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UR UNDERVISNINGEN

Fåglarna och deras sång ligger till grund för 
de stora musikaliska verken. De orkestrala 
 inslagen vi tar för självklarheter då vi bänkar oss 
i något av världens konserthus är en spegling av 
fågelvärldens milsvida ljudfauna. Att höra en 
 ensam oboe är att höra gräsändernas sång, att  följa 
tvärflöjten är att lyssna till rosenfinkens  flyktiga 
melodi. Många är också de kompositörer som 
bjudit in fåglarna i sina verk: Mahler,  Beethoven, 
Mozart och Messiaen.  

Denna enorma fascination för dessa djur är inte 
svår att förstå. Fåglarna rör sig lika fritt över den 
skira försommarhimlen som under  innanhavets 
isar, de navigerar ledigt i de  djupaste  skogarna 
och är ett självklart inslag i  stadsbilden. De 
är möjligheternas varelse, de besitter den 
 svårbemästrade förmågan att vägra låta sig 
 anpassas, att vägra välja det ena eller det andra. 

Men självfallet är det inte bara inom  musiken 
fåglarna skildras, de är ett mycket vanligt 
 förekommande element inom såväl litteratur 
som måleri. Hos Tomas Tranströmer är fåglarna 
 ständigt återkommande gäster. Kanske  formulerar 
han det allra vackrast i den haiku-dikt som 
 förklarar att ”I fågelsångens tunnel öppnas en låst 
port”. Där finner vi även den svartvita  skatan som 

Eschenbach använder i inledningen till Parzival. 
Fåglarna äger en enorm lyrisk kraft, en  inneboende 
poesi, något som i alla tider  lockat poeter att fylla 
bibliotek och bokhyllor med fågelsång.

Fåglarnas varierande fjäderdräkt och stora 
 färgkombinationer har gjort dem till ett  mycket 
tacksamt objekt för bildkonsten. Albrecht Dürers 
osannolika detaljrikedom i sina fågelstudier 
 lämnar betraktaren hänförd, i Sverige finner vi 
kanske den främste fågelkonstnären i Bruno 
 Liljefors. Dennes målningar av lommar tillhör 
utan tvekan några av höjdpunkterna i det  svenska 
naturmåleriet. Det mest spektakulära i denna 
 kategorin är utan någon som helst  konkurrens 
John James Audubons mästerverk The Birds 

of  America. Denna dyrgrip till bok – såväl 
 konsthistoriskt som ekonomiskt – är det verk som 
fångat både det estetiska och naturalistiska ur 
fågelriket.

En springa i himlen
– om fåglar och fåglars sång

I

Musiken är den enda konstformen som fanns innan mänskligheten. Vi människor står 
som stolta skapare av litteraturen, måleriet och arkitekturen, men musiken har vi  endast 
till låns. Den äger ingen fysisk kropp och ändå besitter den det största rummet i våra 
hjärtan; en melodi kan frambringa enorma bilder i oss, den kan väcka känslor som står 
helt i motsats till den stämning vi ett ögonblick tidigare befann oss i, den är det som vi 
förknippar med livets viktigaste händelser - första möten, bröllop, läkeprocessen efter 
stora sorger. Musiken är älskad av alla och står oss närmre än de övriga konsterna, 
men den tillhör inte oss. Den kommer ifrån himlen och tillhör fåglarna.

Text: Erik Halldén

Bild: Klass 6B, Kristofferskolan

II 

Att närmare bekanta sig med fåglar är att skapa 
sig en större värld. Börjar man betrakta dessa djur 
med en större noggrannhet blir naturen genast 
 betydligt större, man får en inblick i något nytt, ett 
nyckelhål till himlen. Det är lätt att avfärda alltför 
djupgående katalogiserande av naturen som mer 
eller mindre givande tidsfördriv. Och det  stämmer 
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naturligtvis. Niklas Rådström  citerar i sin bok 
 Absint – Historien om en blåmes Goethe som 
konstaterade att ornitologer nog blir  mycket  nöjda 
då de ser en mer ovanlig art men att:  ”Naturen 
fortsätter sitt fria spel utan att bry sig om de 
 klasser som utkastas av begränsade människor”. 
Men likväl finns det stora förtjänster i att kunna 
skilja en nötskrika från en  björktrast. Världen blir 
helt enkelt mer detaljrik, får en  djupare  innebörd. 
Det är en vördnadsfull gest att intressera sig 
för naturen, att bli du med den. Att se hur ett 
 fågelstreck drar över himlen och tänka ”fåglar” är 
ett distanserande mellan den egna  personen och 
världen. Att däremot tänka ”grågäss” är att bjuda 
in sig själv i världen och världen in i sig själv. Bli 
bekant med varat. 

Utöver den vördnadsfulla gesten finns det 
 dessutom stora pedagogiska fördelar i att bekanta 
sig med fåglarna. Artbestämning görs inte enbart 
med ögonen, vissa fåglar kan vara mer skygga än 
andra men ger sig ändå till känna via sin sång. 
Att lära sig skilja på arter genom att lyssna på 
 deras läte skapar ett mer grundat gehör. Att göras 
 uppmärksam på nyanseringar i olika ljud skänker 
en starkare relation till såväl den språkliga som 
musikaliska tonen. 

Den som förmodligen stått fågelsången närmast 
är Lord Grey. Efter att förlorat sin syn nästan helt 
så gick han från att betrakta till att lyssna. Med 
enorm skärpa skildrar han i sin förtjusande bok 
fågelsången på den engelska landsbygden. Enligt 
Hjalmar Gullberg är detta ”den vackraste av alla 
böcker om fåglar och fågelsång. Ingen har lyssnat 
till koltrastens, svarthättans och näktergalens 
melodier som den ensamme och halvblinde Lord 
Grey of Fallodon”.

Studier av fåglar kan variera mycket, arbetet kan 
vara både naturvetenskapligt och estetiskt. Elever 
kan få göra enklare formstudier där man  försöker 
fånga fågeln i ytterst enkla streck utan att för 
den delen förlora dess karaktär, dessa  övningar 
kan  sedan blir mer och mer  komplicerade. 
 Gemensamt kan man gå igenom olika typer av 
 naturillustrationer. Att försöka återge en fågel så 
detaljerat som möjligt kan vara både prövande 
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och tidskrävande men ofta med mycket vackra 
slutresultat. De konstnärliga gestaltningarna kan 
sedan ackompanjeras av kortare dikter om fågeln. 
Att i ord försöka skildra dess läten, egenskaper, 
färger och boplats kan skapa ytterst angenäma 
verser.

För att verkligen låta eleverna uppleva  fåglarnas 
skimrande värld bör man ge sig ut på en mer eller 
mindre omfattande exkursion. Att under tystnad 
betrakta träd och buskar, insjöar och himmel 
med nya ögon är ett storslaget äventyr. Även 
blåmesar och koltrastar får en helt ny  lyskraft, 
varje fjäder och varje kvitter väcker intresse. 
 Förhoppningsvis iakttar klassen en fågel som 
inte genast går att  artbestämma, då påbörjas ett 
 efterforskningsarbete i klassrummet. Att bläddra i 
fågelböcker i jakt på en viss storlek, färg och läte i 
hopp om att finna den man söker är ett kärt besvär. 

Använd gärna den svarta tavlan för att få fram 
lystern hos fåglarnas olika fjäderdräkter, för 
 anteckningar över vilka arter eleverna sett på 
vägen till och från skolan, skriv upp fågeldikter 
som klassen får läsa, måla kartor där ni markerar 
ut häckningsplatser och fågellokaler, skissa upp 
olika typer av näbb- och kloformationer. Under 
denna typ av undervisning är den svarta tavlan ett 
ovärdeligt redskap.

När du nästa gång ser en fågel dyka under 
 kraftledningarnas trådar, glida in under de 
 spruckna takpannorna, slå sig till ro i  lindarnas 
 innersta eller lyfta från höstvikarnas vågor 
påminn dig själv om möjligheterna, friheten och 
att ”I fågelsångens tunnel öppnas en låst port”.
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UR UNDERVISNINGEN

Vår undersköna värld
Text: Anna Ljungkvist

Bild: Klass 6B, Kristofferskolan

Världen. Förunderligt skön och skrämmande 
oförutsägbar. Och just i detta nu, hösten 2015 
mer hotfull, mörk och obegriplig än på länge. 
Hur kan då en sjätteklassare på tröskeln till 
 puberteten kunna förhålla sig till världen runt 
 omkring, utan att passiviseras in i  hopplöshet 
inför  terrorhot och stundande klimatkollaps? 
Skolan spelar i  sammanhanget en mycket 
 viktig roll. Hur  pedagogen väljer att förmedla 
 kunskap och  fördjupa moraliska och  existentiella 
 frågeställningar är av avgörande betydelse för 
att eleverna skall kunna blicka ut i världen och 
 känna att de är en del av framtiden. Att lära känna 
världen är att lära känna sig själv, och genom att 
förstå oss själva förstår vi också världen. 

En övergripande tematik för årskurs 6 är att  eleverna 
får blicka ut i världen och betrakta den som en 
organisk helhet i ständig  förändring. Den fysiska 
verkligheten finns där för att  utforskas. Eleverna 

ges möjlighet att närma sig vår plats i universum 
genom att studera jordens  olika  klimatzoner, de 
arktiska och antarktiska  områdena, öknar, stäpp 
och regnskogar. Varje plats på vår jord är unik, 
ett fullkomligt  mikrokosmos, likt en gnistrande 
solitär som speglar hela  jorden i varje facett. På 
samma sätt är vi  människor  enastående i vår  unika 
individualitet men också lika  sammanlänkade 
som jordens klimatsystem.  

Och helheten är, oändliga kontrolluträkningar 
till trots, alltid större än summan av delarna, där 
vindar och havsströmmar, dagsrytm och  årstider, 
skapar olika förutsättningar för liv. Och livet är 
starkt och kompromisslöst. Det finns  alltid där. 
I de kallaste polarhav glittrar och blänker det 
av  gigantiska fiskstim som lockar till sig havets 
giganter. I månader i fullständigt mörker och 
 djupaste kyla ruvar kejsarpingvinerna sina ägg, 
en bedrift som vore omöjlig om de inte  ständigt 
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samarbetat, värmt varandra och fördelat  värmen 
mellan sig. Också på de hetaste av  platser i 
 Saharas öken finns liv, mängder av växter och 
djur som anpassat sig till en verklighet nästan 
utan vatten. I tropiken är artrikedomen ofantlig 
och livet i regnskogarna har inrättat sig vertikalt, 
olika världar i olika höjdskikt. 

I allt detta finns vi. Vår förmåga till anpassning 
är fantastisk. Våra livsvillkor varierar beroende 
av det klimat och den miljö vi lever i. Samtidigt 
är vi aldrig bundna till den plats vi föds på. Vi 
kan färdas över hela jorden och skapa oss en 
 tillvaro såväl i polartrakterna som i de vidsträckta 
 ökenområdena. Att som 12-13-åring slås av just 
den insikten kan vara livsavgörande. Att ta del alla 
inspirerande och fantasieggande beskrivningar av 
djur och växter i olika livsmiljöer kan väcka en 
vördnad inför livet som kan vara till stor hjälp för 
den enskilde inför den stundande puberteten. När 

denna världsfond väl är uppmålad kan eleverna 
engagera sig i frågeställningar kring miljöhot och 
klimatförändring på ett sätt som är konstruktivt. 
Även i de mörkaste av tider måste pedagogens 
främsta uppgift vara att lyfta fram det storartade i 
att vara det vi är, människor, fria att handla, känna 
och tänka. Då vet våra elever att de kan, och de 
kommer att förändra världen till det bättre.


