blev att vidareutveckla den ar-
betsmodell som utarbetats inom ramen för Fristadsbarn, fas 1 i projektet. Frå-
geställningarna för den pedagogisk-didaktiska forskningen var: 

� Hur ska ett arbete utformas i skolans verksamhet som riktar sig till barn 
och som syftar till att möta barn i behov av särskilt stöd och stimulans? 

� På vilket sätt kan expressiva estetiska uttrycksformer som bild, musik, 
rörelse, drama, saga utgöra viktiga metodmässiga inslag, i en sådan 
verksamhet? 

� Hur ser en modell ut som kan göras tillgänglig för flera personalgrup-
per och utgöra vägledning i liknande arbete med barn, samt för ett bre-
dare arbete i ett förebyggande perspektiv? 

Nu, när Eskilstuna tar emot flera flyktingfamiljer under de kommande åren 
och deras barn deltar i skolans vardagliga arbete inom kort är det viktig att 
lärarna får erfarenhet och utbildning att möta dessa barn i skolan. Några 
grundläggande antaganden och förutsättningar för arbetet samlades under 
projektet. 

Mötet med barnen bör ske i en omfattning som ger barnen en reell möjlig-
het till positiv utveckling avseende identitet, självtillit, känslomässig mognad 
och kompetens. Mötet med barnen utformas med en grundläggande respekt 
för barnens integritet och en stark tilltro till barnens inre drivkraft till utveck-
ling. Arbetet förutsätter en tilltro till de kreativa uttrycksformernas möjlighe-
ter att öppna för ordlös kommunikation som leder till personlighetens positi-
va utveckling. Arbetet tillsammans med barnen genomförs med en stor ly-
hördhet för, och prioritering av de teman som barnen själva lyfter fram, 
verbalt eller genom andra uttrycksformer. Alla teman bearbetas med hjälp av 
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expressiva estetiska uttrycksformer. Ett tema kan vara aktuellt över flera träf-
far och bearbetas genom olika uttrycksformer. 

Varför används just expressiva uttrycksformer? Arbetet avser att ge bar-
nen möjlighet att hitta alternativa strategier genom vilka barnen kan bearbeta 
sina svårigheter för att gå vidare i sin utveckling. Genom expressiva estetiska 
uttrycksformer ges barnen möjlighet att kommunicera erfarenheter, också 
erfarenheter som inte formulerats i ord. Samtidigt öppnar de estetiska ut-
trycksformerna möjlighet för barnen att upptäcka nya perspektiv och infalls-
vinklar att se världen. Härtill är skapande verksamhet i sig en källa till per-
sonlig och social kompetensutveckling nära kopplad till lekens glädje och 
allvar. Arbetet med barnen sammanfaller i huvudsak med skolans terminer. 
När arbetet sker i grupp kommer det inledande arbetet att också koncentre-
ras på att skapa en gruppkänsla där barnen lär känna varandra och lär sig 
fungera tillsammans i gruppen. 

En oberoende utvärderingsgrupp har genomfört en undersökning av pro-
jektets effekter där barnen och föräldrarna intervjuades, dels direkt efter ar-
betet, dels två år senare (Engström & Kallenberg, 2005). ”Den aktuella lång-
tidsuppföljningen visar att de positiva effekterna som både barn och föräld-
rar beskrev direkt efter att grupperna slutat, består.” Ungdomarna själva till-
skriver Fristadsbarn en stor betydelse för deras ökade mognad och kompe-
tens. Även deras föräldrar är övertygade om att ”det var en mycket bra akti-
vitet för de barn som var jobbiga i skolan”. Genomgående talar föräldrarna 
om att deras barn har blivit lugnare och har ett bättre självförtroende. Utvär-
derarna sammanfattar sina åsikter i följande rader: 

Utvecklingsarbetet Fristadsbarn är en del av skolans förändringsarbete för att till-
godose enskilda barns behov. Att projektet har varit en verksamhet under skolans 
tak (år 2002-2004) tror vi har förstärkt och underlättat en positiv utveckling för 
de inblandade barnen. De har fått den individuellt anpassade hjälp de behöver, och 
har rätt till, utan att lämna sitt sammanhang; skolan. Möjligen gör detta det lät-
tare för de vuxna som finns runt barnet att också se hur deras insatser samverkar 
med övrigas. (Engström & Kallenberg, 2005, s. 37-38) 

Vår uppgift var att följa upp den pedagogiska användningen i Lagersbergss-
kolan, som har deltagit i arbetsmodellens utformning och där lärarna också 
fått utbildning i arbetssättet. Både den teoretiska analysen och utvärderingen 
från lärarna visar att arbetsformen kan användas med bra resultat i olika sko-
lor med invandrarbarn och kan rädda många ungdomar. På flera konferen-
ser debatterades hur de olika disciplinernas representanter ser på arbetet och 
vilka adaptioner som är lämpliga för lärarna. Läs mer i Apelmo, Larsson och 
Gudmundsson (2005). 
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5.3 Delprojektet Estetiken är framtidens etik – Lokal läroplan

Eskilstuna kommun skickade en inbjudan till medborgarna att lämna förslag 
till förverkligandet av Barnens stad, Eskilstuna år 2002. I en inlämnad remiss 
beskrev jag några idéer samt betonade hur viktig traditionen, identiteten, och 
den inre regleringens utveckling är för våra unga i framtidens Eskilstuna. 
Kjulaskolans rektor läste mitt inlägg och blev intresserad av sambandet mel-
lan estetik och etik så som det beskrevs kort i det utvecklade projektets titel: 
Estetiken är framtidens etik. Detta blev utgångspunkten till vårt samarbete. Här 
kommer en sammanfattning av rektorns beskrivning av delprojektets resul-
tat: 

Under många år har vi pratat om vikten av en dokumenterad lokal läro-
plan för skolan. Behovet finns utifrån många aspekter: kvalitetsarbetet och 
möjligheten till utvärdering och utveckling, presentation av skolan vid intro-
duktion av ny personal och till föräldrar, slutligen en ändrad organisation år 
2002. Arbetet har startats många gånger och har lett till utveckling. Det har 
däremot aldrig slutförts och sammanställts. På skolan finns därför många 
kursplaner i olika skepnad och kvalitet. Vi tror att problemet på detta områ-
de är begreppsförvirringen. Begrepp som hörs i detta sammanhang är: läro-
plan, kursplan, arbetsplan, och verksamhetsplan. 

Med lokal läroplan menar vi det dokument som övergripande beskriver 
skolans förhållningssätt, urval av innehållet för olika åldrar, vilka mål vi av-
ser att uppfylla och hur vi tänker utvärdera vårt arbete. 

Med lokal kursplan menar vi ett dokument som innehåller ett mer detalje-
rat urval och mål med målkriterier för de olika arbetsområdena respektive 
ämnena. 

Projektmål: Den 10 juni 2006 har Kjula skola en fungerande kurs/läro-
plan för samtliga årskurser. Målet är uppfyllt då: 

� Läroplanen beskriver förhållningssätt, urval, mål och utvärdering 

� Läroplanen är utvärderad vid minst ett tillfälle 

� Det finns en kursplan till samtliga i läroplanen valda områden 

� Minst hälften av kursplanerna är utvärderade 

Arbetet koordineras av en projektgrupp med tre medlemmar. 
Lokal läroplan: Beskrivning av förhållningssätt som redan råder. Dessa 

behöver formuleras och dokumenteras. Följande komponenter skall ingå 
(som kan kompletteras under processens gång): portfolio och tematisk ar-
betssätt, involvering och estetiskt förhållningssätt som grund för arbetet i 
skolan. 

Lokal kursplan: Den lokala kursplanen växer fram med tiden. Varje ar-
betsområde som startas skall dokumenteras i en kursplanemall med samma 
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rubriker som i den lokala läroplanen. Med tiden växer en komplett kursplan 
fram. Kriterier för måluppfyllelse utarbetas tillsammans med eleverna och 
skall utvärderas efter avslutad kurs. Varje år väljs några kursplaner ut för 
fördjupad utvärdering ingående i årets kvalitetsarbete. 

Stöd från Mälardalens högskola: Kontakt har etablerats med Mälardalens 
högskola för stöd, samverkan och forskning runt detta arbete. ”Estetiken är 
framtidens etik” blev en grundidé för en skolbaserad lokal läroplan. I detta 
arbete kan vi dagsläget se följande behov: 

� Tid för dokumentation och projektledning 

� Fortbildning om estetiken som begrepp och dess metoder, målbeskriv-
ning 

� Bollplank – samtal, reflektion under arbetets olika faser 

En av lärarna i projektgruppen funderar: 

Hur ska jag förklara för mina lärarkollegor varför jag tycker att estetiken är så vik-
tig för skolan? Själv har jag som dramapedagog och skådespelare under många år 
upplevt estetikens betydelse för barns utveckling. Upplevelserna kan vara svåra 
att sätta ord på. Nu arbetar jag i skolan och känner en stor lust att påverka 
skolutvecklingen i riktning mot fler estetiska uttryck. Jag vill försöka att hitta en 
tydlig argumentation för tesen att estetiken är ett effektivt pedagogiskt redskap 
och en viktig del av skolans utvecklingsarbete… 

Skolan strävar efter att utveckla människor i balans. Man kan då tala om humana 
varelser och demokratiska medborgare. Det är människans förmåga till tänkande 
och reflektion som gör det möjligt för henne att komma i kontakt, på ett balanserat 
sätt, med sin inre kärna… 

Vi kan definiera ordet estetik som grekiskans aesthesis – sinnesförnimmelse, och 
mena de sinnesupplevelser vi får i mötet med omvärlden och den bearbetning 
(analys, reflektion) som ger oss förståelse om omvärlden och oss själva... 

Att analysera innebär att ha kontakt med sin egen kärna, för att kritisera existe-
rande mål, se möjligheter till förändring och tolka framtiden. Redan de gamla gre-
kerna lärde sin ungdom att betrakta sitt omdöme som sin viktigaste egendom. Och 
just genom reflektion och analys lär vi oss att göra det goda val som vårt omdöme 
och vår inre kärna vägleder oss till. Den estetiska fostran är här det effektiva peda-
gogiska redskap som ska öppna upp kontakten med elevers inre kärna. (EE) 

Funderingarna gick i lärargrupperna kring det estetiska förhållningssättet, 
olika sätt att se och förstå världen och barnens behov att få olika variationer 
för inlärningens innehåll. Skolan idag är anpassad för visuella och språkkun-
niga barn, men det estetiska perspektivet kunde innebära att undervisningen 
skulle sträva efter större gränsöverskridande och göra inlärningsprocessen 
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just till en för eleven aktiv process. Den lustfyllda inlärningen där lust bety-
der elevens egen drivkraft. 

Vi måste börja med att enas om att kunskap inte bara är fakta utan också känslor, 
upplevelser och erfarenheter. Och att intellekt, känslor och sinnen hålls samman i 
en estetisk läroprocess. 

Så avslutas hennes tankar, men debatten pågår i skolan om hur kan man syn-
liggöra estetiken så den blir en viktig del i skolans utvecklingsarbete.  Hur 
viktig är den balanserade, harmoniska människans daning för det lokala 
samhället, för den kommande generationens identitet och vilka värden, in-
nehåll och traditioner vi vill ge vidare till våra barn? Vad är det som värt att 
bevara, vad måste förändras? Denna långsiktiga, analyserande väg med lä-
roplansarbetet betyder en djupgående kunskapsprocess för alla medarbetare 
i skolan. 

Nulägesrapport 2005-09-29: Projektet ”Lokal läroplan” är inne på tredje 
året och består av två delar, dels formulering av vårt arbetssätt utifrån olika 
förhållningssätt, dels av ett tydligt urval av innehållet i studierna samt do-
kumentation av kursplaner för de olika arbetsområdena vi väljer att arbeta 
med. 

Resultat: Vi har två förhållningssätt färdigskrivna, estetik och portfolio. De 
andra två är under bearbetning. Urvalet är ännu inte temastyrt på det sätt vi 
tänkte i projektutformningen. Det finns idag 10 klara kursplaner. Till varje 
årskurs förvaras kursplaner och övriga dokument i en pärm. Det finns också 
skilda musikpärmar. 

Fortbildning har hållits i det estetiska förhållningssättet, musik och dans 
samt debatterade vi om det finns sammanhang mellan estetisk, känslor och 
etik. En förstärkt projektgrupp har gjort besök i Ungern ht 2004 och utvärde-
rade resans didaktiska rön inför skolans personal. Några röster från lärarna: 

� Att skriva kriterier för måluppfyllelse är svårt 

� Utvärderingstid med kollegor och elever prioriteras inte 

� Arbetssättet kommer mer och mer under skinnet bland personalen. Vi  
har kommit en bra bit på väg 

� Årskurspärmarna blir nog ett bra stöd för kommande planering. 

Analys: Vi upplever att vi befinner oss i något av ett vägskäl. Projektet är 
känt och i huvudsak accepterat bland personalen. Nu behövs rejält stöd till, 
och tid för den enskilde läraren att ta steget ut i det ibland okända. Projekt-
gruppens nyhetsbrev kan vara ett sätt att hålla arbetet under armarna. Fort-
bildning är en annan viktig insats. Projektet med fyra områden är stort, vilket 
skapar problem. Det är dock enbart estetiken som är ett nytt utvecklingsom-
råde på skolan även om mycket inom det området har funnits på skolan. Vi 
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tror att mycket handlar om förståelse. Här finns mer att göra. Talar vi om 
samma sak när vi använder våra begrepp? Därför ska våra förhållningssätt 
definieras. Portfolioarbetet skall aktualiseras. Kommer det att vara ett eget 
förhållningssätt eller blir det en stödfunktion för de andra? 

Framtid: Just nu planeras en fortbildning i involveringspedagogik och fler 
kursplaner är på gång. Det allra viktigaste är fortsatt uthållighet och stöd från 
projektgruppen för att projektet skall sluta vara projekt och bli införlivat med 
vardagligt arbete. Fortsatt fortbildning behövs i målskrivning, temaarbete, 
olika estetiska färdigheter och portfolio. Det behövs energi och tid för att fort-
sätta arbetet med urval och kursplaner. 

I bilaga 4 finns projektbeskrivning (2003-11-25) samt nulägesrapport från 
Kjula skola (2005-09-29) inlämnad av rektor Bo Söderberg. 

5.4 Delprojektet Synliga ljud – experimentundervisningen 

Delprojektet startade vårterminen 2003 i Djurgårdsskolan men blev efter en 
termin intressant för de övriga skolorna i projektet. De hade som syfte att ut-
veckla sina egna profiler i varierande delprojekt men använde samtidigt som 
första steg programmet Synliga ljud i sina förskoleklasser. Här presenteras det 
personlighetsutvecklande pedagogiska program som genomförs i den pågå-
ende experimentundervisningen i två länder. 

Målbeskrivningen citeras ur Presentation till föräldrarna som alla deltagan-
de barn fick ta med sig hem innan arbetet startade i förskoleklassen för att få 
tillstånd att delta: 

Synliga ljud är ett pedagogiskt program för att stimulera barns personlighetsut-
veckling. I förskolan/förskoleklassen används lekfulla arbetsformer som med hjälp 
av sånger och ljudexempel tränar barns förståelse av ljud och deras förmåga att 
avbilda ljud. Detta utgör en förberedelse för kommande skrivövningar. Barnen lär 
sig att koppla ljud till enkla tecken. Läsningen övas genom att omvandla de visu-
ella tecknen till ljud. 

Undervisningsmaterialet bestod av undervisningspaketet Synliga ljud med 
personlighetsutvecklande estetiskt läromedel: 

� Sånghäfte med 125 internationella folkliga leksånger, som ger möjlighet 
till dramatisering, rollek och sångövningar i barngruppen. De finns in-
spelade på 2 CD 

� 2 CD med ljudbilder från naturen och vardagliga miljöer, med liknande 
musikaliska exempel 

� Arbetsblad för barnen, där ljudbilderna visualiseras med koppling mel-
lan ljud och tecken 

� Lärarhandledning med 34 spännande äventyr i ljudens värld 
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� Instrument för barn i förskolegrupp och andra läromedel används un-
der projektet 

Ekonomiskt stöd till skolornas materialbehov och inköp av olika barninstru-
ment och CD-spelare var en viktig förutsättning för projektets genomföran-
de. I början av projektet kunde högskolan hjälpa till med grundpaketet. Sena-
re köpte skolorna själva vissa nödvändiga utrustningar när det var slut på 
projektpengarna höstterminen 2005. 

Arbetet organiserades i det vanliga skolarbetet, lärarna fick arbeta med 
grupperna i sin tjänst enligt planerade program. Under fortbildningsdagarna 
fick de debattera fram en gemensam grund med didaktiska principer och 
konkreta råd för lektionens planering. Dessutom gjordes lektionsbesök med 
konkret hjälp i genomförandet av den grundläggande delen av materialet. 

Undervisningens lektionstid var i förskoleklassen, två gånger 40 minuter i 
två skolor, tre gånger 30 minuter i den tredje skolan, en gång 40 minuter i 
veckan i den fjärde skolan. I första klass fick lärarna 40-45 minuter en gång 
per vecka i två skolor, två gånger 40 minuter per vecka i två skolor. Det visar 
att planeringen i arbetslaget avgör barnens möjligheter till utveckling. Små 
barn behöver kortare men regelbundna tillfällen för övning, minst 30 minuter 
varje gång. 

När det gäller lärartäthet och inriktningen på lärarnas utbildning, kan vi 
sammanfatta att 20 pedagoger deltog i undervisningen, med andra lära-
re/förskollärare som var närvarande på lektionerna blir det dubbelt så 
många som fick erfarenhet att arbeta med programmets pedagogiska arbets-
sätt. Det var fem klasslärare, tre musiklärare samt två speciallärare som var 
ansvariga för genomförandet av undervisningen. Tio förskollärare ledde 
gruppernas arbete och deltog i undervisningen. De kompanjonlärare som 
hörde till grupperna deltog på lektionerna och lärde sig att använda pro-
grammet och repeterade vissa moment under veckan mellan de två lektio-
nerna (40 förskole- eller klasslärare). De kan vara användbara ledare för nya 
grupper. På detta sätt pågår en kontinuerlig inre fortbildning och kompe-
tensutveckling för lärarkåren. 

5.4.1 Redovisning av Synliga ljud-programmet vt 2003-vt 2005 

Lärarnas observationer och anteckningar om barnens reaktioner och kompe-
tensutveckling samt deras egna reflektioner kring arbetet, är mycket viktiga 
dokument för forskningens trovärdighet. Här kommer några konkreta be-
skrivningar där den ”tysta kunskapen” får ord från arbetet med Synliga ljud-
programmet. Lärarnas anteckningar kommenteras för att dra allmängiltiga 
slutsatser som kan användas i en didaktisk analys i kapitel 6. 
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Lärarnas anteckningar Didaktiska kommentarer 

”Lektionerna har hållits i det rum som är barnens 
dagliga hemrum i skolan. Därför har jag fått ta 
med mig synt, cd-spelare och annat material. För-
delen är att barnen känner sig trygga där. När 
musiklärarna har lektion med dem, går barnen till 
musiksalen. Därför har vi medvetet styrt moment 
med många instrument till dessa lektioner. 

En erfaren lärare vet hur 
man kan tackla de pro-
blem som kommer i arbe-
tet med barn i de tidiga 
åren. 
 

Under de första lektionerna är det mycket viktigt 
att få en fin kontakt med barnen. Jag var oroligt 
för att arbeta med så små barn. Hur mycket skulle 
de orka arbeta? Hur länge skulle de orka arbeta? 
Är arbetet lagom svårt för dem? 

Att planera enligt barnens 
förutsättningar - 
 

Frågorna haglade över mig. Min oro kom på 
skam. Barnen kände troligen min förväntan över 
vad det skulle kunna klara och det sporrade dem 
mycket. Arbetet har fungerat bra och med bra 
progression. Barnens intresse fångades genast när 
de lyssnade till djurens läten (inspelat) som de 
sedan kopplade samman med bild… 

och personliga reaktioner. 

Vartefter arbetet fortgått har vi börjat spela på 
rytminstrument efter grafisk förebild. Det här är 
riktigt skojigt och man ser att barnen tar det här 
på fullaste allvar. Sådana svårigheter tycker bar-
nen om att visa att de klarar av. Koncentrationen 
är på topp och ögonen lyser. Barnen har även 
skrivit egna ”musikstycken”. I en grupp fortsatte 
man arbetet med ”synliga ljud” med att måla och 
skriva ljud på olika sätt. Jag fick en fin present i 
form av en pappersremsa med paljetter som sym-
boliserade olika ljud av två pojkar.” (ILA) 
 

Barnens beteende under 
arbetet visar att barnen tar 
de meningsfulla aktivite-
terna på ”fullaste allvar”. 

”Arbetet med den nya gruppen har varit positivt. 
Visa av de erfarenheter vi gjorde tidigare i våras 
kändes det relativ lugnt med gruppen. Sambandet 
mellan ljud och bild/tecken tog stor del av tiden i 
anspråk i början av terminen. Vi arbetade mycket 
med att lyssna, försöka hitta symboler, tecken för 
de ljud vi hörde. Symbolerna ritades alltid upp på 
tavlan eller papper. Dessutom gjorde vi ljuden 
med handrörelsen eller hela kroppen. Barnen blev 

 
 
Här tränas det symboliska 
tänkandet när olika repre-
sentationsformer används 
för ett och samma feno-
men. 
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snabbt duktiga på att känna igen de olika symbo-
lerna vi använde. Vi har sjungit sånger med och 
utan rörelse, dansat och lekt. Det blev det rätt 
snart naturligt att komma in i begreppet och för-
stå skillnaden mellan mörkt och ljus klang. Vi har 
skapat ljusa och mörka läten, ritade i olika lägen, 
följde med handen, engagerade hela kroppen. 
Lyssna och identifiera, kunna återge det man hör, 
omsätta det till grafiska symboler, tolka det andra 
har skrivit/ritat. Hundfamiljens alla medlemmar 
fick översättning till instrument, alla kunde fak-
tiskt få ljud i tuba, trombon och trumpet. Efteråt 
arbetade gruppen med begreppet korta och långa 
ljud. Även här med hjälp av bilder, lyssna, skriva 
och rita. Vårens arbete slutade med begrepp som 
tonstyrka, starkt/svagt, betoningar. Vi spelade för 
varandra, försökte analysera och notera varandras 
alster. Problemet kom när uppgiften var att själva 
producera ljudet på det sätt som örat/hjärnan re-
gistrerat det. Vi var något förbryllade och kon-
struerade ett antal lekar för att få barnen att kopp-
la ihop tecken med ljud och producera en motsva-
rande klang. Vi skickade ljud till varandra med 
härmövningar, hittade på ”spöklekar”, fantasin 
hade inga gränser. Arbetet har också gett resultat, 
tycker vi. Alla barn är bättre på att verkligen pro-
ducera det man vill, kunna tolka bilden ljudande 
samt återge på ett mer korrekt sätt olika ljud och 
ljudbilder. Detta är dock en aspekt vi inte känner 
oss färdiga med än. Behovet av att få diskutera 
detta i gruppen känns också viktigt, eftersom det-
ta måste anses som en av de grundläggande de-
larna av att ”synliggöra” ljud.” (MS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Att höra och söka sig 
fram till ljud som motsva-
rar det man ser, tränar 
gehöret. Man lär sig iden-
tifiera och producera 
långa toner/ljud, korta, 
djupa toner och glidande 
ljud som variera i styrka 
och intensitet. Reproduk-
tionen av ljud efter tecken 
ger en medvetenhet om 
ljudens egenskaper och 
dess representation. 
 
 
 
 
 
Nya begrepp används 
naturligt i reflektionen. 
Under hela processen tol-
kas barnens aktivitet. 

”Eftersom vi tyckte att materialet var anpassat för 
de yngre barnen, valde vi att arbeta med förskole-
klassen och fyra elever i ettan som inte kommit så 
långt i sin läs- och skrivutvecklingen. Barngrup-
pen består av nio flickor och elva pojkar, av dem 
har sexton barn ett annat modersmål, varav någ-
ra har en mycket torftig svenska. Eftersom vi kör-
de igång så snabbt, hann vi inte ej göra någon 

En lärare, som tidigare 
arbetat med klass 1-3, var 
intresserad av metoden. 
Hennes berättelse visar 
att kännedomen om bar-
nens ålder är betydelse-
full för en praktiserande 
pedagog och programmet 
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diagnos på barnen, vilket vi har förstått skulle ha 
varit värdefullt. Två tillfällen i veckan (á 45 mi-
nuter) har vi arbetat med projektet. Vi har följt 
arbetsgången i Synliga ljud väldigt noggrant. 
Men vi hade plockat in egna sånger, lekar och 
idéer. I november hade vi kommit fram till arbets-
blad nio. Vi har upplevt arbetet mycket positivt 
bland barnen. De har varit glada och samarbets-
villiga och längtat efter våra sångstunder. 

kan användas för olika 
syften. Programmet an-
vänds som träning för 
problematiska barn. Att 
testa barnen för att kon-
kret kunna följa deras ut-
veckling blev viktigt för 
läraren. 

Vid varje tillfälle har vi delat upp passet i två de-
lar, ett teoripass med lyssningsövning och arbets-
blad och ett pass med sång, dans och lek. De två 
passen har förstås haft anknytning med varandra. 
Eftersom vissa övningar upprepas på olika sätt, 
har vi sett en tydlig och positiv utveckling hos 
barnen, man kan kalla det för ”aha-upplevelser”. 
Trots att några av barnen har väldigt dåligt 
språk, har de ändå kunnat vara med och förstått, 
sången är ett bra redskap att lära sig språk på.” 
(BÅ) 

 

Arbetet anpassades till 
behoven på ett komplext 
men fullt genomförbart 
sätt. Sångens stora bety-
delse uppmärksammas. 
Den estetiska formen ger 
stöd för inlärningen. 
 

”Lite oroligt vid starten av musiklyssnandet, men 
musiken lugnar. Det är bra att uppmuntra bar-
nen att följa ett instrument eller ljust eller mörkt 
ljud. De berättar gärna vilka bilder de fått vid 
lyssnandet. 

En mer detaljerade be-
skrivning av barnens be-
teende: 

Aktivt lyssnande. 

Jag avslutar ibland lektionerna med att fråga: 
Vem vill sjunga något? Alltid anmäler sig flera 
och träder fram inför gruppen eller hela klassen 
och sjunger något, om de övriga kan sången 
sjunger de spontant med. 

Solosången ger självsä-
kerhet och mod. 

Vi är framme vid att arbeta med partitur och jag 
får för mig att sjunga `Mors lilla Olle` för barnen. 
Vi sjunger sången med alla fyra verserna och pra-
tar om berättelsen som en saga. Därefter tar vi en 
bit i taget och jag ritar bilder på tavlan för sång-
berättelsens olika delar. Sedan ritar jag ett rut-
mönster under och vi börjar prova olika ljud som 
passar att göra till de olika delarna. Olle går i 
skogen – vi visslar – björnen kommer – vi brum-
mar – och liknande. Nästa steg är att vi skapar 

En simultan, komplex 
aktivitet… med varieran-
de uttrycksformer, delad 
uppmärksamhet och olika 
representationsformer,  
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symbolerna för de olika ljuden och skriver dem i 
rätt ruta under bilderna. Nu har vi tillsammans 
gjort ett partitur och nu har ljuden blivit synliga! 
En viktig pusselbit föll på plats och det var som 
om vi alla kände vad denna undervisning gått ut 
på. Efteråt blev det viktigt att läsa sitt partitur 
och att lyssna på sången så att ljuden kom in i 
rätt ställe! Ett härligt samarbete! 

där ljud och tecken knyts 
samman. 
 
 
Symboliskt tänkande 
övas. 

Jag upplever att det händer något fint och bra 
med barngruppen som arbetar med Synliga ljud, 
det är svårt att sätta fingret på det. Jag kan inte 
alls uttala mig om hur undervisningen påverkar 
deras läs- och skrivinlärning, men deras musikali-
tet har vaknat och deras förmåga att lyssna har 
övats upp. I en människans musikalitet ryms så 
mycket av sociala uttryck som är livsviktiga, 
känslorna påverkas genom musicerandet, både för 
den enskilde och för samspelet med andra. Empa-
tiförmågan, helt enkelt. Att gestalta musikaliska 
sammanhang tränar inlevelseförmågan och ger 
erfarenhet som är direkt översättningsbar till 
verkliga situationer i vardagens lekar och sociala 
samvaro. Självförtroendet tränas genom solosång 
och gruppsång i kanon. Det är lustfyllda lektioner 
som också förhoppningsvis ger en glädje i att vilja 
lära sig nya saker.” (EE) 

 

 
 
 
 
Upptäckt av sambandet 
mellan de estetiska och 
etiska tankarna. 
 
 
Empatiförmågans kon-
kretiseras under arbetet. 
 
 
 
Självförtroendet marke-
ras. 
Lusten att lära väcks. 
 

”Vi kommer från och med nästa läsår starta med 
att undervisa barnen i lågstadiet med mycket sti-
mulans och övningar för att öka barnens förståel-
se inom musiken. Jag kommer att prova olika till-
vägagångssätt där jag ska ge olika klasser olika 
undervisningsmetoder just för att följa elevernas 
undervisningsfaser i olika åldrar. Sen måste man 
ju hitta en undervisning som man själv känner 
sig hemma och bekväm med. Det är nog den vik-
tigaste. 

 
 
 
Lärarna har frihet att söka 
en egen ”stil”. 

Läraren kan använda sig av opinionen i klassen 
för att korrigera och leda det enskilda barnet. Mu-
siken kan här bli ett viktigt redskap eftersom den 
är en gemensam aktivitet som kräver ett fysiskt 

Individens och klassens 
intresse samverkar. 
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deltagande av alla i klassen och ställer krav på en 
meningsfull disciplin. Allt måste ske i en given 
ordning enligt musikens inre regler. I musiken är 
det dessutom ganska lätt att värdera vad som är 
rätt och fel. Vi vet av erfarenhet att alla är olika 
och har olika förutsättningar. Om man utgår från 
barns förutsättningar med rätt stimulans kan 
man skapa ett intresse som kan vara livet ut hos 
vilken elev som helst. Att nå detta kräver harmo-
ni, lugn, koncentration och disciplin både av lära-
ren och eleven. 

 
Medveten personlighets-
daning. Estetik blir etik i 
den musikaliska prakti-
ken. 
 
Barnets intresse kan sti-
muleras. 

Det är en otrolig gåva att vid tidig ålder få börja 
sin musikalisk resa, få kontakt med musik på ett 
lekfullt och intressant sätt. Lyssna, analysera och 
härma ljudeffekter är något som jag kommer att 
använda mycket när jag startar med de små bar-
nen. Det måste öppna en helt ny värld för barnen 
där de själva aktivt får och kan delta för att förstå 
och skapa en egen bild av ljud. Jag tror också att 
det är självklart för barnen när man praktiserar 
det. En innehållsrik undervisning med ljud, rö-
relse och rytmik redan från 6 års ålder kommer att 
resultera i en högre standard på musikalisk verk-
samhet i allmänhet och påverka lektionerna också 
i andra ämnena. Det kommer att ge eleverna en 
chans att utvecklas på ett helt annat sätt.” (JM) 

 

Betonar de speciella ål-
dersmässiga möjligheter-
na. 
 
Ett aktivt deltagande har 
effekt på barnen. 
 
 
 
”Innehållsrik undervis-
ning” myntades som pe-
dagogiskt begrepp. 

”Under mina år som lärare har jag alltid haft 
stort intresse av barns läs- och skrivinlärning. 
Det är oerhört fascinerande att få vara med när de 
”knäcker läskoden”. Den lycka och den stolthet 
som de visar är obeskrivbar. Lika sorgligt är att 
uppleva besvikelsen hos de barn som inte kan kla-
ra detta. De började skolan för att lära sig läsa och 
skriva och får nu uppleva att ”alla kan, men inte 
jag”. Besvikelsen övergår till skamkänslor, som i 
sin tur alltför ofta leder till ovilja för skolarbetet i 
stort. Ibland förekommer det också att de på 
grund av misslyckandet med läsningen, isolerar 
sig eller blir aggressiva och sociala problem kan 
utvecklas. 

Att tolka barnens känslor 
och reagera på dem – det 
är den högsta nivån i lära-
rens professionalism. 
 
 
 
 
Ser sambandet mellan 
kompetens och beteende. 
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När jag mötte detta material och arbetssätt insåg 
jag att man via musiken kan ge ”förlorarna” en 
chans att förstå ljudvärlden. Här lyssnar man och 
arbetar med ljud från vår omgivning och till mu-
sik. På ett lekfullt sätt utvecklar man barnens 
auditiva perception, skärper deras lyssnande. Må-
let är att öppna deras öron för ljud i omgivningen, 
att använda öronen medvetet. Samtidigt visuali-
seras ljuden med lättförståeliga grafiska tecken. I 
mitt arbete som speciallärare med lässvaga barn 
har jag tyckt mig märka en svaghet i avlyssning-
en av specifika språkljud. Dyslexi anses vara en 
svaghet i det fonologiska systemet – svårighet att 
särskilja ljud. Alltså bör detta material kunna 
avhjälpa en del av svårigheterna.” (ILA) 

Barnen och deras utveck-
ling står i fokus. 
 
 
Speciallärarens egen tolk-
ning av programmets 
särdrag och nytta grun-
das på erfarenheterna 
med barnen. 
 
 
 
Nyttan med arbetet är 
starkast för de svaga. 

Några korta lektionspass beskrivs mycket levande av två lärare som samar-
betar i en grupp. De noterar en känsla av processens inre spänning, den öm-
sesidiga respektens närvaro i deras interaktion med barnen: 

Lektion 1: Fungerade bra. Barnen var nyfikna och lite spända inför den nya situa-
tionen. Roligt att få en ”egen arbetsbok”. Gillade grodornas fest, att dansa och låt-
sasspela på instrument. Vi fick upprepa det ett antal gånger. 

Lektion 2: Kändes lite svårt få grepp om lektionsförslaget, lite abstrakt att rita 
ljud. Vi satt länge och diskuterade hur vi skulle lägga upp det hela. Tog fram 
plastdjur när vi härmade djurläten, för att våra invandrarbarn skulle förstå. En 
grupp barn hade svårt att koncentrera sig. En grupp som hängde med ville hela 
tiden ha bekräftelse att de gjorde rätt. Hade få egna förslag hur ljuden kunde se ut, 
när vi ”ritade” med rösten. Kändes som om de härmade våra förslag utan att rik-
tig förstå. 

Lektion 3: Vi provade att dela upp lektionens innehåll i två tillfällen eftersom 
många av våra barn inte orkar ett helt pass. Fungerar utmärkt. Barnen dramati-
serade hundfamiljen i små grupper. Mycket populärt. Leken fortsatte ute på ras-
ten och även flera dagar efteråt. 

Lektion 4: Det flesta barn har förstått och hör skillnaden mellan höga/låga ljud. Vi 
tar in leken ”Hunden och benet” i lektionsförslaget. Hunden skäller på barnen och 
vi kommenterar hur hunden låter. Vi lyssnar många gånger till instrumenten. 
Bastuban utlöser härliga skratt. Barnen har inga problem att förstå kopplingen 
mellan ljuden och instrumenten. Vi dansar upprepade gånger till musiken, alltid 
lika populärt. En positiv lektion! 

Lektion 5: Bondgårdsdjuren fick vara med även denna lektion för att konkretisera 
för våra invandrarbarn. De flesta barn hängde med på en gång när vi provade att 
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visa med handen – korta/långa ljud. Vi sjöng sånger om djuren, vilket barnen 
uppskattade. Vi fick sjunga dem många gånger för att de skulle bli nöjda. Avslu-
tade med att de tre och tre fick dramatisera djuren och vi i publiken gissade vad de 
”pratade” om. Mycket aktivitet bland barnen, många förslag kom upp. 

Lektion 6: Vi sjunger och leker ”Per Olsson” och ”Jag bor på en bondgård” där vi 
härmar djuren. Senare säger vi: ”Jag heter ... ” på olika språk för att lyssna på 
språkrytmen och klappar rytmen till texten. Efteråt trollar vi barnen med en troll-
stav till olika djur och de rör sig, låter som djuren. När de blir trötta, då tar vi 
fram triangel, gurka, klaves, kastanjetter, bockflöjt och härmar djurens läten med 
deras hjälp. Alla deltar och barnen har lärt sig känna skillnad mellan höga – låga, 
korta – långa toner. Det de har tyckt varit roligast är att dansa och sjunga. (AH 
och ÅG) 

Om Synliga ljud-projektets praktiska genomförande fick projektledningen 
flera önskemål från lärarna.  Deras ansvar för barnens utveckling var stark, 
de ville fortsätta på ett verkligt givande sätt med det nya arbetssättet och 
programmet i sin helhet. Efter en kortare period med programmet analyse-
rade förskollärarna sina erfarenheter. 

Det har varit bra med ett färdigt material, vi har inte behövt kopiera eller göra eget 
undervisningsmaterial. Det tar dock tid att sätta sig in i Synliga ljud-materialet 
och det känns som ett prövoår för oss i förskoleklass att arbeta på detta sätt. 

Vad vi upptäckt är att programmet kräver mycket tid för planering och reflektion, 
ett speciellt ”efterarbete”. Den tiden har vi tyvärr inte i förskoleklassen. Är vi inte 
bra förberedda blir det inte bra lektioner! Reflektioner efteråt har knappt hunnits 
med alls. Barngrupperna har känts för stora med 20 barn/tillfälle. Vi tror att man 
behöver 10-12 barn/tillfälle. Detta har vi inte kunnat, eftersom vi har 15 timmar i 
veckan i förskoleklass och en antal ytterligare aktiviteter som ska genomföras. 

Vi vill gärna fortsätta med Synliga ljud men resurser måste då till. Vi mäktar inte 
med inom ramen för de resurser vi har idag. Ett bra initiativ var att utveckla sam-
arbetet mellan skolor och länder inom EU. Det estetiska arbetssättet i Ungern var 
väldigt inspirerande för oss som fick åka dit och uppleva det… (AH och ÅG) 

Naturligtvis togs lärarnas erfarenhet upp med skolans ledning och detta läs-
år, 2005-2006, arbetar de med förbättrade förutsättningar på ett utmärkt och 
inspirerande sätt. De organisatoriska problemen debatterades flitigt på våra 
didaktiska samtal med lärarna och skolledarna. Förskollärarna i allmänhet 
känner att de upplevde tidspress. De ville arbeta längre tid med barnen, ef-
tersom barnen ju oftast hade behov och lust att fortsätta vidare, inte bara un-
der den bestämda tiden. Men schemat är styrande i skolan, där så många är 
inblandade i organisationen. Tidspressen förändrades när arbete blev mer 
rutinmässigt etablerad i skolarbetet. Det tar tid tills de ”känner sig hemma” i 
arbetssättet och innehållet i materialet. Då kunde man lättare improvisera 

106 



också med de ”moduler” som fanns i programmet. De ville ha mer lektions-
tid för dans, tid med arbetsbladen och att genomföra färgläggningen av bil-
derna. Lärarna önskade CD istället för de tidigare använda kassetterna. Då 
reagerade vi snabbt och lade ljuden på CD istället, vilket blev succé. 

Det är viktigt att vi tar upp alla didaktiska faktorer som kan ha påverkan 
på barnens utveckling och följer upp de olika förändringarnas effekt på grup-
pens beteende under programmet. På detta sätt kan vi se vad som är mer an-
vändbart eller vad som måste ändras i framtiden. Skolornas förutsättningar 
och rektorernas uppmärksamhet gör att programmet kan vara mer eller 
mindre givande för barngrupperna. Efter de första årens utvärdering var 
skolledarna lyhörda och arbetet fick bättre förutsättningar i varje skola hös-
ten 2004. Det känns att de utomstående lärarna också gett större respekt åt 
vårt arbete med barn i förskoleklassen. Orsaken kan vara att de börjat upp-
täcka hur stor betydelse det har för de enskilda barnens personliga utveck-
ling och gruppens beteendeförändring. Läs mer i bilaga 5, en arbetsrapport 
om Djurgårdsskolans musikaliska profil samt i Andersson (2004) och Eng-
nander (2004). 

Sammanfattningsvis har de fyra delprojekten gett en ny inriktning för den 
skolutvecklingsprocess som startade inifrån skolornas behov och egna förut-
sättningar. Skolledarna och lärarna fick tillsammans fortbildning, svar och 
råd från forskningsgruppen i otydliga situationer när planeringen var på väg. 
På dessa tre år hittade de olika skolorna sin egen väg. Från de olika sinnes-
mässiga, aktivitetsbaserade erfarenheterna växte det fram en spännande ex-
perimentundervisning med Synliga ljud-programmet i förskoleklasserna som 
ett första steg i den komplexa estetiska lärandeprocessen. Kursplanernas och 
de lokala läroplanernas utformning byggdes på denna grund i skolorna för 
att ge de högre klasserna en mer medveten användning av musik, drama, 
dans, bild och form i undervisningen, inte bara som ord och abstrakta me-
ningar. Kunskapen blev levande och personligen upplevd hos de enskilda 
barnen med olika inlärningsstilar och behov. 

Detta är ett mycket viktigt pedagogiskt redskap för att åskådliggöra svå-
rare vetenskapliga begrepp i de klasser som har många invandrarbarn. Lika 
viktiga är de språkutvecklande effekter som börjar med ljudens visualisering 
och utvecklar det symboliska tänkandet som en grund för högre studier. Ex-
perimentundervisningen baseras på den ordlösa, musikaliska kommunika-
tionens stimulans på barnens livskompetenser och utvecklingen följs upp av 
pedagogiska, psykologiska tester och hjärnforskarnas test. Experimentun-
dervisningens förlopp med Synliga ljud-programmet under läsåret 2005- 2006 
och dess konkreta slutresultat, både i Ungern och i Sverige, presenteras i en 
senare analys på en konferens i Eskilstuna i oktober 2006. 
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6 Förändringen är på väg 
Avsikten med denna rapport är att kontrollera resultaten enligt skolutveck-
lingsprojektets planering 2003. Fas 1-2 avslutades i juni 2005 och den tredje 
fasen är på gång under läsåret 2005-2006. Den avslutande rapporten med 
forskningsprojektets redovisning kommer under den fjärde fasen, när de oli-
ka testprocessernas resultat samlats in och analyserats vetenskapligt. Den ska 
presenteras först för sakkunniga på en konferens, därefter för allmänheten i 
oktober 2006. Enligt tidsplanen kommer projektets rapport med forskarnas 
resultatredovisning ut under våren 2007. I figur 10 ges en översikt över pro-
jektets tidsplan. 
 

FAS 1 FAS 2 FAS 3 FAS 4 

Vt 2003 Ht 2003 – Vt 2005 Ht 2005 – Vt 2006 Ht 2006 – Vt 2007 

Idé – pilotprojekt Etablering - struktur Internationalisering Redovisning - avslutning 

Figur 10. Projektets tidsplan. 

De första två tidsperioderna avslutades i juni 2005, därför var det naturligt att 
vissa effekter borde synas i skolornas verksamhet. För att se projektets situa-
tion tydligare behövs det en inre kontroll. Därför har denna rapport en själv-
kontrollerande uppgift, då beskrivningen av processen med alla problemom-
råden kan vara viktig för andra skolor som i framtiden kommer att planera 
liknande utvecklande projekt i sin verksamhet. 

I denna avslutande del av arbetsrapporten analyseras skolornas egen do-
kumentation, lärarnas didaktiska reflektioner och utomstående observatörers 
tolkning av händelserna. Med hjälp av dessa fakta och de genomförda un-
dersökningarna med olika tester av barnens kompetensnivå, kan vi urskilja 
vissa tendenser. Målet är nu att erfarenheterna ska samlas in på olika nivåer 
för att pröva den gemensamma hypotesen enligt aktionsforskningsmetodens 
krav (se 3.4.3). På denna grund kan vi bygga vidare, förnya eller revidera vis-
sa moment i arbetets sista fas. Det kan gälla material, arbetssätt, personalens 
fortbildningsbehov som är viktiga för det planerade projektets genomföran-
de. Den långsiktiga experimentundervisningen behöver tid och upprepade 
danande aktiviteter för att en utveckling ska kunna åstadkommas. Resulta-
tens tillförlitlighet kräver en uppföljning av samma undervisning i nya barn-
grupper med olika lärare för att den positiva eller negativa tendensen ska få 
bekräftelse i olika lärandemiljöer. 
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Utvecklingen i skolan är en komplex ekologisk process, en ömsesidig på-
verkan av olika faktorer i ett komplicerat miljösammanhang. Varje skola har 
sin egen kultur, tradition, boende och sociala situation, barnen kommer inte 
från likadana familjer. Den ekologiska utvecklingen förutsätter att föränd-
ringen inte är situationsspecifik eller kortvarig. Därför är det inte tillräckligt 
att undersöka eller visa upp en viss variation i miljön som orsakat en föränd-
ring. Det är nödvändigt att bevisa att denna förändring händer i flera varia-
tioner vid olika tid och plats. 

Forskningens krav på skolutvecklingens ekologiska validitet är därför att 
söka kontakter med andra kulturer för att lösa mer allmängiltiga problem 
inom det pedagogiska fältet. Om olika pedagogiska traditioner och kulturer 
berikar varandra, då kan det gemensamma resultatet ge en mer övertygande 
validitet och lättare transfereras till andra kulturella och sociala miljöer med 
liknande problem. Vi väntar med nyfikenhet på resultaten från ett annat land 
som kan förstärka arbetets tillförlitlighet. Experimentundervisningen går vi-
dare från den tiden när vi samlade in datamaterialet. Våra forskningsfrågor 
på den handlingsteoretiska nivån inriktar sig på skolutvecklingens didaktis-
ka aspekter och vi sammanfattar situationen enligt det som redovisats den 
aktuella tidsperioden. 

6.1 Didaktiska särdrag i skolutvecklingsprojektens verksamheter 

Enligt teorin om danande aktiviteter finns det några grundläggande drag 
som avgör effektiviteten också av den utvecklande estetiska aktiviteten i sko-
lans arbete: långsiktighet, målmedvetenhet och intersubjektivitet med varm 
personlig relation. De är samtidigt den professionella pedagogiska verksam-
hetens viktigaste kännetecken i en medvetet planerad taxonomi. Taxonomi 
betyder målsystem för ett kommande långsiktigt arbete för barnens person-
lighetsutveckling och stimulering och daning av vitala kompetenser. 

Planeringens mest detaljerade och utvecklade form i den pedagogiska 
verksamheten kallas curriculum. Ordet betyder att inte bara läroplan och 
kursplanens innehåll som planeras i en taxonomi, utan också tillhörande ut-
vecklande program, arbetsmaterial, läromedel, arbetssätt och utvärderings-
redskap ska innefattas i en medvetet långsiktig planering. På de kommande 
sidorna reflekterar vi kring de viktiga aspekter som utgör den professionella 
pedagogiska verksamheten med danande aktiviteter som beskrevs i kapitel 
2. I vårt fall gäller det de komplexa estetiska aktiviteternas användning i 
barngrupper under de tidiga åren. Vi betonar skillnaderna mellan vuxna och 
unga människors personlighetsdaning. Enligt den ekologiska och utveck-
lingspsykologiska forskningen är det den pedagogiska professionaliteten 
som avgör effektiviteten i danande aktiviteter. 
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Vi kommer att analysera de redovisade tillfälliga resultaten enligt de frå-
geställningar som vi presenterade i forskningens planering. Första fokus var 
på utveckling av barnens vitala kompetenser, det andra var inriktat på en 
didaktisk analys av konsekvenser på skolornas utvecklingsarbete och slutli-
gen vill vi analysera förändringen i lärarnas didaktiska kompetens i de este-
tiska verksamheterna. 

6.2 Barnens vitala kompetenser i utveckling 

En förändring i barnens livskompetenser i de grupper som deltar i experi-
mentundervisningen bör synas efter två år, de långsiktiga effekterna kommer 
kanske flera år senare. Om skolan håller samman de barn som började i för-
skoleklasserna höstterminen 2003, så kan det vara möjligt att följa upp dem 
under en längre tid. Det kan vara lättare i mindre skolor, där barnen inte flyt-
tar så ofta. Lärarnas egna reflektioner om barnens beteendeförändring visar 
deras didaktiska medvetenhet under arbetet: 

Det har varit mycket stimulerande att arbeta med förskolebarnen utifrån en este-
tisk pedagogisk idé via musiken. Tydligast har den sociala utvecklingen varit. Vi 
har sett hur barnen successivt visat allt mer hänsyn till varandra. Man väntar, så 
att alla får spela, sjunga solo och lyssnar när någon kamrat berättar. Alla vill stäl-
la upp och spela eller sjunga. Barnen har utvecklat empatikänsla för varandra och 
vet hur roligt det är att uppträda. Musicerandet har hjälpt barnen att skapa en 
stark identitet. Många kända personer vittnar om att gemensamt musicerande, 
estetiskt skapande är positivt för den personliga utvecklingen. Det ger en bra 
självkänsla, som i sin tur föder empati, vilket skapar socialt väl fungerande med-
borgare. (ILA) 

Den personliga varma relationen mellan barnen och läraren är avgörande för 
de danande aktiviteternas effektivitet. Därför var det en viktig del av projek-
tets uppföljning att observera de konkreta situationer som visar detta samar-
bete, de ömsesidiga relationernas art. För att redovisa denna komplicerade 
interpersonella pedagogiska situation, genomförde vi olika besök, dels under 
lektionerna med deltagande observationer och anteckningar, dels genom 
oberoende personers observationer av olika evenemang och händelser i sko-
lans program. Alla redovisningar om projektarbetet sker enligt metodens 
ekologiska grundsyn. Där betonas att om vi vill förstå och beskriva de oänd-
liga variationerna av människans natur och existens och förklara varför de 
beter sig som de gör, måste vi studera detta i en dialektisk kontext med alla 
omständigheter och särdrag om de inblandade subjekten (Stringer, 1999). 
Denna komplexitet finns i lärarnas arbete i barngrupperna. Vi kunde läsa re-
flektionerna tidigare i kapitel 5, men här fokuseras på relationerna i gruppen 
som är grundläggande för danande aktiviteter: 
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Ett problem kan vara skillnaden för barnen att vara solo eller i grupp. Många ele-
ver hade försvunnit i gruppen. Det är svårt att uppfatta vad man själv gör när det 
är andra runt omkring. En stor fördel har varit att vi kunnat arbeta med halvklass 
på dessa timmar och på så sätt gett stort utrymme till individen. (MS) 

Uppmärksamhet och koncentration har blivit bättre. Barnen är inte bara aktiva 
lyssnare, utan de är också reflekterande lyssnare. Det visar sig i de eftertänksam-
ma svar de ger. De struntar inte i en lyssnaruppgift, utan de flesta vill berätta om 
sin upplevelse. Att förstå varifrån ett ljud kommer och kunna namnge det är lycka 
för barnen. Att kunna beskriva ett ljud är också lycka. Att sedan känna igen olika 
instrument och namnge dem, ja då är det inte bara lycka, utan även stolthet. Bar-
nen känner att det de säger är viktigt och att de blir tagna på allvar. (ILA) 

Samma lärare fortsätter i sin rapportering med en vidare tankeprocess om 
reflektionens betydelse i gruppens gemenskap och hänvisar till Rogers (1961) 
som menar att reflektion är en kognitiv process som kräver individens enga-
gemang och påstår att verklig kunskap skapas genom reflektion. Från det 
praktiska arbetets synvinkel är det värdefullt att tänka på några viktiga krite-
rier av hans förslag. För att reflektion i skolan ska vara möjlig krävs fyra 
grundläggande faktorer: Eleven bör kunna se skälen till reflektion, bör känna 
att hans eller hennes åsikter är värdefulla, eleven behöver en utvecklad vo-
kabulär och behöver kunna reflektera utifrån relevanta kriterier. Relationen 
utvecklar ett demokratiskt deltagande i gruppens gemenskap. De ovan be-
skrivna situationerna vittnar om denna relation i klassen. 

Elever som har deltagit i musik-, dans- och idrottsträning tycks ha lättare för kog-
nitiv inlärning. Troligen har eleven tränat upp sin perception, motorik och lärt sig 
planera sina aktiviteter, att även i inlärningen med lätthet ges en struktur och 
man lär sig att finna vägar ur problem. Helt enkelt ett kreativt tänkande har 
uppmuntrats. Ett mycket gott exempel på detta är att innevarande års klass M8A 
på vår skola, där M står för musikklass, kom tvåa i riksfinalen i tävlingen ”Tek-
nikåttan”. Det visar att musikaliska skolningen gett eleverna ett bra logiskt tän-
kande, struktur för minnet och fantasi för kreativa lösningar.” (ILA) 

6.2.1 Reflektioner från deltagande observatörer om barnen i projektet 

Projektet innefattar inte alla lärare i de skolor där projektet genomfördes. En-
gagemanget och kunskapen i lärarkåren om det pågående arbetet beror till 
stor del på skolledningens relation till projektet. Ibland blir den mindre 
grupp som arbetar i projektet i skolan mål för andras observation, men kolle-
gornas åsikter är intressanta för den värderande processen. Lärarstudenter 
som finns ute i praktiken ser tydligt inte bara lärarnas arbete, utan också le-
darskapets förändringsbenägenhet och intresse för projektarbetet. Det är vik-
tigt för dem som är engagerade i projektet hur andra lärare i skolan ser och 
reagerar kring det pågående arbetet eller den mer och mer uppmärksamma-
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de experimentundervisningen. Därutöver vill vi också i den avslutande fasen 
av projektarbetet intervjua föräldrar om deras upplevelser av barnens delta-
gande och utveckling under tiden. En lärarstudent skrev under sin praktiktid 
i sin uppsats följande om ett av delprojekten: 

MUS-E är ett multikulturellt projekt i skolmiljön och har som mål att via estetis-
ka aktiviteter arbeta för att stärka eleverna utifrån deras kulturella bakgrund och 
modersmål, finna andra uttrycksformer än språket, väcka elevers kreativa förmå-
ga, förhindra/förebygga våld, rasism och social diskriminering. Allt detta kan leda 
till att skapa en bättre atmosfär i skolan. 

En av lärarna beskriver projektet som ett roligt inslag i den traditionella skolan. 
Efter ett och halvt år med olika konstnärer känns resultaten… Eleverna tycker att 
det är bra på skolan och de märker inte av ngt bråk… De tycker att det är bra att 
det finns så många barn från olika länder på skolan. (AG, lärarstudent) 

Om barnens sociala kompetens som visas i beteende och relation till var-
andra i de multikulturella klasserna skriver hon: 

Det finns trygghet och de vågar stå i centrum när de gestaltar olika situationer. 
Detta syns på dramalektionen när eleverna framför en presskonferens, de vill vara 
deltagare och de flesta vågar öppna sig inför de andra... I MUS-E projektet får ele-
verna kunskap i mycket om olika kulturer som de egentligen inte är medvetna om. 
När de sitter och frågar en klasskamrat om olika saker kommer det fram mycket 
om denna elev som kanske inte alla visste. Eleverna får verkligen kunskap om var-
andra, och de tränar i högsta grad på att våga! (AG) 

Lärarnas åsikter samlas kontinuerligt, skolledarna kontrollerar stämningen i 
skolan och använder åsikterna för att utveckla den egna profilen enligt speci-
ella omständigheter och behov. Här kan vi citera några intressanta tankar 
efter den första terminens utvärdering: 

”Vid utvärderande samtal med förskollärarna i skolan antecknade en av lärarna 
åsikterna från förskollärarna om effekter vid användning av Synliga ljud i deras 
barngrupp: 
- Mycket förbättrat tal - föräldrarna och talpedagog reagerade till förskollärarna. 
- En elev med annat hemspråk var så glad vid dessa lektioner, för att han lättare 
kunde förstå och följa med uppgifterna. 
- Alla lösningar var korrekta om man bara kunde motivera sin skrivning med 
tecken. 
- Eleverna har blivit mycket duktiga lyssnare och mer koncentrerade, reflekteran-
de. 
- Spontan grupplek har ökat där eleverna fortsatt med dans- och sånglekar som 
initierats under lektionerna. Dessa lekar har även fortsatt 1-2 dagar efter lektio-
nen. 
- Eleverna har visat stor tolerans mot varandra, vilket lett till att ALLA vågat spe-

112 



la/sjung solo. 
- De fanns en stor glädje från barnen att deltaga. Det var aldrig någon som inte 
ville vara med. (ILA) 

Sammantaget visar detta att musikaliska aktiviteter inte bara ger barnet käns-
lomässiga upplevelser, utan att det också ger en övning i grundläggande 
kommunikativa färdigheter. 

6.2.2 Reflektion av en oberoende observatör 

En mycket värdefull reflektion fick vi från en musiklärare som har många års 
erfarenhet och perspektiv på barnens åldersmässiga utveckling, och därför 
kan jämföra grupper med varandra enligt konkreta reaktioner. Vi citerar ur 
en längre intervju som två lärarstudenter gjorde med en musiklärare: 

Läraren vi träffar har arbetat flera år på Musikskolan och arbetar mycket ute på 
grundskolorna med årskurs två. Läraren arbetar med en klass på skolan som vi 
har varit på och som arbetar med integrerad undervisning. Det är första året som 
hon jobbar med en klass som arbetar integrerat med de estetiska ämnena. Det är 
svårt att säga hur det egentligen är eftersom hon bara har jobbat med dessa elever 
ett halvår. Hon tillägger att alla barngrupper är ju olika. Men hon kan säga att 
den gruppen hon har i skolan vi besökte är den bästa gruppen hon någonsin har 
haft. Det som förvånade henne mest var att de kan koncentrera sig mycket bättre 
än andra grupper på skolan med en traditionell undervisning. Hon säger att de är 
lyhörda för vad man säger. Dessa elever har en grund att stå på som hon aldrig 
varit med om förut. Det går att jobba musikalisk med gruppen på ett sätt som inte 
är vanligt i årskurs två. 

Klassen har haft det här arbetssättet sedan de gick i förskoleklass. Just nu arbetar 
klassen med en matematikmusikal som de ska göra i mars. Det hon ser som är an-
norlunda med denna klass är att den tar till sig saker snabbare. De reagerar på 
rätt sätt. De vet vad de ska göra på en gång. De kan saker som man annars måste 
jobba med klasserna med. Hon anser att det vore bättre om musikskolan kunde gå 
in och jobba med klasser och elever tidigare än vad man gör idag. Läraren betonar 
att hon bara har musik med denna klass och inte vet om det fungerar på samma 
sätt på andra lektioner, men tillägger att det borde följa de andra ämnena också 
när det gäller att kunna koncentrera sig. Hon träffar bara klassen en timme i 
veckan. Hon menar att det är svårt att se vilken inverkan deras sätt att arbeta 
egentligen har. 

Klassen har 28 elever och det man kan se är att de är trygga med varandra och 
inte har några problem att sjunga inför varandra. Hon tillägger att det inte är 
vanligt att eleverna vågar sjunga för varandra. Läraren är van vid att i grupper 
hon träffar finns det elever som förstör lektionerna. Det händer inte i denna klass. 
Matematikmusikalen de har börjat med visar att eleverna vet vad de ska göra och 
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de vågar gör det. Hon är inte van vid att det fungerar direkt. Läraren trodde inte 
att hon skulle se så stor skillnad på en gång som hon nu gjorde. 

Läraren tycker det skulle vara intressant och se hur klassen ser ut om några år, 
om det håller i sig. Med hjälp av resultat kan man mäta hur bra det har gått och 
man kan se att inlärningen går snabbare. Hon anser att det inte kan vara någon 
nackdel att jobba på det sätt skolan gör när eleverna blir trygga i klassen. Det bor-
de innebära en bättre skolgång där barnen känner sig trygga, vilket i sin tur leder 
till minskad mobbning mellan elever. Hon kan se en stor koppling mellan musik 
och matematik. I musik måste man kunna räkna noter, hela och halva och fjärde-
delar. Man måste även kunna räkna ut hur många toner man får med i en takt. 
Det blir mycket som har med matematik att göra. Även pulsen är viktig. Är man 
duktig i musik är man också vanligtvis duktig i språk eftersom det handlar om att 
följa en viss melodi. Hon anser att pianospel är bra för motoriken och det gäller 
även många andra instrument. 

Så slutar musiklärarens beskrivning av de tydliga effekterna i barnens bete-
ende höstterminen 2005. Både lärarstudenten och musikläraren var friståen-
de observatörer. Under intervjusituationen var det inte känt för dem att det 
nämnda integrerade arbetet med estetiska ämnen egentligen handlade om 
Synliga ljud-programmet som startade i flera skolor höstterminen 2003 i för-
skoleklasser. Beskrivningen speglar lärarens objektiva syn på barnens ut-
veckling efter två års experimentundervisning. Läs mer i Norlin och Sko-
germo (2005). 

6.3 Skolutvecklingsprojektets sammanfattande didaktiska analys 

Den gemenskapsbaserade aktionsforskningen har som syfte att förändra ef-
fektiviteten och kvalitén i skolornas verksamhet. Om lärarnas engagemang i 
förändringsarbetet är sammanflätat med deras didaktiska reflektion får 
kompetensutvecklingen nya former. 

Efter varje termin samlades alla skolor med deltagande lärare och ledare 
för att debattera de gemensamma problemen och planera vidare för projek-
tets utformning. Alla dessa möten är dokumenterade och deltagarlistan visar 
att lärarna är intresserade. I slutet av andra året samlade vi in viktiga fakta 
för dokumentation av det genomförda arbetet. Ett alternativ för observatio-
nen i klassrummet var ett observationsschema enligt begrepp som används i 
forskning om den sociala kompetensens utveckling: självkontroll, självhäv-
delse, empati, ansvarstagande och samarbete. Vissa lärare använde de be-
greppen i sin beskrivning. 

Målet med observationerna var att främja lärarnas kompetensutveckling. 
Resultatet påverkades av att projektledaren och medarbetarna regelbundet, 
1-3 gånger per termin besökte grupperna, enligt överenskommelse och be-
hov. Vid varje tillfälle var de tillsammans med barnen en eller två lektions-

114 



timmar, därefter reflekterade man gemensamt med lärarna om den aktuella 
lektionen. Den konkreta, didaktiska analysen var en viktig fortbildningsmöj-
lighet för alla deltagande lärare. Rektor och andra intresserade kollegor kun-
de vara närvarande på det reflekterande samtalet som slutade med planering 
av skolans profil, egna visioners genomförande och rådgivning. Ibland del-
tog de praktiserande lärarstudenterna också på dessa didaktiska möten. 

6.3.1 Konsekvenser i skolornas utvecklingsarbete

Undervisningens förutsättningar är viktiga för lärarna i projektarbetet. Det 
finns flera insända reflektioner som debatterades med skolans ledning och 
därefter fick lärarna förbättrade förhållanden för gruppernas undervisning. 
Det var brist på tid för planering, förberedelse och reflektion, de ville dela 
upp grupper etc. De anteckningar vi har citerat tidigare visar en ökande 
medvetenhet och ansvarstagande för barnens personliga utveckling, något 
som ställer krav på lärarnas arbetssätt. Det som var mycket positivt är att lä-
rarna inte bara vill få mer tid, men också visste varför den behövs och vilka 
resultat som förloras om de inte får arbeta efter programmets förslag och 
konkreta övningar. Allt detta vittnar om ett medvetet pedagogiskt tänkande, 
ett mer barncentrerat ställningstagande i de vardagliga rutinmässiga hand-
lingarna. 

Andra viktiga gemensamma drag i skolornas redovisning är att samarbete 
och planering får nya perspektiv. Den enskilda lärarens ansvar, konkreta för-
slag för förändring och förbättring av effektiviteten tas på allvar av skolornas 
ledning. Detta gör att behovet ökar för gemensamma funderingar och att 
grupper organiseras spontant som arbetar tillsammans för projektets utveck-
ling. 

Vi kunde läsa lärarnas egna beskrivningar om konkreta händelser som vi-
sar närvaron av den kreativa demokratin i skolan. Lärarnas professionalism 
träder stegvis i funktion under projektet. Kompetensutvecklingen blir en 
vardaglig praktik där lärarna lär sig av varandra. De byter idéer, berättar om 
lyckade lektioner, funderar varför det inte blev som de planerade och hur de 
andra gör för att lösa problemet. De bästa lösningarna blir gemensam lärdom 
och förändringens dragkraft är barnens utveckling. Det är det bästa beviset 
för lärarens professionella arbete. 

De fyra delprojekten har olika didaktiska mål, förutsättningar, profil och 
arbetssätt.  Bara den filosofiska grundidén, de radikala estetiska aktiviteter-
nas användning med dess bestämda principer är gemensam. Skillnader finns 
i arbetets organisation men det målmedvetna pedagogiska arbetet med ökan-
de professionalism följer utvecklingen. Vi kan beskriva skolornas profil som 
ett tema med fyra variationer. I en kort analys summerar vi vart de har 
kommit efter två år och hur de vill gå vidare. 
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Lagersbergsskolans mål var att arbeta med barnens olika problem från de 
tidiga åren. Ett delprojekt var inriktat på individuell hjälp för de mest behö-
vande, socialt och psykiskt störda barn som har svårt att hitta sin plats i sko-
lan. Delprojektet Fristadsbarn använde estetiska uttrycksformer för individu-
ell utveckling under nära personliga relationer. Projektet avslutades i decem-
ber 2004 med ett seminarium. Samtidigt utvecklades i deras invandrartäta 
förskola arbetet med Synliga ljud i förskoleklasserna och blev uppskattat både 
av barnen och av lärarna. Det var verkligen en stor utveckling av lärarnas 
arbetssätt och skapandelust på lektionerna. De kunde inspirera andra lärare 
för att hjälpa barnen så tidigt som möjligt. 

Årbyskolans MUS-E-projekt har som huvudinriktning att motarbeta våld, 
rasism och betonar den sociala och personliga harmonins utveckling via 
konstnärernas ”gästspel”, tillfälliga vistelse i skolan. Det var inte så medvetet 
pedagogiskt, mer överraskande och intressanta kulturella effekter som öpp-
nade vägar till nya lösningar för pedagogerna. Här har den pedagogiska re-
flektionen och idéernas användning byggts in i skolans arbete huvudsakligen 
efter projektets avslutning. Med Synliga ljud-programmet får barnen en mjuk 
ingång till de estetiska uttrycksformernas olika variationer som fortsätter se-
nare i mer integrerade former i skolans undervisning. Det är avgörande för 
invandrarbarn att komma in i en lärande miljö i de tidiga åren. I en förskole-
klass finns det 24 barn, av dessa är 20 invandrarbarn.  Klassläraren har erfa-
renhet av att involvera dem i gruppen. Naturligtvis ger de lekfulla kommu-
nikativa övningarna grund för en bra gemenskap. 

Djurgårdsskolans grundidé var och är den fördjupade musikaliska under-
visningen. Här arbetar många välutbildade musiklärare och deras med-
vetenhet ökade under projektets år i skolan. De har musikklasser från klass 4. 
Nu finns det konkreta planer att använda musiklärarnas kunskap redan i de 
tidiga åren för barns musikaliska och personliga stimulans. De danande este-
tiska aktiviteterna står i centrum med stark pedagogisk medvetenhet och 
konsekvens. De har fått fler musiktimmar i första klass, med barn som kom-
mer från de två förskoleklasser som arbetar med Synliga ljud. Den musiska 
stimulansen går oavbrutet vidare från 4-5 år till högstadiet. Lärarnas peda-
gogiska medvetenhet och engagemang ger förhoppningar om att resultaten 
ska blir positiva för alla barn. 

Kjulaskolan är lika medveten, men mer fokuserad på de radikala estetiska 
aktiviteternas identitetsformande, allmänt kunskapsskapande användning i 
skolan i alla ämnens undervisning. De estetiska aktiviteterna blir pedagogis-
ka redskap i skolans helhet, för resurskunskapens och livskompetensernas 
stimulans i skolans långsiktiga pedagogiska planering. Målet är att utveckla 
en skolbaserad integrerad läroplan med estetiska arbetssätt för alla ämnen i 
skolan. Läroplanen ska vara färdig till projektets slutfas med kursplaner i oli-
ka ämnen för att levandegöra kunskapen för barnen. Arbetet i förskoleklas-
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sen började höstterminen 2003 med Synliga ljud och visar sina effekter i de 
barngrupper som nu går i klass 2. Nya grupper startade under 2004 och 2005, 
det betyder att skolans alla barn får en komplex estetisk stimulans för det 
kommande skolarbetet. Deras resultat kan följas upp, skolan har en liten och 
stadig barnskara. 

6.3.2 Konsekvenser för lärarnas professionella utveckling 

En av projektens effekter i skolornas utveckling har blivit att behovet av vi-
dareutbildning ökar. Flera av skolans lärare och ledare börjar studera på oli-
ka nivåer. Under det pågående projektarbete deltog några av de medfors-
kande lärarna på högskolekursen Estetik i ett pedagogiskt perspektiv. När man 
läser deras examensarbeten, syns tydligt den ökande medvetenheten i det 
vardagliga arbetet. Här kommer ett bevis på hur utbildningen förändrar per-
spektivet till en forskande attityd också på det dagliga arbetet: 

Uppmärksamhet och koncentration i klassen har blivit bättre. Barnen är inte bara 
aktiva lyssnare, utan de är också reflekterande lyssnare. Det visar sig i de efter-
tänksamma svar de ger. De struntar inte i en lyssnaruppgift, utan de flesta vill 
berätta om sin upplevelse ... Barnen känner att det de säger är viktigt och att de 
blir tagna på allvar. Rogers (2001) menar att reflektion är en kognitiv process som 
kräver individens engagemang. Många forskare påstår att verklig kunskap skapas 
genom reflektion. För att reflektion i skolan ska vara möjlig krävs fyra grund-
läggande faktorer: eleven bör kunna se skälen till reflektion, bör känna att hans el-
ler hennes åsikter är värdefulla, eleven behöver en utvecklad vokabulär och behö-
ver kunna reflektera utifrån relevanta kriterier. (ILA) 

En analyserande kommentar till citaten: Inte bara barnens, men också lära-
rens kunskap kan utvecklas genom den didaktiska reflektionen. När lärarna 
har ett verkligt skäl till reflektion stimuleras deras eget undersökande arbets-
sätt i barnens utveckling. När hon känner att hennes åsikter är värdefulla, då 
blir det viktigt att utveckla vokabulären för att reflektionen ska bli saklig och 
tydlig. Naturligtvis kräver detta vidare utbildning och debatt med kollegor, 
men det är en gemensam angelägenhet. Alla har rätt att lämna sin reflektion i 
projektens utvärdering och alla är lika intresserade av processens didaktiska 
utgång samt konkreta resultat i barnens utveckling. 

Som vi kunnat se tog flera av lärarna gärna på sig uppgiften att presentera 
det pågående arbetet i olika sammanhang, konferenser och fortbildningar. 
De berättade på en konferens i Västerås om det som de ser och känner kan 
var viktigt för andra lärare i deras arbete med barn. I Eskilstuna på fortbild-
ningsdagarna vårterminen 2006 deltar skolornas representanter i presenta-
tionerna. De vågar delta i sakliga diskussioner med egna åsikter och relevant 
kunskap. Alla i projektet är stolta över deras personliga mod att vara aktiva i 
det pågående pedagogiska samtalet. Detta är det bästa beviset för den pro-
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fessionella utvecklingens höga nivå. Analysen kan lägga märke till att kom-
petensutvecklingen har blivit mer flexibel, fått olika former och inspirerats av 
det interkulturella samarbetet. 

Den personliga förändringen, som kan vara konsekvensen av deltagandet 
i gemenskapsbaserad aktionsforskning börjar synas i lärargrupperna. Hos 
några är det tydligare, hos några kommer kriterierna för förändringen kan-
ske att märkas senare, så som de beskrivs i metoden (Stringer, 1999): 

� Demokrati – alla känner att de är viktiga medforskare och har fått möj-
lighet för den personliga utvecklingen i projektets didaktiska, kreativa, 
demokratiska miljö där alla förslag och kommentarer tas i anspråk 

� Jämställdhet – deltagandet i projekten gäller olika lärarkategorier, med 
forskande attityd och ansvar för det egna arbetet via reflektion och kon-
kret resultat-test 

� Befriande – ger nya perspektiv, tidigare stelnade arbetssätt reflekteras, 
ifrågasätts, förändras. Man får starta något annorlunda, tänka vidare, 
kritiskt och långsiktigt 

� Livskvalitetshöjande – ger stimulans och lust att gå på nya vägar, våga 
vara sig själv, att börja ny utbildning, lustfyllda program och gemen-
skap på nya grunder 

Med ett sammanfattande uttryck kan resultatet ge kreativ demokrati genom de 
olika särdrag som utvecklas under ett projektarbete, både för enskilda och på 
lång sikt för alla i skolan. En känsla av gemenskap, med livskvalitetshöjande, 
befriande demokratisk jämställdhet börjar genomsyra skolan som arbets-
plats. 

6.3.3 Konsekvenser av interkulturellt samarbete 

Förändring av projektets fokus
Kompetensutvecklingen i Ungern och det gemensamt planerade EU-
projektet förändrade projektets fokus. Från en estetiskt centrerad skolutveck-
ling inriktades undersökningens fokus på den mer konkreta forskningen 
kring de vitala kompetensernas stimulans via de estetiska aktiviteterna i de 
tidiga åren. Det blev speciellt intressant att undersöka hur vi kan hjälpa barn 
som finns på gränsen att ramla ut från skolans system för gott. Detta var en 
viktig vändpunkt för projektets fokus. 

Tillsammans med fokusförändringen kom nya uppgifter i form av över-
sättning av programmet, läromedlets modernisering och arbetssättets an-
passning till olika gruppers intresse. Allt detta gav en mer medveten och 
spännande arbetssituation. Det var mycket stimulerande för lärarna att få 
kontroll, jämförelse och erfarenhetsbyte med ett annat land. Nu finns det en 
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nyfikenhet. Ingen vill missa resultaten och testar därför barnen noggrant. 
Under hösten 2006 kommer sanningen fram, men lärarna har roligt under 
tiden. Barnen sjunger svenska barnsånger i de ungerska förskolorna och de 
svenska lärarna har fått betydelsefulla erfarenheter av de estetiska aktivite-
ternas användning i en folklig tradition från de besökta ungerska skolorna. 

Principer för det pedagogiska arbetet 
Det internationella samarbetets största betydelse var att vi fick utarbeta en 
konkret beskrivning för projektets viktiga gemensamma principer. Det var 
nödvändigt för att resultaten skulle kunna jämföras. Vi fick tänka mer kon-
kret och tydligt i vårt projekt: Vad vill vi fokusera på under arbetets gång och 
hur vill vi nå våra viktigaste mål? Vilka didaktiska drag och pedagogiska 
ställningstaganden som kännetecknar vårt projekt kan vara användbara för 
andra skolor? Svaret på dessa frågor har sammanfattats i de personlighets-
danande estetiska aktiviteternas didaktiska principer. Ett viktigt resultat av 
vårt arbete är den utformade modell för skolutveckling som formats i det in-
ternationella samarbetet. De principerna och kriterierna utgör grundläggan-
de förutsättningar för barnens personlighetsbildning med danande estetiska 
aktiviteter. 

6.4 En alternativ modell för interkulturell skolutveckling –
Eskilstunamodellen 

Under skolutvecklingsprojektets många år utkristalliserades de tankar som 
blev ledande idéer i det långsiktiga samarbetet och hjälpte projektens delta-
gare och lärare att gå i samma riktning i de olika verksamheterna. På våra 
möten debatterades, kompletterades och slutligen sammanfattades Eskilstu-
namodellens didaktiska kriterier: 

1. Barnets mångfaldiga personlighetsutveckling med estetis-
ka/musikaliska aktiviteter ger grund för demokratiskt deltagande i 
samhället 

2. Pedagogernas kompetensutveckling sker i praxisnära aktivitetsforsk-
ning 

3. Verksamheten bygger på gemensamma principer: 

�Den radikala estetikens filosofi ger en bärande teoretisk grund 

�Barnens vitala kompetenser är grunden för deltagande i samhället, 
därför är det skolans uppgift att dana de sociala, kommunikativa och 
kognitiva kompetenserna med hjälp av de estetiska aktiviteterna i de ti-
diga åren 

�Alla barn kan utvecklas, men krav, stimulans och uppföljning behövs 
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�Kunskapen blir levande om lärandet byggs på sinnenas träning i an-
vändning av komplexa estetiska uttrycksformer i alla ämnen 

�Förståelsen av olika kulturer berikar individen och främjar det inter-
kulturella skolarbetet 

�Estetisk och välorganiserad lärandemiljö ger bättre studieresultat  

Eskilstunamodellen ser barnets utveckling som en långsiktig och oavbruten 
pedagogisk process som byggs steg för steg från förskolan till gymnasiet: 

Förskolan ger grunden för personlighetens framgång i livet. Modellens peda-
gogiska redskap är sinnenas och uttrycksformernas mångfaldiga träning 
med lekfulla estetiska aktiviteter i förskolans tidiga år. 

Förskoleklassen bygger en bro till skolan med programmet Synliga ljud, som 
medvetet tränar förutsättningarna för läsning, skrivning och symboliskt tän-
kande. 

Varje skola som använder modellen kan hitta sin egen profil, utforma lokala varia-
tioner för de estetiska-musikaliska aktiviteternas integrering i kursplaner för 
högre klasser enligt specifika förutsättningar, kultur och tradition för att stär-
ka barnens identitet. 

Ledstjärnor för pedagogernas arbete: 

� Interaktion med intersubjektivitet   

� Långsiktighet i utvecklingens planering 

� Omsorg med barnens personlighet i centrum 

� Närvaro och närhet i relationerna 

� Ansvar för hela processen i mötet med barnen 

Modellens användning ger enligt den akronym som formas av dessa led-
stjärnor glädje och lycka; Ilona på finska. 

6.5 Eskilstunamodellen i en europeisk kontext 

År 2003, när skolutvecklingsprojektet sattes i gång, kontrollerades de aktuella 
teoretiska problemställningarna för att se om vi genom arbetet kunde bidra 
till lösningar i skolans kris. Nu, när arbetet närmar sig slutfasen, behövs en 
analys av hur arbetet i Eskilstunamodellen relateras till den senaste pedago-
giska utvecklingen. 

På de europeiska kultur- och utbildningsministrarnas möte i november 
2005 betonades att i ett högteknologiskt utvecklat samhälle beror skillnaden i 
ländernas konkurrenskraft mest på den mänskliga faktorns kvalité. När de 
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återkommande PISA-undersökningarna uppmärksammas i tidningarna ökar 
förståelsen att se barnen som framtida resurser i det globala livet och beva-
randet av jorden för framtida generationer. Därför bör det pedagogiska arbe-
tet rikta in sig på kompetensernas utveckling i landets hela unga population.  

De aktuella internationella teorierna beskrivs i European Early Childhood 
Education (EECE) Research Journal, vol. 13, nr 1, 2005. Artiklarna visar ett 
förändrat fokus på den tidiga barndomens pedagogiska möjligheter. Här be-
tonas det starka behovet av stimulans i utvecklingen hos små barn i den pe-
dagogiska miljön, där förskola, daghem, fritidshem och familjens roll analy-
seras. Exo- och makromiljöns samverkan får ny belysning. Den regionala och 
statliga policyn kan kompletteras med professionellt arbete och praxisnära, 
experimentell forskning. I det pågående projektet i Eskilstuna arbetar skolor-
na i denna riktning med skolbaserad läroplan och experimentundervisning 
med danande aktiviteter i förskoleklasserna. 

Under de senaste åren betonar teorierna den medvetna pedagogiska led-
ningens betydelse och de vuxnas ansvar för en förbättrad kapacitet och kvali-
tet av ungdomarnas livskompetenser. 

Det finns skillnader mellan olika länder i hur barns utveckling tolkas. I 
England ville man öka de akademiska ämnenas närvaro och undervisning i 
förskolan från 4 år, men det blev inte någon effektiv stimulans för kompeten-
serna. Mills och Mills jämförelse (1998) visar, att de 13-åriga barnens resultat i 
det matematiska tänkandet hade hög kvalitet i Schweiz, Ungern och Belgien. 
Orsaken var att i de länderna var de estetiska aktiviteterna i förskolan en 
”protected area”. Barnen fick en fast grund och bättre inlärningsförmåga för 
sin framtida livskarriär genom att träna upp det avgörande abstrakta tän-
kandet via speciella övningar. Därför borde det skapas curriculum/läroplan 
och pedagogiska material för ett professionellt arbete för de tidiga barnaåren 
också i de länder som har mer problem med barnens skolgång. I Synliga ljud-
programmet arbetar förskoleklasser och förstaklasser med pedagogiskt ge-
nomtänkta estetiska aktiviteter för att stimulera barnens livskompetenser för 
sin framtida skolgång. Ett curriculum med tillhörande arbetssätt och lärome-
del ger säkerhet för arbetets effektivitet. 

Pamela Oberhuemer (2005) betonar i sin artikel den ”demokratiska pro-
fessionalismens” nödvändiga stöd i förskolans arbete. De professionella, med 
en speciell kunskap som inte finns i föräldrarnas eller de kommunala beslut-
fattarnas repertoar, kan ge garanti för ett långsiktigt resultat i barnens kom-
petensutveckling. De som blir de tidiga barnaårens pedagoger måste, enligt 
Oberhuemer, ha en dagsfärsk utbildning på det moderna utvecklingspeda-
gogiska området. Detta är viktigt för alla barn i en kommun eller i hela sam-
hället, eftersom barnens vitala kompetenser är grunden för ett livslångt 
lärande och den framtida välfärden. I Danmark betonas pedagogikens socia-
la, kulturella och ekonomiska roll och pedagogiken betraktas i en holistisk 
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relation i samverkan mellan individen och den komplexa miljön. I Eskilstuna 
ger ett genomtänkt didaktisk-pedagogiskt kursutbud, aktionsforskning och 
fortbildning i skolutveckling vid Mälardalens högskola professionellt stöd till 
lärarna och skolorna i regionen. Delprojektens ledare deltog i estetisk-
didaktisk kurs med utvecklingspedagogik. 

Ferre Laevers (2005) betonar de sociala och de kommunikativa färdighe-
ternas roll i ett kommande vuxet liv och speciellt det logiska tänkandet, eller 
tankeprocessens färdighet. Barnen måste stimuleras för att delta i sådana öv-
ningar som ökar kapaciteten av kompetenserna, men därutöver behöver de 
intuitiv intelligens, kreativitet och systematisk reflektion. Enligt honom ska 
teorin komma överens om vad barnen behöver i framtiden och hitta innehål-
let för läroplan och de lämpliga undervisningsmetoder som kan ge en ut-
veckling i den utpekade riktningen. En dynamisk och kraftfull lärandemiljö 
kan vara viktig för att utarbeta och förverkliga ett nytt läroplanskoncept för 
de yngre barnen. Eskilstunamodellens koncept, skolornas konkreta arbete 
med förändrat innehåll, undervisningsmetoder och Kjulaskolans lokala läro-
plan visar att projektet går i rätt riktning. De estetiska aktiviteterna i barn-
grupper ger sådana övningar som ökar kapaciteten av livskompetenserna, 
stimulerar kreativitet, systematisk reflektion och analysförmåga hos alla barn 
i projektet. Enligt Laevers kan allt detta kännas för komplicerat, nästan omöj-
ligt att genomföra, men man måste tänka på den enorma dynamik och de 
resurser som lärarna ute i skolorna har. Läroplanens resultat beror på bar-
nens involvering i undervisningens process. Jag avslutar med Laevers ord 
som på detta sätt sammanfattar sina argument: 

We will get the output society desperately expects from the educational system. 
We therefore need wisdom and a professional understanding of the field at the 
level of policy makers: in the end they set out the conditions that make teachers 
address the enormous potential that lays in each and every child. The quality of 
life of individuals and society – no more and no less – is the issue at stake! (s.28) 

Detta citat betyder att vi ”experter” har viljan att ge en förbättring i skolans 
effektivitet, det förväntade resultat som samhället fortfarande väntar så de-
sperat på. Därför behövs visdom och professionell förståelse från det politiskt 
beslutande fältets representanter. I slutänden är det de som ger förutsätt-
ningarna för lärarna att utveckla de inneboende resurser och framtida möj-
ligheter som finns i varje enskilt barn. Livets kvalitet och välfärden för indi-
vider och för hela samhället, varken mer eller mindre, står på spel! 

Sammanfattningsvis: efter orienteringen kring den tidiga barndomens 
pedagogik i Europa blev det tydligare att Eskilstunaprojektet arbetar på det 
mest efterfrågade området och stävar efter att genomföra denna ”nästan 
omöjliga” uppgift. Vi har haft som avsikt att delta i nätverket Kultur, estetik 
och skola med vårt projekt och använda de speciella förutsättningar som Es-
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kilstuna kommuns medvetna satsning på det estetiska fältet och Mälardalens 
högskolas vetenskapliga resurser ger. De som arbetar med de radikala este-
tiska aktiviteternas möjligheter i skolan, inser att planeringen måste ha en 
dubbel strategi. Fältet behöver stöd på kort sikt för att det estetiska perspek-
tivet i skolans undervisning över huvud ska kunna utvecklas. Men samtidigt 
krävs det långsiktiga insatser för att på ett mer genomgripande sätt upp-
märksamma det didaktiska arbetet med estetisk dimension. De måste på nå-
got fruktbart sätt kombinera utbildning och fortbildning med forskning och 
utvecklingsarbete och berika lärarutbildningen med den estetiska upplevel-
sens arbetssätt. 

6.6 Skolutvecklingsprojektets betydelse för Eskilstuna 

Lärarutbildningens studenter behöver i sin praktik se skapande processer i 
skolorna kring musik, bild och drama, för att möta elever med olika förut-
sättningar och behov, utöver mer kontakt med den aktivitetsforskning som 
pågår i skolorna. Både våra lärarstudenter och de som studerar inom magis-
terprogrammet i pedagogik med inriktning mot skolutveckling, kan hitta ett 
forskningsfält för att ställa egna frågor och undersöka fenomenen i en prax-
isnära forskningsmiljö. 

Aktionsforskningen syftar till att förbättra skolornas effektivitet. Därför är 
det viktigt för forskningen att reda på vilken nytta skolledare och personal, 
som ställer barnets vitala kompetenser i fokus, ser i projektet. En erfaren och 
medveten skolledare som inte bara förstår, men också hittar konkreta möjlig-
heter och ekonomiska lösningar i organisationen för att ge nytt innehåll till 
skolans ”fria rum” för utveckling, presenterar projektarbetet i sin rapport 
med följande citat: 

Samverkansprojektet med Mdh har främst var riktat mot våra lägsta årskurser 
och därvidlag också varit en del av en forskarstudie kring betydelsen av riktade 
musikpedagogiska insatser för barnens helhetsutveckling i sitt lärande. Projektet 
har från vår sida engagerat såväl musiklärare och personal i år F-3 som skolled-
ningen… I oktober 2004 genomfördes en framgångsrik studieresa till Budapest… 
Störst intryck gjorde besöken vid skolorna ”Kós Károly” och ”Andor Ilona”, 
grundskolor med musikprofilering på samma sätt som Gamla Stadens Musikklas-
ser. Besöket vid båda nämnda skolorna gav de deltagande en god inblick hur den 
speciella musikpedagogiken tillämpades… Hur yttrar sig då projektet ”Synliga 
ljud” och våra erfarenheter i den konkreta vardagssituationen? För det första så 
garanterar vi alla våra elever i år F-3 att få kvalificerad musikundervisning av 
kompetenta och behöriga musiklärare. För det andra sätts resurser in redan i för-
skoleklass genom att en av våra specialpedagoger (som också har musikbakgrund) 
går in 1 gång per vecka tillsammans med förskolläraren. Detta arbete följs också 
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upp med av musikläraren på den ordinarie musiktimmen. Samma organisation 
gäller åk 1 med klassläraren, specialläraren och musikläraren… 

 Sammantaget bidrar detta till en betydande kvalitetshöjning på musikundervis-
ningen för våra lägsta åldrar, vilket vi också är övertygade om skärper den auditi-
va perceptionen och ökar den aktiva inlärningsförmågan hos dessa våra yngsta 
elever… Det är därför extra viktigt för oss att projektet ”Synliga ljud” och utbytet 
med ungerska skolor kan ges en fortsättning. Vi är övertygade om att det har 
mycket att tillföra Eskilstunas grundskolor, inte minst på det specialpedagogiska 
planet. (US) 

Intresset ökar för skolornas projekt. Styrelsen för SCIRA (Internationell Rea-
ding Associations svenska avdelning) gästar Mälardalens högskola på en 
studiedag tillsammans med Djurgårdsskolan i september 2006. Nya skolor 
ville komma in i nätverket under åren. I Eskilstuna startade Hällbergaskolan 
sitt eget projekt. Ledare är Anna Ehrlin som arbetar med projektets veten-
skapliga uppföljning i en D-uppsats vid Stockholms universitet med inrikt-
ning på praxisnära forskning med titeln: Medveten musikundervisning – vad ger 
den? I Hallstahammar kommun startade Nibbleskolan ett liknande projekt på 
initiativ av rektor Bitte Henriksson. 

Det är det andra året som lärarutbildningen avslutas med ett 10 poängs 
examensarbete och flera studenter tar nu möjligheten att följa upp delprojek-
ten i skolornas arbete som oberoende observatörer. Det finns flera undersök-
ningar under åren som med olika perspektiv och problemställningar beskri-
ver det som händer och hur lärarna och barnen upplever de olika estetiska 
processerna. Nu finns det flera intressanta färdigskrivna C-uppsatser och en 
magisteruppsats. Under läsåret 2005–2006 skrivs några större arbeten: ett lä-
rarexamensarbete i musikdidaktik som ett samarbete mellan Kungliga Mu-
sikhögskolan i Stockholm och Mälardalens högskola, och 1-2 magisterupp-
satser i skolutveckling vid Mälardalens högskola. I bilaga 6 finns en sam-
manställning av uppsatser om skolutvecklingsprojektens estetiska aktiviteter 
och estetikens pedagogiska möjligheter. 

I skolutvecklingsprojektets modell sammanfattades det tydligt att arbetet 
pågår på tre olika nivåer och att vi har nått konkreta resultat på dessa nivåer i 
pedagogiken: 

1. Fältnivå, med experimentundervisning som ger empiriskt material och 
erfarenhetsbaserad kunskap för vår undersökning, som i den tredje fa-
sen innehåller sex skolor i Sverige och tre skolor samt tre förskolor i 
Ungern, sammanlagt 450 barn med ungefär 80 lärare involverade. 

2. Handlingsteoretisk eller didaktisk nivå, som finns inom utbildningsve-
tenskapens territorium. Vi kommer att använda vårt forskningsresultat 
för att förbättra praktiken. Jag tror att allt detta hör till ett pedagogiskt 
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professionsvetenskapligt och mycket viktigt område, men pedagogiken 
som disciplin och forskningsområde är bredare. 

3. Vi hoppas att vår kommande analys på en filosofisk nivå ska kunna nå 
till ett högre perspektiv som kan förklara viktiga teoretiska samman-
hang mellan filosofi, estetik och filosofisk pedagogik. Kan den nutida 
pedagogiska teorin bidra till den medvetna människans utveckling eller 
måste vi söka efter nya teorier? Problemen finns här och nu, vi kan inte 
skjuta ansvaret till våra barn. Vi har haft stora förhoppningar på tekni-
ken och elektroniken, den objektiva vetenskapen, men hittills har vi 
mest sett bevis för den mänskliga naturens oberäknelighet. Kan vi tänka 
oss att användningen av den radikala estetiken kan bli en hjälp att hitta 
vägen till det goda livet och bli människor med full värdighet? Många 
discipliner behöver samarbeta för att få svar, inte minst pedagogiken. 

6.7 Avslutande tankar 

I Eskilstuna finns en stark tradition med estetiska verksamheter och lärarnas 
kunskap och erfarenheter är viktiga för nybörjarna i den pedagogiska prakti-
ken. Ett viktigt mål för den praxisnära forskningen är att lyfta fram den ”tys-
ta kunskapen” och ta vara på erfarenheter för att de ska bli användbara för 
en större population i andra skolor. Våra studenter behöver se positiva och 
engagerade lärare och via projekten kan de uppmärksamma goda förebilder i 
skolorna och följa upp deras arbetssätt. Jag hänvisar till Thavenius (2003) tan-
kar kring teorins och praktikens ömsesidighet. Enligt honom är praktiken 
inte bara en plats där teoriernas användbarhet testas. Teoretiskt genomlysta 
beskrivningar av pedagogisk praktik är ovärderliga underlag för en mer kva-
lificerad undervisning. Både den didaktiska och den filosofiska teorin har 
mycket att hämta från medvetet genomförd pedagogisk experimentunder-
visning. Så föddes teorier från pedagogikens praktiker. Alla de stora pedago-
gerna under historien som Comenius, Pestalozzi, Fröbel, Dewey och Steiner 
ville hjälpa till med de aktuella problemen i samhället, därför blev deras pe-
dagogiska filosofi betydelsefull. 

Lärarna i Eskilstunaprojektet arbetar i deras anda. Ansvar och engage-
mang för barnens bästa ger dem kraft att övervinna den vardagliga rutinens 
besvärliga situationer, svårigheter och motkrafter ibland från sina egna kol-
legor. En saklig, långsiktig planering för barnens utveckling med danande 
aktiviteter förutsätter en positiv förändringsbenägenhet i skolan. Skolledare, 
som vill utveckla nya pedagogiska projekt, men är tveksamma och tror att 
det är något stort och avlägset, bör lita på lärarnas dynamik och resurser och 
fundera på en av rektorernas kloka råd: 
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Hur omsätter vi alla idéer i praktiken?... I början av arbetet diskuterar vi visioner. 
Nästa steg blir att arbetslagen omvandlar dessa visioner till verklighet. Förhopp-
ningen är också att få ett mer självklart, spontant samarbete över hela skolan, där 
även förskolan ingår… 

En lärdom som vi fick med oss var att framgången inte helt säkert ligger i storle-
ken i personalstyrkan eller barngruppen, den påverkas i hög grad av att organisa-
tionen anpassas efter det man har och gör det bästa av det man har. (BS) 

Den gemenskapsbaserade aktionsforskning som utvecklas och genomförs i 
Eskilstunaprojektets verksamheter har till syfte att förändra skolans effektivi-
tet som lärande organisation och ge stöd åt barnens kompetensutveckling. 
Resultaten av de estetiska aktiviteternas användning i de pedagogiska verk-
samheterna kan tolkas på den generaliserbara teoretiska nivån och en objek-
tiv analys kan förändra synen på de estetiska aktiviteternas värdering i pe-
dagogikens vetenskapliga system. Det blir nästa steg i forskningsprocessen. 
Förändringen är på väg. 
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Bilaga 1: Deltagare i projektet 
 
Namn Skola Arbetsområde Signatur i texten 
Bo Söderberg Kjulaskolan Rektor BS 
Evabritt Engnander  delprojektledare EE 
Nina Drigoris  projektansvarig ND 
Ann-Marie Thörn  lärare AMT 
Sofi Modin  dyslexipedagog SM 
Eva Larsson  lärare EL 
Gunilla Lagerqvist  förskollärare GL 
Anna-Lena Stighagen  lärare ALS 
Christina Åslund  lärare CÅ 
Per-Axel Sundberg  Årbyskolan Bitr.rektor PAX 
Urho Airiman  Bitr. rektor UA 
Britt Åström  delprojektledare BÅ 
Birgitta Jansson  lärare BJ 
Johan Mörén  musiklärare JM 
Anna Thörnblom  förskollärare AT 
Margareta Åström  delprojektledare MÅ 
Linda Karlsson  lärare LK 
Beatrice Karjel  lärare BK 
Helena Rivel Djurgårdsskolan rektor HR 
Ulf Selander  Bitr. rektor US 
Inga-Liz Andersson  delprojektledare ILA 
Mats Stenlund  musiklärare MS 
Anna Lundstedt  specialpedagog AL 
Carna Fredriksson  musiklärare CF 
Johan Bohlin  musiklärare JB 
Maria Sten  musiklärare MS 
Åsna Heijneman  musiklärare ÅH 
Ing-Britt Hagström Lagersbergsskolan Områdeschef IBH 
Lena Wilhelmsson  Bitr. rektor LW 
Agneta Hallgren  förskollärare AH 
Åsa Grahn  fritidspedagog ÅG 
Eva-Lis Rosenberg  projektansvarig ELS 
Lena Ringvall  lärare LR 
Sandra Andersson  lärare SA 
Per Apelmo  delprojektledare PA 
Chantal Canivet Länsmuseet Länskonstkonsulent  
Margareta Holmberg Mdh  Adjunkt, lärarutbild.  
Monica Isakson Mdh Adjunkt, lärarutbild.  
Anna Ehrlin LHS forskarstudent  
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Bilaga 2: Forskningsansökan 

Estetik i ett pedagogiskt perspektiv 
Forskningsprojekt vid Mälardalens högskola ISB

Sökande: Fil Dr. Ilona Antal-Lundström 
 
Inledning 
Den moderna människan och våra barn strävar efter att hitta sin identitet, 
sina livsmöjligheter och uppgifter. Detta sökande efter orientering, värdering 
i livet och djupare förståelse av vår värld kastar ett starkare ljus på de estetis-
ka aktiviteterna och deras pedagogiska/didaktiska relevans. 
 
Under år 2003 har det bildats en grupp vid Mdh på Institutet för Samhälls- 
och beteendevetenskap (ISB) som består av en lektor i pedagogik, två kolle-
gor inom lärarutbildningen och fyra skolor i Eskilstuna kommun. Vår ge-
mensamma strävan är att förändra skolans effektivitet som en lärande orga-
nisation och ge stöd till barnens kompetensutveckling. Vi vill prova de este-
tiska aktiviteterna som ett pedagogiskt redskap och vill samarbeta i en ge-
menskapsbaserad aktionsforskning i ett skolutvecklingsprojekt. 
 
Jag är projektets vetenskapliga ledare, med uppgift att planera forsknings-
projektet och lämna in ansökan. I nära anknytning till det planerade projektet 
”Estetik i ett pedagogiskt perspektiv” arbetar jag med en filosofisk-
pedagogisk forskning kring estetikens relation till andra discipliner och den 
radikala estetikens pedagogiska konsekvenser. De teorierna utgör utgångs-
punkt för vårt forskningsprojekt. Det är angeläget att berika de aktuella teo-
rierna om skolutvecklingen med den radikala estetikens filosofiska och di-
daktiska aspekter. 
 
Syfte 
Forskningsprojektet inriktar sig på att undersöka den estetiska kunskapsska-
pande och socialiserande processens didaktiska förutsättningar i de olika pe-
dagogiska verksamheterna och analyserar de estetiska aktiviteternas relevans 
i skolutvecklingens teori och praktik. 
 
Områdesöversikt: Teoretiska utgångspunkter och forskning kring estetisk 
pedagogik 
Vi tar emot världen via våra sinnens aktivitet i den sinnesmässiga perceptio-
nens form. På grekiska kallas detta direkta möte med verkligheten ”aesthe-
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sis”, sinnesförnimmelse. Ordet är grunden för begreppet ”estetik”. Alla våra 
upplevelser, kunskaper och erfarenheter kommer via våra sinnen och går 
vidare till en bearbetning i vår hjärna, som har utvecklats och specialiserats 
genom en utövad perception under människans utveckling. 
 
Vår sinnesmässiga kapacitet, differentiering och snabbhet i perceptionen kan 
övas upp. Detta var grunden för människans överlevnad. Stimulus aktiverar 
perceptionen och sinnesintrycken går vidare till våra hjärncentra, men inte 
alltid och automatiskt. Det behövs speciella förutsättningar för att ett sinnes-
mässigt stimuli ska gå vidare till hjärnan och uppmärksammas av vårt kogni-
tiva system, där begreppet formas som en uppfattning, en medveten och be-
arbetad sinneserfarenhet. Kvalitén av den sinnesmässiga, ”estetiska” proces-
sen påverkar kvalitén av vår kunskapsskapande process. (Adorno, T ; Hork-
heimer, M (1981) Marton, F (1997, och 2000), Molander, B (1995 och 1998), 
Illeris, K (2001) Nussbaum, (1995), Meynell, (1997). 
 
Isobel Armstrong (2000) har myntat begreppet ”den radikala estetiken” och 
givit grund till en filosofisk-pedagogisk förändring som ger nya perspektiv 
på skolans arbete med de estetiska aktiviteterna.  Den ”radikala estetiken” 
innefattar en levande relation till konst och till livets former och händelser. 
Enligt Dewey är det denna radikala estetiska aktivitet som håller oss vid liv. 
En djupare analys av begreppet aktivitet, ”experience” eller erfarenhet i De-
weys teori kan förändra teorin om estetiken. Ett viktigt argument hos Arm-
strong är att den tidigare estetiska värderingen (”doxan”) är klassrelaterad 
och förstärker det kulturella kapitalets odemokratiska fördelning, medan vår 
”aesthetical experience”, som leder till ”total demokratisering”, är universell. 
Hon samlar de viktigaste teorierna inom pedagogiken och betonar att 
”aesthetical experience” innebär estetiska aktiviteter i alla former. Något som 
måste innefattas i läroplanen för barnens personlighetsutveckling. Hon 
skriver ”Dewey clearly beliefs that there are far more aesthetic work then we are 
aware of because he offers a far wider definition for it... His belief in a universal capac-
ity of arousal, curiosity and aesthetic shaping is consistent with a democratic educa-
tional theory which asserts as a given the child’s fascination with language, with in-
quiry, with making and with ”aesthetic expression.” (Armstrong, 2000, s.169). Li-
kadant betonar hon att hos Vygotskij är ett aktivt deltagande i samhällets 
kulturella miljö en avgörande faktor för barnens språkliga och intellektuella 
utveckling. 
 
Mina egna tidigare vetenskapliga produktioner och forskningsarbeten hand-
lade om det estetiska fältet, dess pedagogiska och didaktiska aspekter. Mitt 
tema i doktorsavhandlingen var hur estetiska-musikaliska aktiviteter kan 
användas i vår socialisation och dess pedagogiska system, för att utveckla 

133 



 

personlighetens inneboende resurser och livskompetenser (1987). I min bok 
”Musikens gåva”, som kom ut i Sverige 1996 och i Danmark 2001 med sam-
ma titel, skrev jag om hur en estetisk fostran kan hjälpa barn att växa upp till 
ansvarstagande vuxna människor med positiva värderingar och en sund 
livsstil, – till framtidens medborgare. Boken har en estetisk-didaktisk grund-
syn. (Antal-Lundström, 1987) 
 
I min filosofiska forskning har jag att reflekterat djupare kring estetikens, pe-
dagogikens och didaktikens filosofiska mötespunkter. Min artikel ”Estetik i 
ett pedagogiskt perspektiv” beskriver den teoretiska grunden för det nya forsk-
ningsområdet (30 s). En första variation av artikeln har presenterats som före-
läsning med titeln ”The Role of Art in the System of Socialisation” på en in-
ternationell konferens i Florens den 3-4 juli 2003 som handlade om den euro-
peiska utvecklingens pedagogiska utmaning för forskning, lärarutbildning 
och skola. 280 deltagare från 24 länder debatterade den estetiska aktiviteter-
nas roll i det förändrade europeiska samhället och skolans ansvar i den pågå-
ende utvecklingen. Konferensens tema var: ”Diversity and citizenship- a 
challenge and choice for schools”. På grund av begränsat utrymme hänvisar 
jag här bara till några av mina tankar. 
 
Nu vill jag fortsätta med en didaktiskt inriktad studie och samla kända och i 
Sverige tämligen okända teorier i gränsområdet mellan pedagogik och ut-
vecklingspsykologi, estetik och kulturpedagogik samt utvecklande pedago-
gik. Teorier från tiden 1904 till 2004 ger en möjlighet att antyda en estetisk 
pedagogik där barnets kompetensutveckling, personlighetens humanistiska 
daning står i den pedagogiska verksamhetens centrum, allt enligt barnets 
inneboende resurser och intresse. Många teoretiker har reflekterat kring 
människans funktion och ekologiska utveckling: Uri Bonfenbrenner, Louis 
Oppenheimer, Albert Bandura, Donald och Martin Ford. Från Europa har vi 
lärdomar från den reformpedagogiska rörelsen och dess ledare, László Nagy 
och E. Claparede samt den kulturpedagogiska skolan: Lev Vigotskij, Luria, 
Mencsinskaja och deras efterföljare. Hos Jürgen Habermas och Martha Nuss-
baum är samhällets ansvar för ett värdigt liv och demokrati för sina medbor-
gare temat. Estetiken får en betydande plats i deras teorier. 
 
De estetiska pedagogiska teorierna representeras av fler forskare och teoreti-
ker: John Dewey, Herbert Read, Carl Rogers, Zoltan Kodály, György Lukács, 
Loris Malaguzzi, David Best, Howard Gardner, Meg Barden, George For-
man, Isobel Armstrong, Frances Rauscher. Deras teorier beskriver och grans-
kar estetikens betydelse för människans livsutveckling och kan hjälpa oss att 
se tydligare våra nutida pedagogiska problem. 
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Projektbeskrivning 
Teori 
I dag är misslyckandet i skolan en stor hälsorisk. Specialister inom området 
hävdar att 10-15 procent av alla barn har s.k. neuropsykiatriska problem, 
d.v.s. uppmärksamhetsstörningar, sociala störningar och inlärningssvårighe-
ter. Tidigare forskning visar i USA (Stake-Bresler-Marby, 1991), Österrike 
(Revers-Rauche, 1978), Ungern (Székácsné, 1980) att en god skolmiljö och ti-
dig estetisk stimulans på ett radikalt sätt minskar risken för utveckling och 
uppkomst av sådana hälsoproblem. 
  
Pedagogiska erfarenheter och flera undersökningar vittnar om att tidig este-
tisk träning skapar gemenskap, förutsättningar för en god klassanda, positiv 
utveckling inom läs-, skriv- och språkområdet samt motivation att utveckla 
andra intellektuella färdigheter (Antal-Lundström,1996; 2001; Amstrong, 
2000; Thavenius, 2001; Rauscher, 2002). Därmed förebyggs den negativa ut-
veckling som så ofta leder till utanförskap, dåligt självförtroende och mob-
bing och andra riskfaktorer som allt oftare resulterar i misslyckande i skolan. 
Varför används inte dessa positiva rön i skolutvecklingens tjänst för barnens 
bästa? 
 
Problemet är kanske att experterna i Sverige inte ser något bestående resultat 
av skolans nutida estetiska undervisning. Det kan bero på en tidigare etable-
rad pedagogisk syn som enligt Anna-Lena Lindberg antingen har karisma-
tisk- eller uppfostrarhållning (Lindberg, 1991). Därför behövs det fördjupade 
analyser av olika didaktiska lösningar för estetikens användning i olika pe-
dagogiska verksamheter för att undersöka de estetiska aktiviteterna som en 
resurs för skolans utveckling och barnens välmående i skolan. 
 
Skolutvecklingsteorierna fokuserar på den förberedande fasen i forskningen 
d.v.s. undersökningen av skolkulturen eller ”nuläges inventering" (Blossing, 
Scherp, Granström, Isaksson, 2003) och det ”fria rummets upptäckt” för sko-
lans utveckling (Berg, 2003). Erövrandet av det fria rummet, den konkreta 
processen, kampen mellan olika intressen i det verkliga pedagogiska arbetet, 
har en mindre utformad beskrivning. Uwe Hameyer (2003) betonar att 
skolutvecklingens huvudsyfte är att öka lärarens didaktiska medvetenhet om 
barnens personlighetsutveckling. Enligt honom kan man hitta olika lösningar 
och variationer i den pedagogiska verksamheten, men syftet är tydligt: det 
gäller barnets kompetensutveckling. 
  
Med Gunnar Bergs ord: ”Slutsatsen är att ett lokalt skolutvecklingsarbete kan 
beskrivas som ett arbete som till elevers bästa går ut på att förändra det tradi-
tionella arbetet i stort (de inre gränserna) som ligger inom ramen för en av 

135 



 

stat och samhälle sanktionerad skolverksamhet (de yttre gränserna) samt syf-
tar till att erövra det tillgängliga frirummet” (Berg & Wallin, 1983) Berg (red. 
2003, s. 76). Vi ser att det fanns ett ”fritt rum” för de estetiska aktiviteternas 
användning och tog upp den inspirerande teorin och anpassade befintliga 
forskningsteorier som var användbara för vårt syfte. 
 
Många tidigare forskningar fokuserade på det estetiska mottagandets förut-
sättningar. Vi vill mer medvetet undersöka de estetiska aktiviteternas, de 
skapande och fria uttrycksformernas didaktiska miljö, dels ur lärarnas, dels 
ur barnens perspektiv. 
 
Våra forskningsfrågor är komplexa: 
- Vilka didaktiska särdrag karakteriserar de estetiska pedagogiska verksam-
heterna?  
- Finns det samband mellan de estetiska aktiviteternas användning och sko-
lans effektivitet? 
- Har de didaktiskt planerade estetiska aktiviteterna effekt på barns socialisa-
tion och deras personlighetsbildning? 
 
Vår hypotes är att genomtänkta estetiska aktiviteter kan ge en positiv föränd-
ring i skolans arbetsklimat, i barnens sociokulturella relationer och inlär-
ningsfärdigheter. Om vi ska få veta lite mer om estetikens roll för kompeten-
sernas utveckling behövs det en bred undersökning som jämför barngrupper 
som fått ett medvetet estetiskt program med grupper som inte fått samma 
aktiviteter i samma ålder. Verksamheten ska bestå av differentierade aktivite-
ter ledda av konstnärer, lärare, förskollärare i olika skolor. De estetiska verk-
samheterna undersöks och analyseras djupare för att resultatens didaktiska 
förutsättningar ska kunna jämföras. Vi förväntar inte konkreta svar, men vill 
se tydligare de olika komponenternas relation i skolan. 
 
Metod  
Forskningsprojektet riktar sig mot skolutveckling med fokus på de estetiska 
aktiviteternas roll i barnens personlighetsbildning. Det pågående skolutveck-
lingsprojekt innehåller fyra delprojekt men har en gemensam praktisk ram 
som innebär att alla delprojekt genomförs enligt aktionsforskningens teori, 
metod och principer.  
  
Den dialektiska filosofin behandlar människan som aktivt och medvetet sub-
jekt i sin egen och i samhällets förändring. Vi tror att ett kvalitativt, explora-
tivt hermeneutiskt angreppssätt med dialektiska filosofiska ställningsstagan-
den kan ge en grund för vårt komplexa aktionsforskningsprojekt. Stringer 
(1999) beskriver aktionsforskningen som ”en forskning om förändring”. Vårt 
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arbete vill undersöka de estetiska aktiviteternas roll i barnens kompetensut-
veckling och analysera dess didaktiska förutsättningar i skolans verksamhet. 
Förändringens objekt är lärarens didaktiska kultur i barngruppen, i de olika 
estetiska verksamheterna. 
  
Aktionsforskningen genomförs med ledning av en professionell forskare och 
medlemmar i en organisation för att förbättra effektiviteten och gynnar ett 
brett deltagande som resulterar i att situationen ska bli mer tillfredställande 
för aktörerna (Greenwood, & Levin, 1998). Den gemenskapsbaserade ak-
tionsforskningen (GAF) sammanknyter undersökningsprocessen med män-
niskornas problem. Olika beskrivningar finns om GAF hos Kemmis och 
McTaggart (1988); Andersson, Herr och Nihlen (1994) och Reason (1994).  
  
De gemensamma nämnare som lyfts fram i deras analys som fundamentala i 
forskningsprocessen är:  
- Att den är konsekvent empirisk och reflektiv  
- Engagerar människor som enligt tradition varit passiva åskådare till att bli 
aktiva deltagare i den pågående forskningsprocessen 
- Den praktiska delen av slutresultatet relateras till deltagarnas liv eller arbe-
te. 
  
Det förändrade ställningsstagandet i GAF har filosofiska rötter, enligt Den 
tidigare positivistiska och statiska vetenskapssynen ändrades till en postmo-
dern syn på en social värld som är dynamisk och föränderlig. Denna värld är 
infogad i en oändlig kontinuitet av symboliska system representerad av tan-
kar och språk som används av människor för att formge och uttrycka sitt 
psykologiska och sociala universum. Om vi vill förstå och beskriva de oänd-
liga variationerna av människornas natur och existens, och vill förklara var-
för de beter sig som de gör, måste vi studera i en dialektisk kontext alla om-
ständigheter, särdrag om den inblandade subjekten (Stringer, 1999).  
  
En grundläggande princip för GAF är att gemenskapens eller gruppens in-
tresse styr problemställningen i forskningsarbetet. Forskningen mål är att öka 
de deltagandes förståelse om situationens komplexitet och lösa olika problem 
som de konfronteras med. De aktuella och speciella problemen analyseras 
med en stegvis teoretisk förklaring och får en speciell, icke generell lösning. 
(Denzin & Lincoln, 1994). Det bör vara uppmuntrande för forskningen att 
resultaten potentiellt kan vara både praktiska och teoretiskt användbara och 
på den vägen bli inspirationskälla för en förbättring av de framtida aktivite-
terna. I vår situation gäller det att en bearbetning av de insamlade resultaten 
sker på tre nivåer: på den praktiska, den handlingsteoretiska eller didaktiska 
och på den filosofiskt pedagogiska metaanalysen av forskningsresultaten. 
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Enligt Stringer (1999) har den gemenskapsbaserad aktionsforskningen några 
sociala värderingsprinciper. Om undersökningen genomförs i en modern, 
demokratisk och social kontext kan man igenkänna följande karakteristiska 
drag som ska aktualiseras i skolans miljö: Den är 
- Demokratisk, – deltagandet gäller alla lärare i skolan  
- Jämställd, – alla har lika möjlighet till deltagande och åsiktsfrihet 
- Befriande, – uppmuntrar till förändring  
- Livskvalitetsförändrande, – ger chans för lärarna att använda sin humana po-
tential fullt ut. 
  
West (1989) hävdar att filosofi, eller mer allmänt den intellektuella, veten-
skapliga aktiviteten skulle kunna frambringa metoder för att undersöka van-
liga och vardagliga händelser som uppmuntrar till en mer ”kreativ demokra-
ti” genom kritisk intelligens och social aktivitet. 
   
Enligt vår bedömning är skolarbetet en sådan vardaglig händelse som behö-
ver en mer långsiktig, demokratisk undersökning av lärarnas beteende, di-
daktiska beslut och dess bakomliggande orsaker. Vi fokuserar på deras akti-
va deltagande och åsikter vid beslut om arbetets mål och metodvariationer. 
Personlighetens hela potential skall få utrymme för att de verkligen ska kän-
na sig befriade och för att genom deltagandet i forskningsarbetet ska få en 
höjning av sin livskvalité. På detta sätt kan lärararbetet bli en social aktivitet 
med kritisk intelligens och ”kreativ demokrati”. Därför ser vi det som ett po-
sitivt alternativ att använda dessa principer från den gemenskapsbaserade 
aktivitetsforskningen. Den bör inspirera lärarnas professionalism och demo-
kratiska deltagande i skolutvecklingen. 
 
Genomförande 
Under en kort tid har vi tillsammans med Eskilstuna kommun startat ett an-
tal utvecklingsarbeten med förankring i skolan. Fyra olika skolprojekt med 
estetiska aktiviteter har initierats och utvecklats. Lärarna är mycket medvetna 
om vår gemensamma målsättning som fokuserar på estetikens betydelse för 
barns socialisation, men de vill profilera skolans pedagogiska arbete på ett 
speciellt sätt som är anpassat till den egna skolans kultur och behov av för-
ändring. De olika estetiska verksamheterna presenteras i en populärveten-
skaplig beskrivning. Den målinriktade pedagogiska ledningen och engage-
rad personal i de fyra skolutvecklingsprojekten ger en unik möjlighet för sys-
tematisk uppföljning, empirisk datainsamling och vetenskaplig analys för ett 
forskningsprojekt. Därför planerar vi ett långsiktigt forskningsarbete med 
stöd av regionen. 
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I forskningsprojektet pågår ett samarbete mellan forskargruppen på Mälar-
dalens högskola och medforskarna (”coresearchers”) som är skolledare, för-
skollärare och lärare i de fyra olika delprojekten i Eskilstuna. Forskargrup-
pens uppgift är att hålla kontakt med de olika verksamheterna, ge råd i det 
praktiska arbetet och kompetensutveckling för skolans lärare och deltagande 
personal. Det behövs tid och reflektion för användning av nya ställnings-
staganden. Det avgörande är vilken slags relation som upprättas mellan fors-
karna och förändringsarbetet. Vi har olika intressen men ett gemensamt mål: 
Att förändra skolans effektivitet som lärande organisation och ge stöd till 
barnens kompetensutveckling. 
   
När det finns behov för dialog och pedagogisk reflektion kommer forskarna 
in för att kontinuerligt analysera de genomförda pedagogiska insatsernas 
didaktiska förutsättningar och resultat. I skolans organisation betyder det att 
lärarna får en möjlighet att reflektera kring det egna arbetet från ett annat 
perspektiv, se dess förutsättningar och förändringsmöjligheter och kunna 
relatera till sitt eget och elevernas beteende i ett större sammanhang. Skolut-
vecklingen handlar om en långvarig och uthållig process som går i en be-
stämd riktning. (Berg, 2003).  
 
Arbetets konkreta faser organiserade vi enligt den etablerade aktionsforskning-
ens principer. Det pågår en dialogorienterad form av samhandling enligt föl-
jande steg: 
1. I den första fasen kommer man överens om ett väsentligt forskningsproblem 
och hypotes 
2. De olika erfarenheterna kring problemet samlas in och hypotesen prövas 
3. Fördjupning av erfarenheterna av det nya arbetssättet, en kontroll av hypote-
sen 
4. Återsamling, erfarenheterna delas och i ljuset av dessa omprövar man de 
gemensamt formulerade hypoteserna. Vi hänvisar i ”preliminära resultat” 
avsnitt till dessa faser i arbetet. 
  
Datainsamling och dokumentation sker kontinuerligt via personalens dagböcker 
och portföljanteckningar. Forskarnas deltagande observation och etnografis-
ka datasamling pågår från arbetets första fas. Foto och pressklipp, konferens-
deltagande dokumenteras. Barnens portfölj, arbetsmaterial, bilder, utställ-
ningsmaterial och videoinspelningar bevaras. Intervjuinsamling pågår i vissa 
kritiska tider och händelser (av lärare, konstnärer). Våra studenter kopplas 
stegvis in under projektens gång med en speciell fokusering på olika företeel-
ser. Vi visar upp möjligheterna inom det utvecklade forskningsfältet och de 
har möjlighet till individuella val kring vilken aspekt och med vilken metod 
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de vill undersöka av det praktiska arbetet. Deras individuella undersök-
ningsresultat presenteras i deras C- och D-uppsatser. 
  
Under det pågående utvecklingsprojektet (2004-2006) samlas informationer 
och reflektioner in och används i första hand för att förbättra praktiken och 
inte för att förmedla resultatet till yttervärlden. Vi rapporterar och samlar er-
farenheterna för de praktikanter som vill ha stöd och hjälp. Vi har interna 
utvärderingar och rapporteringar till UVEN (Utbildningsvetenskapliga 
nämnden) som stöder vårt arbete. Det räcker inte att utvärdera förändrings-
processens utfall (effektutvärdering), förlopp (stegvis utvärdering), och åter-
föra resultatet till de berörda. Aktionsforskningen måste också tillföra kunskaper 
och utveckla de berördas förståelse för situationen. Utöver detta måste den reda ut 
och samråda om olika handlingsalternativ med forskarna i en dialogoriente-
rad form av samhandling.   
 
Genusperspektivet i vårt arbete har inte betonats men vi har en tendens att 
uppmärksamma lärarnas reaktioner, den ”konstruerade gender” i deras utta-
lande och skrivningar om barnens deltagande i de estetiska aktiviteterna. En 
konkret möjlighet att följa upp en skola, där konstnärer samarbetar med lära-
re, hur tonåringar reagerar, deltar i de olika aktiviteterna. Finns det skillnad i 
aktivitetsform och intresse mellan pojkar och flickor och hur det hanteras det-
ta av vuxna ledare? Vilken konst är populär i de olika barngrupperna? 
 
Validitet och reliabilitet i aktionsforskningen 
För att övertyga forskarsamhället om arbetets vetenskapliga kvalité ställs vis-
sa krav på stringens och noggrannhet. Enligt Stringer (1999)”Traditional crite-
ria for evaluating the rigor of experimental and survey-research-objectivity, reliabil-
ity, validity, and generalizability – are inappropriate in naturalistic inquiry.” Lin-
coln och Guba (1985) föreslår ett annorlunda krav för att bevisa stringensen i 
en hermeneutisk undersökning. Forskaren måste visa upp pålitlighet, tillför-
litlighet genom att uppvisa följande kriterier:  
 
- Trovärdighet (Credibility) är bevisbar via långsiktigt engagemang med del-
tagarna, triangulering via information från olika mångfaldiga datakällor, del-
tagande kontroll av insamlade fakta  eller ”respondentvalidering” (Bryman, 
2002) och ”peer debriefing process” som innebär att forskaren skall debattera 
och reflektera om den pågående forskningsproceduren med kollegor och 
andra inblandade. Enligt Bryman kan denna process motarbeta ”horisont-
sammanställningen” i forskarens analys och tolkning av resultaten. Bryman 
använder också begreppet ”äkthet” som dels betyder en rättvis bild av re-
spondenterna och deras uttalanden, dels vad undersökningen bidrar med för 
deltagande personers förståelse. Hela vårt forskningsarbete har som mål att 
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förändra lärarnas ställningsstagande i arbetet. Därför är vi angelägna att följa 
dessa krav och kriterier i forskningsarbetet. 
 
- Överförbarhet (Transferability) är  en möjlighet om forskningens viktigaste 
rön beskrivs på ett så rikligt sett att det ger en möjlighet att applicera den på 
andra liknande situationer i nya sammanhang. I vårt fall är det regelbundna 
möten mellan deltagande lärare (tre gånger per termin) som ger ett erfaren-
hetsbyte under processen med reflekterande tolkning. Lärarna har möjlighet 
att se varandras arbete och använda samt vidarefordra dess intressanta sär-
drag. 
 
- Pålitlighet och bekräftelse (Dependability and Conformability) är försäkrad 
genom en granskande process som tydligt beskriver datainsamlingens och 
analysprocessens väg och förutsättningar, där läsaren kan se det ursprungli-
ga faktamaterialet (rådata).  
Forskaren har möjlighet att enligt vissa kriterier välja ur det insamlade mate-
rialet vid sin rapportskrivning. (Limitation) Det behövs inte att man använ-
der allt material. En komplex human undersökning kräver ett sunt urval av 
lämpliga data. (Stringer, 1999) 
 
Etiska överväganden 
Forskningsarbetet byggs på de forskningsetiska principer som antagits av 
HSF i mars 1990 och som tillsvidare även gäller för Vetenskapsrådets ämnes-
råd för humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet, 2003). Det 
grundläggande individskyddskravet innebär att forskaren måste ta hänsyn 
till rådets fyra huvudkrav på forskning: informationskravet, samtyckeskra-
vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För den gemenskapsbasera-
de aktionsforskningen finns det speciella situationer och omständigheter. 
Grundinställningen är en deltagande, medforskande relation. Detta betyder 
att alla deltagare är informerade och medvetna om att deras dokumenterade 
datamaterial enbart kan användas i forskningssyfte. Intervjuer och inlämna-
de dagböcker används med respondenternas samtycke och konfidentiellt. 
Om ett författat material citeras, måste vi hänvisa till författaren, med deras 
tillstånd. Konfidentialiteten skall gälla om de inte ger tillstånd till namngiv-
ning. I början av rapportskrivningen skall vi upprätta en detaljerad lista om 
alla oklara situationer med överenskommelse av alla deltagare. 
  
Föräldrarna fick information innan experimentundervisningen påbörjades 
och hade då möjlighet att ta beslut. Alla inlämnade eller dokumenterade ma-
terial används konfidentiellt. För barnens deltagande i videoinspelning fick 
vi i förväg via veckobrev tillstånd från föräldrarna. Protokoll används enligt 
organisationens bestämda regler. Vi betonar de krav och grundprinciper, 
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som redovisats under tidigares avsnitt ”validitet och reliabilitet”, som grun-
der för samhällsvetenskapliga forskningens etiska styrka. 
 
Betydelsen av vår forskning 
I Eskilstuna finns en stark tradition med estetiska verksamheter och lärarnas 
kunskap och erfarenheter är viktiga för nybörjarna i den pedagogiska prakti-
ken. Ett viktigt mål för den praxisnära forskningen är att lyfta fram den ”tys-
ta kunskapen” och ta vara på erfarenheter för att de ska bli användbara för 
en större population i andra skolor. Våra studenter behöver positiva och en-
gagerade lärare och via projekten kan de uppmärksamma goda förebilder i 
skolorna och undersöka dem. Jag hänvisar till Thavenius (2002) tankar kring 
teorins och praktikens ömsesidighet. Enligt honom är praktiken inte bara en 
plats där teoriernas användbarhet testas. Teoretiskt genomlysta beskrivning-
ar av pedagogisk praktik är ovärderliga underlag för en mer kvalificerad un-
dervisning. På detta sätt knyts lärarutbildningen och forskningen samman 
till en helhet i vårt planerade forskningsprojekt. 
 
Preliminära resultat, förstudier inom forskningsområdet  
Sammanfattning av förväntande effekter som de beskrevs i projektplanen i 
april 2004 
För att underlätta orienteringen i förloppet av den långsiktiga forskningen 
struktureras händelserna enligt tidsperspektiv i olika faser, enligt aktions-
forskningens metod. 
 
Fas 1: 2003, Vårterminen: Forskningsprojektets olika delprojekt har etablerats 
och strukturen i hela projektet har utformats. Mina kollegor tog initiativet att 
arbeta med sina forskningsfrågor och handleda studenter som vill göra un-
dersökningar inom de olika verksamheterna.  
Jag deltog i en europeisk konferens i Florens, den 3-4 juli, där jag presentera-
de projektet. 
  
2003, Ht-2004, Vt: De nya grupperna påbörjar deltagandet i experimentun-
dervisningen i de olika delprojekten, samtidigt som kontakten med de tidiga-
re klasserna fortsätter. Lärarnas didaktiska kompetensutveckling sker på sju 
fortbildningsdagar och genom deltagande i kursen ”Estetik i ett pedagogiskt 
perspektiv”. En ny grupp studenter börjar undersöka fältet och skriver C-
uppsatser som fokuserar på de pågående verksamheterna. Delprojektet ”Fri-
stadsbarn” och Mdh organiserar en konferens kring estetikens betydelse för 
vår personlighetsutveckling, med medverkan av sakkunniga och utländska 
gäster. En artikelsamling presenterades med bidrag av Töres Theorell, Bo 
Bergstedt, Hans-Edvard Roos, Ilona Antal-Lundström, Karin Edhammar och 
Per Apelmo. (2004)  
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Den planerade arbetet för år 2004-2007: Fas 2, 3 och 4 
Nu är vi mitt i arbetet. Varje delprojekt behöver minst tre år för ett fullt ge-
nomförande. Det vore viktigt och intressant att undersöka de olika variatio-
nerna i ett uppföljande forskningsprojekt även ett år senare för att kontrollera 
resultatens validitet och reliabilitet och ge didaktisk säkerhet i den nya ar-
betsformen för flera lärare. Då når också skolvecklingsprojekten sitt mål: Att 
förbättra praktiken i skolorna. 
  
Fas 2: Ht 2004 - Vt 2005: En ny uppföljning av de deltagande klasserna påbör-
jas med en korrekt testundersökning och resultaten av de första grupperna 
undersöks. De första jämförelsestudierna genomförs mellan deltagande 
grupper och kontrollgrupper. Intervjuer genomförs med lärare och föräldrar 
samt de barn som deltar i de olika verksamheterna. Deltagande forskare re-
ser på konferenser i sina nätverk och lärarna besöker skolor i Europa. Samar-
betet och nätverket är nu utvecklat. Delstudier, uppsatser presenteras omgå-
ende och efter varje termin. Två Magisterexamina i skolutveckling med este-
tisk inriktning presenteras.  
  
Fas 3: Ht 2005 - Vt 2006: Verksamheterna utvecklas och nya förslag prövas, 
praktiken förbättras. Forskargruppens medlemmar har möjlighet att skriva 
sina egna rapporter enligt tidigare planering. Nya barngrupper börjar pro-
grammet med experimentundervisning och testresultaten dokumenteras. 
Samarbetet med Europa är utvecklat, kontakterna och forskarsamarbetet är 
ömsesidigt. Analyserande dialoger sker med de deltagande skolorna och lä-
rarstudenterna om intressanta didaktiska erfarenheter under projektets gång. 
Dokumentationen avslutas vårterminen 2006. 
  
Fas 4: Ht 2006-Vt 2007: Vår vetenskapliga rapport blir en sammanfattning av 
genomförda undersökningar i en filosofisk, systematisk ram och en metaana-
lys av arbetets utbildningsvetenskapliga resultat. Vi hoppas att detta arbete 
ska ge ny kunskap och nya frågor om de estetiska aktiviteternas didaktiska 
aspekter i skolutvecklingen och inspirera till en bättre förståelse av den hem-
lighet som estetiken för in i det pedagogiska perspektivet. 
 
Anknytning till utbildningsvetenskaplig forskning och lärarutbildning 
Vårt projekt vill delta i programmet ”Kultur, estetik och skola” och använda 
de speciella förutsättningar som Eskilstuna kommuns medvetna satsning på 
det estetiska fältet och Mälardalens högskolas vetenskapliga resurser har. 
 
”Kultur, estetik och skola” måste ha en dubbel strategi. Å ena sidan behöver 
fältet stöd på kort sikt för att det estetiska perspektivet på skola och under-
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visning över huvud ska kunna utvecklas. Å den andra sidan krävs det lång-
siktiga insatser för att på ett mer genomgripande sätt kvalificera arbetet med 
den estetiska dimensionen. De måste på något fruktbart sätt kombinera ut-
bildning och fortbildning med forskning och utvecklingsarbete”. (Thavénius, 
2002, s. 48) 
 

     Skolans utveckling Pedagogisk teori 

Figur: Forskningsprojektets struktur.

I lärarutbildningens B-block ”Kommunikation och symbolbildning” bygger 
vi upp pedagogisk reflektion och praktik kring det ”utvidgade textbegrep-
pet”. I kursen ”Att leda pedagogisk kommunikation – skapande processer” 
arbetar studenterna kring bild, film, drama för att möta elever med olika för-
utsättningar och behov. Lärarutbildningen önskar utveckla praktiknära 
forskning och även ge studenter möjlighet att skriva uppsatser kring estetiskt 
pedagogiska utvecklingsprojekt i praktiken. Vi anser att vår lärarutbildning 

Forskning Didaktik 

Lärarutbildning 
Examensarbeten 

Grundutbildning 

Delpr. 1 
Möta svårig-
heter tidigt 
Expressiva 
uttrycks-
former 

Delpr. 2 
Estetik är 
framtidens 
etik 
Lokalt läro-

Delpr. 3 
MUS-E  
”Art in the 
school” 
Konstnärer i 
skolan

Delpr. 4 
Synliga ljud 
Fördjupad 
musikun-
dervisning 

FÄLT med  
fyra skolutveck-
lingsprojekt  och 
experiment-
undervisning 

plansarbete 

Kjulaskolan Årbyskolan 
Lagersbergs-
skolan Djurgårdsskolan 
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behöver mer kontakt med den praxisnära forskning som pågår i skolorna. 
Både våra lärarkandidater, och de som studerar ”Estetik i ett pedagogiskt 
perspektiv” inom Magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot 
skolutveckling, behöver ett forskningsfält för att ställa egna frågor och un-
dersöka fenomenen i en praxisnära forskningsmiljö. 
 
Som syns, har den första strukturbilden nyanserats, de tre pedagogiska do-
mänernas fält: det filosofiska-, handlingsteoretiska och praktiska fältet har 
fått ett komplext samarbete under forskningsprocessen och hela tiden påver-
kar de varandra. 
 
Internationellt samarbete 
Internationella kontakter är utvecklade med Ungern Eötvös Lóránt Tu-
dományegyetem (ELTE), Budapest genom ett Sokratesavtal. Jag har varit där 
för att presentera den svenska lärarutbildningen, dess förändrade form och 
innehåll. (HT 2001). Under läsåret 2004 organiserar vi en studieresa för delta-
gande lärare i projektarbetet. I resan deltar flera lärare och rektorer med 
praktiska möten med olika skolor i Ungern som arbetar med estetisk under-
visning. I framtiden börjar vi även ett forskningssamarbete inom lärarutbild-
ningen. 
   
Genom MUS-E projektet har vi kontakt med fyra länder: Irland, Spanien, 
Tyskland och Estland. Hela projektet innefattar tolv EU-länder. En stor kon-
ferens ordnades under juli månad år 2003 på temat: ”Diversity and citizen-
schip: a challange for schools”. där vi hade en presentation  i den andra te-
magruppen: “Didactic practises concerning diversity” med titeln: “The Role 
of Arts in the System of Socialisation”. I framtiden vill vi använda dessa nät-
verkskontakter i skolutvecklingen. 
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Bilaga 3: Deltagande skolor och klasser 2003-2006 
Deltagande skolor 
Sverige 

1 år  
vt 2003 

2 år 
ht 2003 - vt 2004  

3 år 
2004 ht-2005  

4 år 
2005 ht-2006 vt 

Djurgårdsskolan 
Synliga ljud + 
Musik i skolan 

2 grupper i 
fök 

2 grupper fök  
1 klass 
 

2 grupper fök 
1 klass 
2 klass 
 

2 grupper fök 
1 klass 
2 klass 
3 klass 
 

Årbyskolan 
MUS-E + 
Synliga ljud 
 

Klass 4, 5, 6 
MUS-E 

1 grupp fök 
Synliga ljud + 
MUS-E 
Klass 4, 5, 6 
 

1 grupp fök 
1 klass 

1 grupp fök 
1 klass 
2 klass 

Kjulaskolan 
Synliga ljud + 
Lokal läroplan 
”Estetiken är fram-
tidens etik” 

 2 grupper fök 
 
Läroplanens 
planeringsfas för 
tradition 
 

2 grupper fök 
1 klass 
 
Läroplan är  
färdig för 1-3 
och planeras för 
4-6 klasser 

2 grupper fök 
1 klass 
2 klass 
 
Läroplanen är 
färdig och an-
vänds i skolans 
klasser 
 

Lagersbergsskolan 
”Möta svårigheter 
tidigt”, Expressiva 
estetiska uttrycks-
former 
+ Synliga ljud 
 

Fristadsbarn i 
Lagesberg 

Konferens i Es-
kilstuna-analys 
av pedagogiska 
arbetet i skolans 
projekt 
 

2 grupper fök 
1 klasser 
 
Arbetet börjades  
samarbete pågår 
med skolan 

2 grupper fök 
1 klasser 
2 klasser 
 

Deltagande skolor 
Ungern     

Andor Ilona este-
tisk grundskola 

  Planering, fort-
bildning 

2 grupper i  
1 klasser 
2 klasser 
 

Janikovszky Éva 
estetisk grundskola 

  Planering, fort-
bildning 

2 grupper i  
1. klasser 
2. klasser 
 

Ekorren förskola 
 

  Planering, fort-
bildning 

2 grupper 
 

Fågelkvitter för-
skola 

  Planering, fort-
bildning 

2 grupper 
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Bilaga 4: Projektbeskrivning och nulägesrapport från 
Kjula skola 

 
Kjula skola 
2003-11-25 
 

Projektbeskrivning 

Läroplansarbete 
 
Projektmål
Den 10 juni 2006 har Kjula skola en fungerande kurs/läroplan för samtliga 
årskurser. Målet är uppfyllt då 

� Läroplanen beskriver förhållningssätt, urval, mål och utvärdering 
� Läroplanen är utvärderad vid minst ett tillfälle 
� Det finns en kursplan till samtliga i läroplanen valda områden 
� Minst hälften av kursplanerna är utvärderade 

 
Bakgrund
Under många år har vi pratat om vikten av en dokumenterad lokal läroplan 
för skolan. Behovet finns utifrån många aspekter: 

� Kvalitetsarbetet och möjligheten till utvärdering och utveckling 
� Vid introduktion av ny personal 
� Presentation av skolan (profilering) 
� Ändrad organisation 2002 

Arbetet har startats många gånger och har lett till utveckling. Det har där-
emot aldrig slutförts och sammanställts. På skolan finns därför många kurs-
planer i olika skepnad och kvalitet. 
 
Vi tror att ett problem på detta område är begreppsförvirringen. Det före-
kommer många ord för samma sak. Alltså kan ett begrepp tolkas väldigt oli-
ka. Begrepp hörs i detta sammanhang är: läroplan, kursplan, arbetsplan och 
verksamhetsplan. 
 
Med lokal läroplan menar vi det dokument som övergripande beskriver vårt 
förhållningssätt, vilket urval vi gjort för olika åldrar, vilka mål vi avser att 
uppfylla och hur vi tänker utvärdera vårt arbete. 
 
Med lokal kursplan menar vi ett dokument som innehåller ett mer detaljerad 
urval och mål med målkriterier för de olika arbetsområdena respektive äm-
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nena. Kontakt har etablerats med Mälardalens Högskola (Mdh) för stöd, 
samverkan och forskning runt detta arbete. 
 
Lokal läroplan 

Förhållningssätt
Här vill vi ta tag och beskriva de förhållningssätt som redan råder. Dessa be-
höver formuleras och dokumenteras. Följande ingredienser skall ingå: 

� Portfolio 
� Estetik 
� Tematiskt arbetssätt 
� Involvering 

Dessutom kan andra delar komma fram under arbetets gång. 
 
Urval
Här definierar vilka områden vi valt att arbeta med i olika årskurser alterna-
tivt under olika år. Det blir en mix av tematiska områden och enskilda äm-
nesval. Teman som redan finns är: Åsen, Teaterveckor, Drama, Synliga ljud, 
Pysseldagar, Kulturveckan, Fredsveckan och Djurens dag. 
 
Mål 
De mål som skrivs skall vara ”töftade” vilket är en metod som vi håller på att 
tillägna oss. Töft står för ett: 

Tidsbundet 
Önskvärt 
Framtida 
Tillstånd 

 
Utvärdering
Här görs planer upp för vad som skall utvärderas och på vilket sätt. 
 
Lokal kursplan 
Den lokala kursplanen växer fram med tiden. Varje arbetsområde som startas 
skall dokumenteras i en kursplanemall med samma rubriker som i den loka-
la läroplanen. Med tiden växer en komplett kursplan fram. Målen i kurspla-
nen skall kompletteras med kriterier för måluppfyllelse. Dessa kriterier skall 
utarbetas tillsammans med eleverna för resp. kurs/arbetsområde (förhåll-
ningssättet i bl.a. Portfolioarbetet). En kursplan skall utvärderas med elever-
na efter avslutad kurs. Varje år väljs några kursplaner ut för fördjupad ut-
värdering ingående i årets kvalitetsarbete. 
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Stöd från högskolan? 
I detta arbeta kan vi dagsläget se följande behov 

� Tid för dokumentation och projektledning 
� Fortbildning (estetiken som begrepp och dess metoder, målskrivning) 
� Bollplank 

 
Tidsplan 
Hösten 2003 
Projektformulering 
Etablering av projektgrupp 
Dokumentation av olika arbetsområden 
Inventering av befintliga dokument och andra resurser 
 
Våren 2004 
Arbete med förhållningssätt och urval 
Arbete med kursplaner i aktuella arbetsområden 
 
Hösten 2004 
Arbete med läroplansmål och utvärderingsplaner 
Arbete med kursplaner i aktuella arbetsområden 
 
Våren 2005 
Färdigskrivande av lokal läroplan 
Arbete med kursplaner i aktuella arbetsområden 
 
Hösten 2006 
Arbete med kursplaner i aktuella arbetsområden 
 
Våren 2006 
Utvärdering av lokal läroplan 
Arbete med kursplaner i aktuella arbetsområden 
 
/Bo Söderberg 
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Kjula skola 
2005-09-29 
Projekt lokal läroplan 
 
Nulägesrapport 

Inledning 
Kjula skolas projekt ”lokal läroplan” är inne på tredje året. Projektet består av 
två delar, dels formulering av vårt arbetssätt utifrån fyra förhållningssätt 
(estetik, involveringspedagogik, tema och portfolio), dels av ett tydligt urval 
av innehållet i studierna under åren i Kjula samt dokumentation av kurspla-
ner för de olika arbetsområdena/teman vi väljer att arbeta med.  
 
Arbetet koordineras av en projektgrupp med tre medlemmar 

Resultat
Vi har två av fyra förhållningssätt färdigskrivna, estetik och portfolio. De 
andra två är under bearbetning. 
 
Det finns ett urval gjort för vart och en av årskurserna på skolan, men de är 
ska revideras. Framför allt är urvalet ännu inte temastyrt på det sätt vi tänkt 
oss i projektutformningen. 
 
Det finns idag 10 klara kursplaner. Till varje årskurs finns en pärm för att 
förvara kursplaner och övriga dokument i. Det finns också särskilda musik-
pärmar. 
 
Fortbildning har hållits i det estetiska förhållningssättet, musik och dans samt 
runt begreppet estetik och känslor. En förstärkt projektgrupp har gjort stu-
diebesök i Ungern. 
 
Några röster från skolan: 

- Att skriva kriterier för måluppfyllelse är svårt 
- Utvärderingstid med elever och kollegor prioriteras inte 
- Arbetssättet kommer mer och mer under skinnet bland personalen. Vi har 

kommit en bra bit på väg. 
- Årskurspärmarna blir nog ett bra stöd för kommande planering. 

Analys
Vi upplever att vi befinner oss i något av ett vägskäl. Projektet är känt och i 
huvudsak accepterat bland personalen. Nu behövs rejält stöd till, och tid för 
den enskilde läraren att ta steget ut i det ibland okända. Projektgruppens ny-
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hetsbrev kan vara ett sätt att hålla arbetet under armarna. Fortbildning är en 
annan viktig insats. 
 
Projektet är stort. Varje utvecklingsområde är ett projekt i sig vilket skapar 
problem. Det är dock enbart estetiken som är ett nytt utvecklingsområde på 
skolan även om mycket inom det området finns och har funnits på skolan. Vi 
tror att mycket handlar om förståelse. Här finns mer att göra. Talar vi om 
samma sak när vi använder våra begrepp. Det är bl.a. därför våra förhåll-
ningssätt har eller ska definieras. Just nu är det viktigast att definiera begrep-
pet ”tema”. 
 
Portfolioarbetet har efter en utbildning för 3 år sedan varit lågt prioriterat. Ett 
beslut om framtida inriktning måste till. Kommer portfolio även i framtiden 
att vara ett eget förhållningssätt, eller blir portfolio en stödfunktion för de 
andra? 
 
Det material som är framtaget upplevs stödja projektet.  
 
Framtid
Just nu planeras en fortbildning i involveringspedagogik. De två kvarvaran-
de förhållningssätten skall skrivas och fler kursplaner är på gång. 
 
Det allra viktigaste är fortsatt uthållighet och stöd från projektgruppen för att 
projektet skall sluta vara projekt och bli införlivat med vardagligt arbete.  
 
Fortsatt fortbildning behövs i målskrivning, temaarbete, olika estetiska fär-
digheter och portfolio 
 
Det behövs energi och tid för att fortsätta arbetet med urval och kursplaner 
 
 
Projektgruppen gm 
 
 
Bo Söderberg 
/rektor, Kjula skola/ 
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Bilaga 5: Arbetsrapport om Djurgårdsskolans
musikaliska profil 

 
Ang. samverkan med Mälardalens Högskola och projektet ”Synliga ljud”  
 
Djurgårdsskolan har sedan en längre tid haft ett mycket aktivt och givande 
samverkansprojekt med MDH, kanaliserat genom Ilona Antal-Lundström, 
kring begreppet ”Synliga ljud”. Projektet har främst varit riktat mot våra lägs-
ta årskurser och därvidlag också varit en del av en forskarstudie kring bety-
delsen av riktade musikpedagogiska insatser för barnets helhetsutveckling i 
sitt lärande.  
 
Projektet har från vår sida engagerat såväl musiklärare och personal i år F-3 
som skolledningen. I maj 2004 företogs en första studieresa till Budapest med 
personal från år F-3 och rektor Helena Rivel, där man bl.a. följde upp hur den 
s.k. ”Kodálymetoden” tillämpades vid de berörda skolorna. I samband med 
denna resa och dess besök vid olika skolor knöts värdefulla kontakter för 
framtiden.  
 
I oktober 2004 genomfördes på ett mycket framgångsrikt sätt en andra stu-
dieresa, nu med en betydligt större grupp. Från Djurgårdsskolan och Gamla 
Stadens Musikklasser deltog, förutom undertecknad skolledare, också mu-
siklärarna Carna Fredriksson, Åsa Hejneman och Johan Bohlin. Vi fick under 
denna resa möjlighet till en djupare insikt i hur teorierna kring ”Synliga ljud” 
och Kodálymetoden tillämpades på ett flertal skolor. Störst intryck gjorde be-
söken vid skolorna ”Kos Károly” och ”Andor Ilona”. Båda skolorna är ”grund-
skolor” med musikprofilering (sångklasser) på samma sätt som Gamla Sta-
dens Musikklasser,  Adolf Fredriks Musikklasser m.fl. musikklasskolor.  
 
Besöken vid båda nämnda skolor gav de deltagande en god inblick hur den 
speciella musikpedagogiken tillämpades. Vi blev mycket väl bemötta och 
intresset från de ungerska skolornas sida att fortsätta och vidareutveckla 
samarbetet är stort. Speciellt skolan ”Andor Ilona” låg karaktärsmässigt 
mycket nära det studieklimat som råder vid Gamla Stadens Musikklasser. 
Här fick vi en varm och fin kontakt såväl med skolledning som musiklärare 
och avser att vidareutveckla det samarbetet (diskussioner fördes redan i Bu-
dapest om ett ev. utbyte mellan våra respektive körklasser).  
 
Hur yttrar sig då projektet ”Synliga ljud” och våra erfarenheter i den konkreta 
vardagssituationen? För det första så garanterar vi alla våra elever i år F-3 att 
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få kvalificerad musikundervisning av kompetenta och behöriga musiklärare. 
För det andra sätts resurser in redan i förskoleklass genom att en av våra spe-
cialpedagoger (som också har musikbakgrund) går in 1 gång per vecka till-
sammans med förskolläraren. Detta arbete följs också upp av musikläraren 
på den ordinarie musiktimmen. 
 
Samma sak gäller år 1, där specialpedagogen finns med 1 gång per vecka till-
sammans med klassläraren och vilket arbete sedan följs upp av den ordinarie 
musikläraren. I år 1-3 har vi dessutom satsat på en tilläggsresurs så att man, 
genomsnittligt varannan vecka, kan vara 2 musiklärare närvarande vid mu-
siklektionerna. Sammantaget bidrar detta till en betydande kvalitetshöjning 
på musikundervisningen för våra lägsta åldrar, vilket vi också är övertygade 
om skärper den auditiva perceptionen och ökar den aktiva inlärningsförmå-
gan hos dessa våra yngsta elever. Ekonomiskt innebär satsningen för Djur-
gårdsskolans del följande åtaganden: 
 
Förskoleklass: musiklärare 2 x 0,50 t/v 1,00 t/v 
 specialpedagog 2 x 0,50 t/v 1,00 t/v 
    
År 1: musiklärare 2 x 0,67 t/v 1,34 t/v 
 specialpedagog 2 x 0,67 t/v 1,34 t/v 

 extra musiklärar-
resurs 2 x 0,33 t/v 0,66 t/v 

    
År 2-3: musiklärare 4 x 0,67 t/v 2,68 t/v 

 extra musiklärar-
resurs 4 x 0,33 t/v 1,32 t/v 

    

S:a   9,34 t/v 
 

Kostnad   c:a  220 000:-/år 
 
Våra extrainsatser i år F-3 motsvarar alltså c:a 55% av heltidstjänst och beräk-
ningen bygger på det faktum att på många skolor är det fortfarande ovanligt 
med utbildade musiklärare i år F-3.  
 
Planer finns också på att börja tillämpa ”Kodálymetoden” i våra musikklasser i 
år 4-9. Försök har redan gjorts, men vi inser att vi där har ett stort behov av 
fortbildning på området, fortbildning som förmodligen bara kan ges på ort 
och ställe för att möta kraven på såväl utbildarkompetens som kostnadseffek-
tivitet. Det är därför extra viktigt för oss att projektet ”Synliga ljud” och utby-
tet med Budapest kan ges en fortsättning. Vi är övertygade om att det utbytet 
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har mycket att tillföra Eskilstunas grundskolor, inte minst på det specialpe-
dagogiska planet.  
 
Det är Djurgårdsskolans och Gamla Stadens Musikklassers förhoppning att 
projektet kan ges ett fortsatt aktivt stöd, så att redan knutna kontakter kan få 
en möjlighet att både fördjupas och förädlas. 
 
 
För Djurgårdsskolan och Gamla Stadens Musikklasser 
 
 
Ulf Selander 
Bitr. rektor 
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Bilaga 6: Uppsatser vid Mdh om estetikens
pedagogiska möjligheter 

 
Författare Titel Ämne  År 

 
Andersson, Inga-Liz 

 
Estetikens möjligheter i en 
pedagogisk verksamhet 

 
Pedagogik B 
Estetik i ett pedagogiskt 
perspektiv  

 
2004 
 
 
 

Engnander, Evabritt  Den radikala estetikens roll 
i formandet av livskompe-
tenser 

Pedagogik B 
Estetik i ett pedagogiskt 
perspektiv  

2004 
 
 
 

Ehrlin, Anna Vem kan ta musiken? 
Lärarnas uppfattning om 
ämnet musik 

Magisterexamen i Skolut-
veckling 

2004 
 
 
 

Ehrlin, Anna Medveten musikundervis-
ning – vad ger det? 

Forskarutbildning i Prax-
isnära forskning vid LHS 

2005 
 
 
 

Gill, Annika Ett multikulturellt skolpro-
jekt, MUS-E 

B-uppsats i lärarutbild-
ningen 

2004 
 
 

Gill, Annika Behövs det estetiska projekt 
i skolan? 

Examensarbete i lärarut-
bildningen 

2005 
 
 

Johnsson, Kitt Ett estetiskt utvecklingspro-
jekt 

B-uppsats i lärarutbild-
ningen 

2004 
 
 

Norman, Sofia Upplevelsernas arbetssätt Examensarbete i lärarut-
bildningen 

2005 
 
 

Norlin, Camilla & 
Skogermo, Jenny 

Estetiken i skolan Examensarbete i lärarut-
bildningen 

2005 
 
 

Orava, Heidi Social och emotionell kom-
petens 

Examensarbete i lärarut-
bildningen 

2005 
 
 
 

Pernell, Cecilia Samarbete över ämnesgrän-
serna 

Examensarbete i lärarut-
bildningen 

2005 
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