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ABSTRAKT 

2011 föll det obligatoriska ämnet Estetisk verksamhet bort ur läroplanen. I år, 19:e juni 2018 

röstar regeringen om ett förslag som gör att de estetiska ämnena återigen blir obligatoriska. 

Syftet med studien är att belysa frågor kring vad som händer om förslaget går igenom. Vilka 

kunskaper i Bild anser yrkesverksamma gymnasiebildlärare att elever bör utveckla om 

förslaget realiseras? Vilka material, tekniker, och teorier anses viktigast? Hur kan 

styrdokument formuleras, och sedan lektionsinnehåll formuleras så att kraven uppnås? 

Empirin består av några av statens offentliga utredningar, styrdokument för ämnet bild, 

samt intervjuer med yrkesverksamma bildlärare analyseras med hjälp läroplansteori och olika 

ramfaktorer, bl.a. politik, ekonomi, och behöriga lärare. Även den kunskapssyn som lyser 

igenom i de statiga utredningarna och de befintliga kursplanerna analyseras. Detta utgör en 

grund för analys igenom hela studien. Empirin utgörs av (SOU:2008:27) Framtidsvägen – En 

reformerad gymnasieskola som låg till grund för att Estetisk verksamhet plockades bort, samt 

(SOU 2016:77) En gymnasieutbildning för alla som lett till det förslag om återinförande som 

det ska röstas om i Riksdagen den 19 juni 2018. Utöver detta analyseras olika kursplaner i 

bild för att försöka synliggöra de ämneskunskaper som anses viktigast. Därefter analyseras 

lärarnas åsikter som inkommit via intervjuer och via den Nationella Estetkongressen i 

Halmstad i april 2018. 

Samtliga analyser visar konsensus i åsikten att bilder är ett språk. Stor fokus i bildämnet bör 

därför ligga på bildanalys som kan avkoda bildspråket. Bildämnet är även viktigt för att 

utjämna de socioekonomiska skillnaderna och skapa likvärdiga förutsättningar för alla. Rätten 

till ett estetiskt bildningsämne går i linje med den svenska skolans demokratiska värdegrund. I 

analysen framkommer även vikten av ett relevant yrkesspråk med teoretiska begrepp så att 

eleverna får tillgång till både metoder och teorier som gör att de kan se ”nyttan” med ämnet 

och hur det kan kopplas till framtida yrkesliv. I tolknings- och disskussionsavsnittet 

diskuteras ’Literacybegreppet’ som idag täcker läs- och skrivkunnighet, matematisk förståelse 

och naturvetenskaplig förståelse även bör utsträcka sig till bildförståelse och förmåga att 

kommunicera och uttrycka budskap med bilder. Även att Europaparlamentet åtta 

nyckelkompetenser för livslångt lärande alla ryms inom ramen för bildämnet. Studiens 

gestaltande del är ett grafiskt designat utkast på en kursbok i form av försättsblad, inledning, 

innehållsförteckning samt kunskapskrav baserade på analyserna av empirin. 

Nyckelord: Pedagogik, bildlärare, bildämnet, bild, gymnasiebildlärare, läroplansteori, styrdokument, 

kunskapskrav i bild, centralt innehåll i bild, syfte i bild, bildundervisning, estetiska uttryck, estetisk verksamhet, 

SOU Framtidsvägen, Nationell Estetisk Kongress, gymnasiegemensamt estetämne, gymnasiebild. 
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1. INLEDNING 

Bilden på försättsbladet är en illustrering jag gjort som speglar skolans relationella 

kunskapssyn och det utvidgade kunskapsbegreppet som utgår från att kunskap uttrycks genom 

fakta (Veta att), förståelse (Veta varför) färdighet, (Veta hur) och förtrogenhet. (Veta vad) 

I den här studien vill jag få syn på den kunskapssyn som lärare har i ämnet bild, d.v.s. bilden 

av bilden.  

1.1 Bakgrund 

Jag påbörjade min bildlärarutbildning i Umeå 2004 och blev styrelsemedlem i Lärarnas 

Riksförbunds Studerandeförening.  Jag åkte runt till på de årliga stämmorna och förde samtal 

med lärarstudenter, lärare, skolchefer och politiker. De uttryckte en oro för framtiden inom 

yrket på grund av bland annat vagt formulerade styrdokument och en samhällsdebatt som inte 

verkade erkänna nyttan med bildämnet.  Modstulen hoppade jag av mina studier. 2011 

ändrades läroplanen och för mig kändes styrdokumenten tydligare. Jag började studera igen 

men till min förvåning fick jag höra att kärnämnet Estetisk verksamhet 50p plockats bort. Den 

statliga offentliga utredningen Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola låg till grund 

för att kursen togs bort för att ge mer tid till andra kärnämnen.
1
 En annan utredning; En 

gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en 

gymnasieutbildning (SOU 2016:77) konstaterade att problemet kring den estetiska kursen var 

att den var kort, alltför öppen utan tillräcklig kvalitetssäkring.
2
 Alliansregeringen valde att 

lyssna till utredningen och tog bort kursen. Förslaget trädde i kraft 2011. 

Den 1 mars 2018 lämnades remissen Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på 

yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program till Lagrådet
3
. Den innehåller 

förslag till ändringar i skollagen (2010:800) Förslaget är att det estetiska ämnet ska bli 

gymnasiegemensamt (obligatoriskt). Utredningens referensgrupper anser att det bör vara mer 

traditionella estetiska bildnings- ämnen, som bild och form, dans, musik, teater, även estetik 

och media som är ett aktuellt ämne.
4
 Om förslaget realiseras blir Estetiska uttryck 50p ett 

obligatoriskt ämne ht 2019. Jag är intresserad av hur det argumenterats för och emot 

bildämnets fortlevnad i skolan. Men framförallt vill jag göra lärarnas röst hörd. 

                                                 

1Statens offentliga utredning (SOU 2008:27) Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola 
2 Statens Offentliga Utredning SOU (2016:77) En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och 

fullfölja en gymnasieutbildning, s.539 
3 Lagrådsremiss (2018-03-01) Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla 

nationella program, s.1 
4 Ibid, s.546 
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1.2 Syfte 

Studien syftar till att belysa vad verksamma gymnasiebildlärare anser att det föreslagna nya 

gymnasiegemensamma ämnet bör innehålla. Vilket stoffinnehåll och vilka ämneskunskaper 

anses viktigt att undervisa om i ämnet bild på gymnasiet och varför? 

1.3 Frågeställning 

 Vilka ämneskunskaper inom bildämnet anser yrkesverksamma gymnasiebildlärare att 

elever ska utveckla om ämnet Estetiska uttryck 50p – Bild realiseras? 

 Vilka material, tekniker, och teorier anses viktigast i ämnet Estetiska uttryck - Bild? 

 Hur kan Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav formuleras i relation till de 

ämneskunskaper som anses viktigast? 

 På vilket sätt kan lektionsinnehåll formuleras så att givna kunskapskrav går att uppnå? 

1.4 Avgränsning 

Om propositionen går igenom i Riksdagen i juni 2018 så blir Estetiska uttryck 50p ett 

gymnasiegemensamt ämne, som antagligen kommer att innehålla inslag av många olika 

estetiska uttryck: Bild och form, musik, dans, teater, samt estetik och media. 

I denna studie väljer jag att avgränsa min studie till att enbart undersöka det estetiska uttrycket 

bild, med förhoppning att ämnet Estetiska uttryck kommer att delas in i valbara kurser. 

2. METOD  

I studien går jag igenom argumenten i två statliga utredningar genom en tematisk analys där 

jag försöker hitta positiva och negativa argument samt åtgärdsförslag. Dessa analyseras 

genom ett läroplansteoretiskt perspektiv. Sedan analyseras även styrdokument från Skolverket 

som berör ämnet bild. För att belysa vad verksamma lärare anser viktigt i bildämnet på 

gymnasiet skickade jag ut enkäter till ca 200 bildlärare runtom i Sverige som undervisar på 

estetprogrammet. Svaren var dock få, så jag åkte till den Nationella Estetiska Kongressen i 

Halmstad för fler respondenter. Sedan analyseras svaren i en tematisk analys.  

Parallellt med min studie har jag gestaltat ett arbete vars avsikt är att illustrera och 

förtydliga min undersökning. Det är ett utkast på Styrdokument med ämnets syfte, centralt 

innehåll och kunskapskrav för ämnet Estetiska uttryck 50p, underkursen – Bild. 

Gestaltningen innehåller en skiss eller ett utkast på ett kursmaterial för lärare och elever i  

fyra delar: Förord, dispositionsförklaring, innehållsförteckning, samt förslag till 

styrdokument, och ett exempel på ett lektionsupplägg.  
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2.1 Empiri 

Empirin består av Statens Offentliga Utredning (SOU:2008:27) Framtidsvägen – En 

reformerad gymnasieskola som låg till grund för borttagandet av kursen Estetisk verksamhet 

.
5
 Utredningen Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett 

estetiskt ämne i alla nationella program (2018) som föreslår ett införande av en 

gymnasiegemensam estetisk kurs.
6
 Skolverkets styrdokument för Bildämnet, samt 

enkätintervjuer från yrkesverksamma estetlärare i bild runtom i landet och de bildlärare som 

närvarande på den Nationella Estetkongressen i Halmstad 2018. 

 

2.2 Kvalitativ kodning 

I Christer Stensmos Vetenskapsteori och metod för lärare
 
 beskrivs systematisering och analys 

av data som kvalitativ kodning
7
. Empirin delas in i överblickbara delar för att hitta teman och 

göra innehållet överskådligt för att sedan analyseras. Modellen används för att visa hur de 

olika delarna av det empiriska materialet behandlats. Analys av de olika delarna är tänkt att 

leda till ett styrdokumentsförslag för Estetiska uttryck 50p som ska kunna stå emot tidigare 

kritik, och mäta sig med de övriga bildkursernas kunskapskrav. Samtidigt möta de 

förhoppningar som finns om ett nytt gymnasiegemensamt estetiskt bildningsämne. 

  
                                                 

5 Statens offentliga utredning (SOU 2008:27) Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola 
6 Lagrådsremiss (2018-03-01) Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla 

nationella program 
7 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare - En introduktion, s.10 



 
  

7 

 

2. TEORI 

Läroplansteori rymmer olika vetenskapliga discipliner som pedagogisk filosofi, 

utbildningshistoria, stats- och utbildningsvetenskap, pedagogisk ämnesforskning och 

didaktisk forskning. Med teorin som verktyg analyseras det som styr utbildningen, såsom 

lagar, styrdokument, innehåll, processer, former och resultat. Även skoldebatt, politik och 

lärarutbildning. Fältet belyser även värderingssystem som olika typer av kunskapssyn, 

demokratiskt medborgerskap, individers och lärares autonomi, rättigheter, skyldigheter, 

mångfald, och social samhörighet,
8
 d.v.s. hur kunskap kan organiseras och undervisas om. 

I studien analyseras empirin utifrån olika teorier och begrepp inom läroplansteorin. 

Ulf. P. Lundgren införde begreppet läroplansteori i Sverige under 70-talet tillsammans med 

Urban Dallöv. Lundgrens läroplansforskning har resulterat i olika läroplanskoder
9
 som 

beskriver hur fokuset för ämneskunskap flyttats genom historien. Första läroplanskoden från 

Antiken fokuserar på grammatik, retorik och logik, aritmetik, geometri, astronomi, och musik. 

Andra läroplanskoden (Upplysningen) betonade matematik, naturvetenskap och moderna 

språk. Tredje läroplanskoden (ca 1850-talet) fokuserade på att stärka vördnaden för Gud och 

fosterlandet. Läskunnigheten ökade kritiken mot kyrkan och statens makt. Den industriella 

(Marxistiska) revolutionens framväxt kring 1900 förändrades skolans roll i samhället. Fjärde 

läroplanskoden syftar inte till att återskapa det förflutna utan skolan ska nu skapa framtiden. 

Den reproduktiva eran med ’rabbelkunskap’ går nu mot sitt slut, och den Femte 

läroplanskoden belyser utbildnings betydelse för demokratisk fostran.
10

 Skolan ska utbilda 

elever till fria tänkare och sikta framåt. Det är här vi är nu. 

Ramfaktorteorin behandlar hur de organisatoriska ramarna, lagar, styrdokument, 

ekonomi, utbildade lärare, utbildningsmaterial, lokaler, elevsammansättning och tid till 

förfogande, begränsar eller möjliggör vilka resultat som kan uppnås.
11

 När ramarna förändras 

påverkas den pedagogiska verksamheten och hur pedagoger ska förhålla sig till den.
12

  

Kunskapssyn är en viktig del i läroplansforskningen. Inte bara den ämneskunskap som 

anses viktig, utan också hur den lärs in. Kunskapssynen sträcker sig utöver faktakunskap, till 

frågor om demokrati, bildning, och moral för att forma samhällsmedborgare.
13

  

                                                 

8 Englund, Tomas; Forsberg, Eva; Sundberg, Daniel (red)(2012) Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och 

inblickar i lärarutbildning och skola, s.7 
9 Ibid, s.50 
10 Ibid, s.51 
11 Ibid, s.42 
12 Ibid, s.144 
13 Ibid, s.155-156 
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Literacybegreppet menar att bildning är att kunna ”läsa” eller kommunicera via andra 

arenor än bara läs- och skrivkunnighet, bland annat förmågan att ”se” genom olika perspektiv, 

få syn på normer och maktförhållanden. Tre nyckelkompetenser utgör en teoretisk ram: 

Eleven ska kunna: Självständigt och autonomiskt lärande, interaktion och kommunikation i 

grupp, och förmåga att nyttja artefakter för skapande och kommunikation. Till detta behövs 

literacy inom: Matematisk förståelse, Läs- och skrivförståelse, samt Vetenskaplig förståelse. 

Det utvidgade kunskapsbegreppet menar att utöver den formella ämneskunskapen finns 

kunskap som är personburen (relationell) och sammanhangsbaserad (kontextuell) som inte är 

formulerad i böcker.
14

 Det utvidgade kunskapsbegreppet kan formuleras med två principer: 

Kunskapens grund: Kunskap är konstruerad, kontextuell och funktionell. Kunskaper bärs 

av människor men finns också nedlagda i kulturella artefakter (texter, redskap, och bilder.)  

Kunskapens form: Kunskap kommer till uttryck genom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Fakta syftar på den informativa aspekten av kunskap och kan beskrivas som att 

’veta att’. Förståelse är förmågan att tolka, förklara och ’veta varför’. Färdighet fokuserar på 

själva utövandet och att ’veta hur’. Förtrogenhet uttrycks som omdöme och att ’veta vad’.
15

 

Förtrogenhet är besläktat med ”den tysta kunskapen”
16

. Det betyder att allt som lärs ut hamnar 

i två skikt, ett medvetet och ett omedvetet.
17

 De fyra formerna är inte åtskiljda utan ses som 

olika aspekter av att kunna, såväl praktiska som teoretiska kunskaper. Kunskapande sker i en 

simultan process där kunskapen är i rörelse, både individuellt och kollektivt.
18

  

Kritisk läroplansteori fokuserar på hur de yrkesutövandes intressen och syn på 

kunskapsförmedlingen skiljer sig från förvaltningspolitiken som styrs av ramfaktorer, och 

resultatstyrning där yrkesutbildade enbart blir verkställare av politiska beslut.
19

  

   I tabellen nedan visas två kunskapssyner, som enligt Carlgren står i konflikt med varandra; 

Den Rationalistiska kunskapssynen som innebär att den utbildade får ämneskunskaper, 

att ’mer’ fakta är bättre, en s.k. additiv kunskapssyn. 

Den Pragmatiska kunskapssynen menar att kunskap sker i samspel med andra, att 

kunskap är relationell och kontextuell, och att den analytiska förmågan och omdömet 

(Förtrogenheten) att veta när en viss kunskap ska appliceras är kunskap. 

                                                 

14 Ibid, s.19 
15 Ibid, s.26 
16 Carlgren, Ingrid; Forsberg, Eva; Lindberg, Viveca (2009) Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion, s.24 
17 Englund, Forsberg, Sundberg, s.47, s.119 
18 Ibid, s.136 
19 Ibid, s.145 
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 Några skillnader rörande olika kunskapssyn 

 Mentalitetsinriktad och psykologigrundad  Kultur och praktikinriktad 

 Rationalistisk kunskapsfilosofi 

(Linjärt: Fakta -reflektion -handling) 

Pragmatisk kunskapsfilosofi 

 (Fakta, Förståelse, Färdighet, Förtrogenhet) 

Det åtskilda subjektet 

(Individen lär ensam, fylls med stoff) 

Människan i världen och sin kontext (Individen lär av sitt 

sammanhang) 

Additiv kunskapssyn  

(Lära sig ”mer” fakta) 

Relationell kunskapssyn  

(Utveckla perspektiverat sätt att se, göra, vara, och erfara) 

Inre, mentala strukturer 

 

Socialt konstruerad (förhandlad) mening 

(Kunskap och ”sanning” är relativ) 

Praktik som tillämpad teori 

(Lära sig att göra via fakta) 

Praktik som kunskapens grund 

(Lära sig fakta av att göra) 

Från förförståelse till förståelse 

 

Enkulturering 

(Kulturellt och kontextuellt erfarande) 

Kunskapstillägnande 

(Envägskommunikation/monolog) 

Förändrat deltagande 

(Diskurs/Dialog) 

Tabell efter Ingrid Carlgrens förklaringsmodell20 

Den rationalistiska kunskapssynen förespråkar fakta och kunskaper som går att synliggöra 

och mätas, exempelvis via tester, prov och tentamen. Det är en instrumentell syn som bygger 

på att teoretisk fakta kan tillägnas i form av ex. läsning, eller föreläsning och att 

ämneskunskaper först efter denna inmatning kan praktiseras. Även att dess MER stoff och 

innehåll en individ ”kan” dess bättre.  

Den pragmatiska kunskapssynen är något mer inriktad på att kunskap finns överallt och 

inhämtas via alla erfarenheter. Allt finns inte i böcker, den kunskap en individ instinktivt 

”vet” går ibland inte att förklara med ord. En tyst kunskap som inte är mätbar på samma sätt 

då den inte går att verbalisera eller formulera med ord. Kunskapen förändras och är i rörelse, 

ibland kommer det instinktiva förståelsen för någonting först efter att individen erfarit och 

experimenterat. Teoretiska fakta kanske kommer sist. 

Med avstamp i dessa teorier och begrepp analyseras innehållet i den empiri som utgör 

grunden i denna studie. 

                                                 

20 Ibid, s.135 
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3. UTREDNINGAR FÖR OCH EMOT ESTETISK VERKSAMHET 

Dessa två statliga utredningar analyserar jag genom en tematisk analys där jag systematiskt 

delar in olika citat eller formuleringar från de olika utredningarna i tabeller. Då jag gick 

igenom texterna kunde jag skönja olika argument för och emot, därför har jag valt att ha med 

tre olika titlar i de tabeller jag sammanställt: Positiva argument, Negativa argument och 

Åtgärdsförslag. Jag har lagt dem sida vid sida då jag tycks skönja ett mönster där de ställs mot 

varandra på olika sätt.
21

 

3.1 Tematisk analys av Framtidsvägen – En reformerad gymnasieskola (SOU:2008:27) 

 Reinfeldts regering beslutade 2007 att utse Anita Ferm till utredare för att lämna förslag till 

en reformerad gymnasieskola. Delaktiga i utredningen var bl.a. enhetschef, 

gymnasieinspektör, undervisningsråd, kansliråd, 7 fokuskommuner, 50 branschorganisationer, 

samt en expertgrupp med ledamöter från Utbildningsdepartementet, Skolverket och 

Högskoleverket.
22

 I tabellen sammanställs de argument ur den över 600 sidor långa rapporten 

som jag avkodat som positiva, negativa, samt konkreta åtgärdsförslag i utredningen. 

Utredningens enade röst ansåg även att det saknas en arbetsmarknad inom det estetiska 

området för ungdomar som kommer direkt från gymnasieskolan.
23

 Och att elever har svårt att 

se ”nyttan” med bilden kopplat till sitt eget valda yrkesområde. 

Under rubriken ämnesfrågor nämns de ämnen som ska bli gymnasiegemensamma: 

”/…/svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, religionskunskap, 

samhällskunskap, naturkunskap samt idrott och hälsa. Dessa ämnen bedömer jag utgör en 

gemensam grund för alla program i gymnasieskolan.”
24

 

Min egen slutledning är att då en ”riktig” anledning, eller formulerat argument till varför 

de estetiska ämnena plockas bort saknas i utredningen, så krävs det inte en raketforskare för 

att förstå att det helt enkelt ansågs att de övriga ämnena som fick större utrymme i läroplanen 

premierades och ansågs viktigare. I hela utredningen motiveras inte borttagandet av Estetisk 

verksamhet och det görs ingen vetenskapligt baseras utredning om bildämnets positiva 

pedagogiska inverkan för inlärning. 

Utredningen hävdar att eleverna ska kunna välja mellan minst två estetiska ämnen i 

elevens val. Det förutsätter att skolorna kan tillhandahålla lokaler och utbildade lärare. På 

grund av att många elever valt de ämnen som utdelades högre meritpoäng (matematik, språk 

                                                 

21 Se bilaga 2 
22 (SOU:2008:27) Framtidsvägen – En reformerad gymnasieskola 
23 Ibid, s.487 
24 Framtidsvägen – En reformerad gymnasieskola (SOU:2008:27), s.340 
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och naturvetenskap) så skapar det ett läge där många kommuner kan inte längre motivera att 

ha kvar de estetiska kurserna rent ekonomiskt. Istället för att kunna välja bland ett utbud av 

olika estetiska uttryck, får vissa kommuner nöja sig med att enbart kunna tillhandahålla ett 

enda estetiskt ämne i elevens val. Möjligheten att ägna sig åt estetisk verksamhet beror nu på 

om du bor i en fattig eller rik kommun, de ekonomiska ramfaktorerna som styr kommunerna 

blir avgörande om huruvida vi har råd att bedriva adekvat utbildning. Ska vi återgå till ett 

klassamhälle dr enbart de rika har råd med utbildning? Det gäller även förslaget om Estetiska 

spetsutbildningar. Sverige har en utjämnande demokratisk skola som vilar på den femte 

läroplanskoden
25

, att fostra demokratiska samhällsmedborgare. Vi har en möjligheternas 

skola, där vi lägger verktyg i händerna på alla elever oavsett bakgrund och klass, så att alla får 

samma möjligheter. Att få utveckla olika estetiska uttrycksmedel för kommunikation är en 

demokratisk rättighet. Min slutledning i analysen av utredningen Framtidsvägen är att den 

snarare tar oss baklänges i tiden då bildskapande enbart tillhörde de välbemedlade. 

Rörande kritiken om otydligt formulerade kurskrav vill jag mena att detta rörde alla kurser 

vid den här tiden. Med Gy2011 förtydligades alla styrdokument med tydliga syfte- och 

målbeskrivningar. Återinförandet av ämnet menar jag skulle innebära att de nya 

styrdokumenten formuleras på ett likvärdigt sätt.  

Kritik om att eleverna inte ”ser nyttan” och att det saknas infärgning mot elevernas 

specifika inriktningar kan ses genom ett läroplanskritiskt perspektiv. Den kritiska 

läroplansteorin menar att skolpolitiken styrs av ramfaktorer, och är inriktade mot 

resultatstyrning. Höga betyg hos eleverna ökar statliga intäkter i ett senare skede. Därmed är 

nyttan en ekonomisk nytta för staten. För att tackla detta resonemang behöver vi i våra 

framtida kurskravsformuleringar belysa denna ekonomiska eller yrkesmässiga nytta och göra 

den övertydlig. Därför leder denna analys till att jag tolkar det som att de punkter som kan 

appliceras på en ny kurs är: Förtydligade kunskapskrav, exempelvis att eleven ska läsa olika 

genrer och exemplifiera vilka dessa kan vara.
26

 Samt ökad samverkan mellan gymnasieskola, 

skolhuvudmän, arbetsmarknad och högskolesektor. 

                                                 

25 Englund, Forsberg, Sundberg, s.52 
26  Framtidsvägen – En reformerad gymnasieskola (SOU:2008:27), s.589 
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3.2 Tematisk analys av - Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på 

yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program 

Gymnasieutredningen (U 2015:01) Ledd av Gymnasieminister Anna Ekström (S) föreslår hur 

alla program i gymnasiet kan innefatta ett estetiskt ämne. I den 860 sidor långa utredningen 

En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en 

gymnasieutbildning (SOU 2016:77) formulerad av olika remissinstanser bl.a. Kungl. 

Musikhögskolan, Barn- och elevombudet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

Tillväxtverket, Statens kulturråd, Eskilstuna och Linköpings kommuner, Autism- och 

Aspergerförbundet, Sveriges elevråd – SVEA, samt Lärarnas Riksförbund. Utifrån förslaget 

skickades en 71 sidor lång remiss till Lagrådet 1:a mars 2018
27

. Här följer en analys av de 

positiva och negativa argumenten för ett återinförande av kursen.  

Några av de negativa argumenten mot kursen är att några instanser menar att det inte går 

att bedöma estetiska ämnen på samma sätt som andra ämnen, att bara betygen E eller F ska 

användas. Ett rationalistiskt instrumentellt synsätt blir synligt. Ett av de positiva argumenten i 

utredningen är att skolan utjämnar socioekonomiska skillnader genom att garantera tillgång 

till kulturella uttrycksformer, då elever får chans att prova på verktyg och tekniker de kanske 

inte skulle haft tillgång till annars. Elevernas rätt att välja ett estetiskt ämne i elevens val 

visade sig inte fungera då opopulära ämnen som matematik och språk fick ökade meritpoäng, 

vilket ökar konkurrenskraften vid ansökan till högskolan. Utredningen menar att det 

strategiska valet för många elever blev att inte välja ett estetiskt ämne.
28

  

När jag analyserar texten drar jag mig till minnes Europaparlamentets rekommendation om 

åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG)
29

 Enligt Europaparlamentet är 

den åttonde kompetensen Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Rätten till 

estetiska uttryck är därför en demokratifråga i enlighet med den femte läroplanskoden
30

, vilket 

skolans värdegrund bygger på, att skolan ska skapa demokratiska samhällsmedborgare, och 

att bildskapande blir en rättighet och en möjlighet i att kunna uttrycka sig. Vidare vill jag 

mena att övriga gymnasieämnena skulle ha specifika inslag av estetik har enligt 

lagrådsremissen inte visat sig fungera på grund av ramfaktorerna som styr skolan. 

Kommunerna har inte haft råd att tillhanda ha vare sig ändamålsenliga lokaler eller utbildad 

personal. Remissen menar att ett estetiskt ämne i gymnasieskolan ger alla elever en möjlighet 

                                                 

27 Lagrådsremiss Ökade möjligheter till grundläggande behörighet. s.1 
28 Ibid, s.39 
29 Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006/962/EG) Om nyckelkompetenser för livslångt lärande, s.1 
30 Englund, Forsberg, Sundberg, s.52  
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att utveckla kulturell medvetenhet och förmåga till estetiska uttryck. Det utvecklar elevens 

fantasi, kreativitet, estetiska sinne och kunskapsutveckling. Att kunna uttrycka sig på andra 

sätt än genom skriftspråket medför en ökad estetisk- och kommunikativ kompetens för att 

kunna arbeta med utveckling, nytänkande och för att nå ut med budskap, och produkter. Det 

är viktigt för elevernas möjlighet att få inblick i det svenska kulturarvet, och få förståelse över 

vad det är att vara människa i en tid av ständiga kulturella förändringar
31

. Utredningen nämner 

också tillgång till estetiska ämnen och uttrycksformer och de menar på att det ökar förståelsen 

för det nutida kulturella skapandet, och den ekonomiska betydelse som bl.a. design och musik 

fått för svensk tillväxt och det samhälleliga produktionsfältet. Här står Framtidsvägens 

(SOU:2008:27) önskan om koppling till näringsliv och den ekonomiska aspekten av 

bildämnet i samklang med Gymnasieutredningens (SOU 2016:77) önskan om ett 

gymnasiegemensamt estetämne. Av min analys framgår att bildämnet har mycket att bidra 

med i svensk tillväxt och företagsliv. 

   För att ta detta vidare till min gestaltande del av arbetet har jag lyckats skönja några punkter 

i dokumenten som går att omsätta till nya styrdokument: 

Kursen ska omfatta 50p
32

 Elever ska få chans att utveckla förmågan att kommunicera med 

estetiska uttrycksmedel. Även öka möjligheter att uttrycka åsikter, samt öka förståelse av 

omvärlden. Samt få inblick i det svenska kulturarvet. 

  

                                                 

31 Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006/962/EG) via www.notisum.se ,s.1 
32 Lagrådsremiss Ökade möjligheter till grundläggande behörighet, s.55 

http://www.notisum.se/
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4. ANALYS AV STYRDOKUMENT 

I analyserna har jag förenklat kurskravens innehåll i matrisform för att förtydliga de förmågor 

som lyfts som viktiga för eleven att utveckla, och för att göra dokumenten mer överblickbara. 

I de som behandlar gymnasiekurser ställer jag tre kurser mot varandra så de liknar varandra i 

innehåll och struktur, jag vill synliggöra ”skelettet” i dessa. Jag analyserar först styrdokument 

för Estetisk verksamhet 50psom plockades bort 2011. 

4.1 Analys av Estetisk verksamhet 50p 

Ämnets mål: 

Ämnet syftar till att utveckla och stimulera elevens fantasi och kreativitet samt lust att 

använda estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och handlingar. 

Intresse och förståelse av kultur och skapande verksamhet i ett vidare perspektiv. Blir 

medveten om de estetiska uttryckens roll och användning samt deras betydelse för individ och 

samhälle. Blir förtrogen med kulturverksamhet inom det estetiska området. Vardagliga 

estetiska företeelser. Kulturhistorisk allmänbildning. 

 

Betygskriterier för godkänt:  

Eleven ger exempel på olika konstnärliga uttryck och företeelser. Eleven använder något 

estetiskt uttrycksmedel för att gestalta en idé eller en tanke. Eleven beskriver och 

kommenterar sitt eget skapande.
33

 

 
 Syfte Kunskapskrav för betyget E 

 Kulturhistorisk allmänbildning. Förståelse för kultur och 

skapande verksamhet. Förmåga att tolka och bedöma. 

Ge ex. på olika estetiska uttryck. 

Gestalta inre intryck. Utveckla fantasi och kreativitet. Använder något estetiskt uttryck. 

Gestalta idé. 

 Beskriver eget arbete. 

 

Målen i kursen beskriver bredare kunskaper än betygskriterierna. Termer som: Använda 

estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och handlingar, tolka och bedöma 

vardagliga estetiska företeelser och Kulturhistorisk allmänbildning, uteblir helt i 

betygskriterierna. Det skapas ett stort tolkningsutrymme för både lärare och elev, något som 

utredningen Framtidsvägen påpekat, att lärare ansett det nödvändigt att skriva egna mål och 

betygskriterier då de nationella inte har fungerat som underlag för undervisning.
34

 Med ett 

sådant tillvägagångssätt blir inte skolans undervisning likvärdig.  

                                                 

33 Skolverket.se Läroplaner före 2011 
34 Framtidsvägen – En reformerad gymnasieskola (SOU:2008:27), s.225 
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4.2 Analys av kursplan i bild åk 9 

En gymnasiekurs är ämnad att vara påbyggnad av tidigare ämneskunskaper där teoretiskt 

innehåll och praktisk erfarenhet har chans att utvecklas. För att försöka ta fasta på de 

kunskaper som har utvecklingspotential i en ny gymnasiegemensam kurs analyseras 

kurskraven för Bild åk 9 (lpo2011) 

 Syfte och centralt innehåll Kunskapskrav för betyg E 

 Bildanalys, Teoretiska begrepp, Former och 

färgers betydelse, Uttrycka budskap. 

Normkritik. Samtida konst. 

 

 

Bildanalys – Tolka uttryck, innehåll, funktion med hjälp 

av teoretiska begrepp. 

Koppla bilder till egna erfarenheter, andra verk och 

företeelser i omvärlden. 

Självständigt formulera handlingsalternativ som leder 

framåt. Ge omdömen om processen. 

Digitalt/analogt bildskapande, Digital 

bearbetning av bilder. 

Bildskapande med olika tekniker, verktyg, 

material och presentationsteknik 

Framställa bilder med tydligt budskap . Prövar olika 

tekniker, verktyg och material. Kombinerar former, 

färger och bildkompositioner. 

Använda bild, ljud och text. 

Återanvändning av bilder 

(samtida och historiska) 

Analysera innehåll/funktioner. 

Upphovsrätt och etik. 

Utveckla idéer inom olika ämnesområden genom 

återanvändning av bilder. 

Anpassa bilder till syfte och sammanhang. 

 

Syfte och centralt innehåll korrelerar med kunskapskraven som ställs för betyg E. 

Eleven ska ha kunskap om teoretiska begrepp och förmågan att använda dem för tolkning. Det 

är dock inte specificerat vilka begrepp som avses. Eleven ska ha kunskaper i bildanalys och 

kunna tolka uttryck, syfte, och funktion, även förmåga att förmedla tydliga budskap, och 

anpassa bilder efter deras sammanhang. Eleven ska kunna använda sig av former, färger, och 

bildkompositioner samt ha kunskap om deras betydelsebärande egenskaper. Eleven ska kunna 

använda bilder i samband med ljud och text för att förstärka sitt budskap. Kraven menar också 

att eleven ska kunna koppla sitt eget skapande till andra verk och företeelser i omvärlden.  

Alla dessa områden går att använda och fördjupas i en kurs på gymnasial nivå, förutsatt att 

ämneskunskaperna förtydligas i kunskapskraven och specifikt benämner vilka termer och 

teoretiska begrepp som avses.  
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4.3 Analys av bildkurser på gymnasiet Gy2011 

Det finns nio kurser som är viktiga för att få ett helhetsbegrepp om ämnet bild. (Borträknat 

uppföljningskurser som del 2, 3, 4 etc. samt specialisering) För att försöka hitta de viktiga 

gemensamma nämnarna analyseras syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för betyg E för 

följande kurser: 

Bild, Bild och form 1a1, Form 

Kultur- och idéhistoria, Konstarterna och samhället, Samtida kulturuttryck 

Bildteori, Visuell kommunikation, Estetisk kommunikation 1. 

Kurserna innefattar 100p vardera, med undantaget Konstarterna och samhället på 50p. 

100p är i praktiken ca 80 lektionstimmar. 

Lagrådsremissen nämnde kursen Estetisk kommunikation samt Ämnet Konst och Kultur 

(innehåller tre kurser) som fördjupning till estetprogrammet istället kursen estetisk 

verksamhet, jag analyserar detta och tolkar det som en indikation till att det är dessa kursers 

ämnesinnehåll som de vill ska innefattas i Estetiska uttryck – avseende Bild. 

På Skolverkets hemsida står att läsa om ämnet Bild: 

 

Undervisningen i ämnet BILD ska ge eleverna förutsättningar att utveckla: 

 Ämnesområdets teoretiska begrepp 

 Bildframställning med olika material, verktyg och tekniker, 2d, 3d 

 Bildanalys, individuellt kunna utforma bildspråkliga budskap 

 Planera, producera exponera, presentera, redovisa och diskutera 

 Förståelse för bilders olika genre och användningsområde 

 Etiska förhållningssätt 

 Upphovsrätt 

 Arbetsmiljö 

 

Tabellerna nedan visar en jämförelse mellan olika kurser och dess av kunskapskrav, de är 

konkretiserade genom en kvalitativ kodningsmodell för att hitta likheter och olikheter. 

Avsikten är att hitta de delar som är gemensamma för kurserna och därmed det som utgör 

kärnan i ämnet bild. Ett slags skelettstruktur att bygga nya styrdokument kring. Skillnaderna 

mellan kurserna är också viktiga att lyfta, då dessa delar definierar de olika kurserna och 

innehåller ämneskunskaper som är viktiga för en djupare förståelse för det stora fältet som 

ämnet bild utgör.  
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 Bild 
Kunskapskrav för betyg E 

Bild och form 1a1 
Kunskapskrav för betyg E 

Form 
Kunskapskrav för betyg E 

  
Använder teoretiska begrepp 
 

 
 
 

 
Använder relevanta begrepp 
 

Reflektera över bildens 
funktion. 

 

Reflektera över bildens funktion 

 

Reflektera över formuttryck 
och formens funktion. 

Identifiera och 
beskriva karaktärsskillnader 
mellan olika formgenrer. 

 
Redogör för sambanden 
mellan uttryck och material, 
färg och komposition. 

  
Redogör för sambanden 
mellan uttryck, material och 
komposition.  

Enkla bildtolkningar, redogör för 
bildens byggstenar. Redogöra 

betydelser i egna bilder 
 

Enkla bildtolkningar, redogör för 
bildens byggstenar, redogör 

betydelser i egna bilder.  
 

Enkla tolkningar av 
formuttryck i eget arbete. 
Redogör intentionerna med 
eget formuttryck samt i vilken 

utsträckning det lyckats 
kommunicera det tänkta 
budskapet. 

Reflektera över bildens 
sammanhang. 

 
 

Värdera hur sammanhanget 
påverkar bilden och hur bilder 
ges olika betydelser i olika 
sammanhang. Beskriv 
karaktärsskillnader mellan 
olika genrer. 

Genomför bildprojekt på 
uppdrag från andra, formulerar 
uppdragets budskap, samt 
bedömer den egna förmågan 

efter situationens krav. 

Experimentera och lösa 
enkla bildkonstruktionsproblem 

 
 
 

Planera och producera 
formprojekt i samråd med 
handledare Samt bedömer den 
egna förmågan och 

situationens krav. 

Använd olika material, tekniker 
och formspråk. Använd 

inspirationskällor i lämpliga 
situationer. 
 
 

Använd olika metoder, material 
och tekniker för att åstadkomma 

önskade visuella effekter, samt 
använder inspirationskällor i 
lämpliga situationer. 
 

Använd olika metoder, material 
och tekniker för skulptur och 
formgivning. Experimentera, 

använd inspirationskällor i 
lämpliga situationer.  

Redogör för sin arbetsprocess. 
 
Visa och marknadsför eget 

arbete för andra. 
 

Dokumentation av arbetsprocess 

 
Presentera och visa eget arbete för 
andra och redovisar sina 
intentioner med bilden. 

Dokumentation av 
arbetsprocess. 

 
Visa och marknadsför eget 

arbete för andra. 

 
 
 
 

Enkla bedömningar av egna och 
andras bilder 

Enkla reflektioner över egna 
och andras publika 
presentationer. 

 
Redogör för etiska 
förhållningssätt samt för 
lagar om upphovsrätt och 
arbetsmiljö. 

  
Redogör för etiska 
förhållningssätt samt för lagar 
om upphovsrätt och 
arbetsmiljö. 
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Då vi tittar på de olika kolumnerna i tabellen kan vi nu se att kurserna är uppbyggda på 

samma sätt, och har ett slags ”skelett” med få punkter som skiljer dem åt. Form har mer fokus 

på att skulptera och bygga tredimensionellt. I övrigt gäller ungefär samma kunskapskrav. 

Problematiken med att enbart analysera kraven och inte syfte och centralt innehåll visar sig 

här. De små men signifikanta skillnaderna visar sig inte i kraven. Ex. Kursen Bild har en 

punkt i det centrala innehållet som beskriver att eleven ska få kännedom om begrepp för 

bildsamtal ur olika perspektiv, till exempel linje, form, ljus och skugga. Grundläggande 

kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Men också ur 

andra teoretiska perspektiv såsom genus och klass, etnicitet och ålder. Detta hamnar aldrig i 

kunskapskraven och bedöms därför inte. 

Gemensamma punkter och underlag för byggande av nya styrdokument är: 

Fakta och Förståelse: Relevanta bildteoretiska begrepp för att kunna kommunicera kring sitt 

bildskapande och sitt budskap. Förmåga att urskilja bilder ur olika genre (ex, reklambild, 

informationsbild, konstbild etc.)  Kunna tolka bildens eller formens uttryck och funktion. 

Bildsamtal ur olika perspektiv och förstå sambanden mellan till exempel linje, form, ljus och 

skugga. Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt 

färglära. Men också ur andra teoretiska perspektiv såsom genus och klass, etnicitet och ålder. 

Använda sig av inspirationsmaterial och/eller referensbilder ur historien och nutid anses 

viktigt och därmed också kunskaper om upphovsrätt, etiska förhållningssätt och andra lagar. 

Färdighet: Kunna skapa bilder eller former från idé till färdigt verk (med eller utan 

handledning), utifrån egna tankar och idéer, samt beställningar eller uppdrag från andra. 

Kunna uppvisa en viss hantverksskicklighet och använda sig av olika material, verktyg och 

tekniker, samt formspråk. 

Förtrogenhet: Kunna resonera kring bildernas funktion. Även kunna förstå och resonera 

kring kontextens betydelse för en bild. Eleven bör kunna reflektera över, redogöra, och 

dokumentera sin arbetsprocess för att utveckla en förmåga att kommunicera kring sin 

arbetsprocess med både lärare och andra. Kunna bedöma sin egen förmåga och anpassa 

arbetet efter situationens krav, vilket betyder att kunna anpassa valda bearbetningsmetoder, 

välja rätt verktyg, leverantörer och lära sig att hålla deadline.  

Jag väljer att lägga kurskraven för de tre gymnasiekurserna Kultur- och idéhistoria, 

Konstarterna och samhället och Said kulturuttryck bredvid varandra för att påvisa de likheter 

men framförallt olikheter som tycks framträda då de ställs mot varandra. Avvikelserna blir 

viktiga för att få fram olika viktiga aspekter av bildämnet. Det gäller även följande kurser.  
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 Kultur- och idéhistoria  
Kunskapskrav för betyg E 

Konstarterna och samhället 
Kunskapskrav för betyg E 

Samtida kulturuttryck 
Kunskapskrav för betyg E 

 Redogör översiktligt för 
huvuddragen och olika företeelser 
i kultur- och idéhistorien från 
antiken till i dag. Resonera kring 
epokindelning 

och viktiga epokbegrepp. 

Redogör översiktligt för olika 
former av samtida kulturuttryck 

och för någon beröringspunkt 
mellan dem. 
 
 

Redogör översiktligt för olika 
former av samtida 
kulturuttryck och för någon 

beröringspunkt mellan dem. 
 
 

 Redogör för hur olika företeelser 
inom kultur- och idéhistorien i ett 
större sammanhang genom att 
göra kopplingar till paralleller i 
historien och samtiden. 

Resonera kring villkor för 
konstnärlig yrkesutövning i dag 

liksom olika föreställningar om 
kreativitet och kreativa miljöer. 
 

Resonera kring hur den nutida 
konsten förhåller sig till sin 
historia 

 

 Redogör för olika sätt att använda 
kulturbegreppet samt resonera 
kring det estetiska tänkandets 
historia och kring olika historiska 
föreställningar om finkultur och 

populärkultur. 

Redogör för olika sätt att använda 
kulturbegreppet och olika aspekter 
på förhållandet mellan etablerade 
konstformer och populärkultur. 

 

Redogör för olika sätt att 
använda kulturbegreppet och 
olika aspekter på förhållandet 
mellan etablerade konstformer 

och populärkultur. 
 

 Förklara samband mellan 
kulturuttryck, tankeströmningar, 
teknikutveckling, samt, 
samhällsförändringar under 
olika kulturella epoker.  

Resonera kring samband mellan 
konstnärliga uttryck och 
samhällsförändringar och teknik- 
och kultur- utveckling och för hur 
detta kan förändra konstnärers 
förutsättningar i samhället. 

Resonera kring samband 
mellan konstnärliga uttryck, 
samhällsförändringar och 
teknikutveckling. 
 
 

 Dra slutsatser om och diskutera 
konstens förhållande till makt 
och överhet. Redogör för hur 

villkoren för konstnärligt skapande 
har förändrats över tid samt 
vilken roll genus eller annan 
grupptillhörighet spelat. 

Diskutera konstnärliga 
uttrycksformers roll i samhället 
samt samband mellan ett 
samhälles syn på demokrati, 
yttrandefrihet och censur och 

hur konst- och kulturuttryck 
används. 

Diskutera konstnärliga 
uttrycksformers roll i samhället, 
villkoren för konstnärligt 
skapande och vilken roll genus 
eller annan grupptillhörighet 
spelar samt hur faktorer som 
kulturpolitik, marknad och 
publiksammansättning kan 

påverka villkoren.  

 Analysera och tolka eget och 
andras konstnärliga kulturuttryck 
från antiken till i dag, i olika 

presentationsformer, och 
ger enkla förklaringar till sina 
tolkningar och analyser. 

Analysera och tolka olika aktuella 
kulturuttryck med hjälp 

av någon presentationsform och 
ger enkla förklaringar till sina 
tolkningar och analyser.  

Analysera och tolka olika 
samtida kulturuttryck i 

någon presentationsform och 
ge enkla förklaringar till sina 
tolkningar och analyser.  

 Reflektera över egna 
kulturupplevelser med relevanta 

begrepp, metoder och teori. 
 

Reflektera över egna 
kulturupplevelser och koppla till 
eget skapande och samtidens 
konstnärliga uttryck med 

relevanta begrepp, metoder och 
teori. 

Reflektera över egna 
kulturupplevelser med 

relevanta begrepp, metoder och 
teori. 
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Vid analys av kultur- och idéhistoria, konstarterna och samhället, och samtida kulturuttryck 

blir det tydligt att de är uppbyggda på ungefär samma sätt även om det är avvikelserna som 

definierar dem. Kultur- och idéhistoria berör konsthistorien i stort, och de punkter i tiden, från 

Antiken till idag där stora idéer och samhällsförändringar som kom att förändra synen på 

konst med epokindelning och epokbegrepp. Konstarterna och samhället tar upp etablerade 

konstformer (-ismerna), samtidskonst och samtida aktuella kulturuttryck.  Kursen Samtida 

kulturuttryck berör som titeln anger samtidskonst. I kursen ingår att resonera till hur 

samtidskonsten förhåller sig till historien samt till hur vilken roll genus eller annan 

grupptillhörighet spelar för samtidskonsten samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och 

publiksammansättning kan påverka villkoren för kulturell verksamhet. För att inte konkurrera 

med befintliga kurser så är det de gemensamma delarna i kurserna som kan användas vid 

definierandet av bildämnet och byggandet av nya styrdokument. För att koppla detta till vad 

läroplanerna anser vara kunskap delar jag upp dem: 

Fakta: Översiktlig redogörelse för konsthistoriens olika delar; Epoker och –ismer och 

kopplingen mellan dem samt koppling till samtida kulturuttryck. Samband mellan 

konstnärliga uttryck och samhällsförändringar, och teknik- och kultur- utveckling, samt för 

hur detta kan förändra konstnärers förutsättningar i samhället. 

Förståelse: Olika sätt att använda kulturbegreppet samt resonera kring det estetiska 

tänkandets historia och kring olika historiska och nutida föreställningar om finkultur 

(etablerade konstformer) och populärkultur (Ex. Graffitti, smink, bodymodifikation, 

videokonst och sociala medier.) 

Analysera och tolka historiska till samtida kulturuttryck från antiken till aktuella i olika 

presentationsformer, och ger enkla förklaringar till sina tolkningar och analyser. 

Färdighet: Att kunna tala om och diskutera argumentkonstnärliga uttrycksformers roll i 

samhället och sambandet mellan ett samhälles syn på demokrati, makt och överhet, 

yttrandefrihet och censur. 

Förtrogenhet: Resonera över villkoren för konstnärligt skapande och vilken roll genus 

eller annan grupptillhörighet spelar, samt hur faktorer som kulturpolitik, marknad och 

publiksammansättning kan påverka villkoren för konstnärlig verksamhet. 

   Reflektera över egna kulturupplevelser och koppla dessa till eget skapande, samt historiska 

och samtida konstnärliga uttryck med relevanta begrepp, metoder och teori. 

   Resonera kring konstnärens roll, villkor och ansvar i samhället, kring olika föreställningar 

om kreativitet och kreativa miljöer samt kring staden som kulturmiljö. 
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Här följer ytterligare tre kurser för jämförande på liknande sätt, Bildteori, Visuell 

kommunikation och Estetisk kommunikation.

 Bildteori  
Kunskapskrav betyg E 

Visuell kommunikation 
Kunskapskrav betyg E 

Estetisk kommunikation1 
Kunskapskrav betyg E 

 Redogör för en 
kommunikationsprocess och de 
bakomliggande teorierna. 
 
Genomför bildanalyser och 
bildtolkningar och redogör för hur 
bilden kommunicerar ur olika 
aspekter. 
 
Redogör för hur bildens betydelser 
påverkas av dess sammanhang och 
hur betydelserna förändras 
beroende på vem som ser bilden, 
var den syns och vad som avbildas. 
 
Eleven värderar andras 
bildanalyser. 
 
Redogör för bildens betydelse i 
samhället och för individen. 

Redogör, utifrån exempel från 
olika tider och olika 
samhällen, översiktligt för 
fotografiets och den rörliga 
bildens språk, funktioner och 
utveckling. 
 
Gör analys av, bildens funktion i 
dagens samhälle. Producerar 
arbete med viss säkerhet, på ett 
sätt som är anpassat till syfte 
och sammanhang. 
 
Beskriver orsaker till 
bildspråkets utveckling samt 
samband med 
samhällsutvecklingen. 
 
Diskuterar skillnader mellan 
olika typer av bildkonsumtion. 
Beskriver hur visuella budskap 
påverkar människors identitets- 
och omvärldsuppfattning.  

Diskuterar på vilket sätt olika 
estetiska uttryck skapar mening.  
 
 
 

 Redogör för en konstteori.  
Redogör för hur bildens betydelser 
påverkas av dess sammanhang och 
hur betydelserna förändras 
beroende på vem som ser bilden, 
var den syns och vad som avbildas. 
 
 

Använder teoretiska begrepp 
samt någon teori 
i redogörelser, diskussion och 
analyser  
Redogör för visuella budskap 
där fotografier, rörliga bilder, text 
och ljud samverkar.  
Redogör för samband mellan 
avsändares och betraktares 
positioner och vad det innebär 
för upplevelse och tolkning av 
budskap. 

Diskuterar hur specifik 
betydelse kan uttryckas och 
relaterar det 
till någon tankeströmning 
 

 Redogör för färglära och formlära. 
 

Framställ visuella budskap där 
fotografier, rörliga bilder, text 
och ljud samverkar.  
Motiverar val av färg, form, och 
berättarspråk för 
framställningarna. 
 
 

Använder uttryck från olika 
estetiska uttrycksformer med 
viss säkerhet för att gestalta en 
idé i en konstnärlig 
produktionsprocess, deltar i 
presentationen av den färdiga 
gestaltningen. 
Resonerar kring den egna rollen 
i relation till skapande arbete i 
grupp, diskuterar hur det egna 
arbetet relaterar till ett kollektivt 
resultat. 
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De gemensamma nämnarna i de tre olika kurserna är att eleverna på något sätt ska kunna: 

Redogöra, utifrån exempel från olika tider och olika samhällen, översiktligt för en eller några 

estetiska uttryck och dess språk, funktioner och utveckling. D.v.s. Genomföra analyser av- 

och redogöra för hur det konstnärliga uttryckets kommunikationsprocess och de 

bakomliggande teorierna. 

 I Bildteori ligger fokus på de bildanalytiska teorierna, i krav för godkänt nämns att de ska 

kunna redogöra för en enda konstteori. De ska kunna redogöra för betydelsen av bildens 

kontext, och även hur sändare och mottagare kan uppfatta budskapet. 

I Visuell kommunikation ligger fokuset på fotografi och rörlig bild, men det rör sig tillika om 

samma analysverktyg eftersom det handlar om de bilder vi ser (synbild) och tolkar, vare sig 

det är målningar eller digitala bilder. Kursen tar även upp hur estetiska uttrycks visuella 

budskap påverkar människans identitets- och omvärldsuppfattning. I övrigt liknar 

uppbyggnaden av kursen Visuell kommunikation de tidigare analyserade Bild, Bild och form 

och Form i och med att de berör: Bildanalys, kontextens betydelse, bilders 

användningsområde (genre), multimodalitet, producerar eget arbete med tydligt 

kommunikativt budskap, motiverar valda tekniker och framställning och reflekterar över det 

egna arbetet, samt bedömer den egna förmågan. De fyra F:en finns representerade här. 

   I Estetisk kommunikation 1 ligger betoningen på att arbeta praktiskt inom olika estetiska 

konstarter, och att arbeta med möten mellan olika konstformer (Multimodalitet), samt 

analysera och reflektera kring vad som kommuniceras i det de arbetar med, och på vilka sätt 

kommunikationen påverkas av olika val som görs under arbetet. Här ligger även fokus på att 

arbeta i grupp, och vikten av att kunna se sin egen roll i en större helhet, precis som i en del 

yrkesroller där du arbetar med ljud och ljus (teknik), musik, dans, teater, bild, och media i 

kombination. Alla delar är viktiga för helheten och kursen tycks ämna till att belysa detta. 

Separat har de tre olika kurserna delar som är specifika för dessa kurser och skulle kunna 

gynna ett nytt ämne och kurser med fokus på de olika estetiska uttrycksformerna. 

Bildteori: Bildanalys, Hur bilden kommunicerar och kontextens betydelse. 

Visuell kommunikation: Hur visuella budskap påverkar människors identitetsuppfattning 

Estetisk kommunikation: Resonera kring hur eget arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. 

Den gemensamma punkten är: Analys av hur det estetiska uttrycket kommunicerar och skapar 

mening för individ och samhälle. Detta i enlighet med den femte läroplanskoden. Demokrati. 
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5. ANALYS AV ENKÄTSVAR FRÅN BILDLÄRARE 

För att få syn på vad professionen anser om sitt eget ämne skickade en enkät till ca 200 

gymnasiebildlärare i Sverige.
35

 På grund av ostrukturerade hemsidor där kontaktuppgifter går 

via administration, vidare till rektor och sedan möjligen vidare därifrån i mån av intresse eller 

tid, visade det sig vara svårt att få några svar. Jag mottog totalt 18 svar. Urvalet för analys är 

slumpmässigt då jag valt att analysera de fem respondenter som svarade först. I min 

intervjuförfrågan informerade jag deltagarna om vad deras svar skulle användas till i enlighet 

med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer.
36

 Jag har även valt att anonymisera 

respondenterna då varken deras kön, ålder, eller etnicitet spelar någon roll för den kompetens 

de har. Jag har valt att ange elevantal för att påvisa geografisk spridning över landet i både 

större och mindre skolor. 

 

Enkätrespondent A 

Lärare A har varit yrkesverksam i tolv år och arbetar på en skola med ca 300 Elever. A anser 

att det är angeläget med en obligatorisk estetisk kurs. Om tidigare kurs säger A: 

”Formuleringarna är oprecisa och pekar inte mot några kunskapsfundament.” A önskar att 

den nya kursens styrdokument bör innehålla ”/…/tydliga och noggrant formulerade syften, 

mål och krav för ett estetiskt bildningsämne.” Farhågor kring en ny eventuell kurs är att 

Estetiska utryck inte bara är riktat mot bildkonst, utan även andra estetiska uttryck såsom 

dans, musik, och medieestetik. A menar att ”/…/ämnet därför måste hitta en egen vinkel som 

inte i alltför hög grad konkurrerar med ämnen som redan finns (Bildteori, Bild, etc.).” 

 

Enkätrespondent B 

Lärare B har varit yrkesverksam i åtta år och arbetar på en skola med ca 1200 elever varvid ca 

300 på Estetiska programmet. B menar att det finns både fördelar och nackdelar med blandade 

elevgrupper från olika program. ”Bra om det inte blir för teoretiskt med bildanalys osv. Satsa 

mer på de gestaltande delarna av ämnet. 50p är en kort kurs. Svårt att avgöra vad som ska 

ingå i ett så begränsat tidsomfång. Kan vara bra att försöka hålla elevgrupperna inom deras 

olika program så det går att ”färga in” utifrån karaktärsämnena.” 

 

 

                                                 

35 Enkät och intervjufrågor, se bilaga 1. 
36 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s.12 
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Enkätrespondent C 

Lärare C har varit yrkesverksam i 35 år och undervisar på en skola med ca 1000 elever. C tror 

att det kan bli problem att få fram salar och behöriga lärare, och att det borde finnas en bildsal 

i varje gymnasieskola. ”Svårigheten kan vara att anpassa kursen till respektive program. Men 

om man fokuserar på bild som språk och t.ex. jobbar mycket med informativa bilder, 

informativa filmer och bildspel så kan nog yrkeselever lättare se nyttan med att kunna 

bildspråket.” Av den nya kursen önskar C ”Tydligare koppling mot kommunikation. Om vi 

ser till bildämnet så är det ett tydligt kommunikativt ämne som har ett eget viktigt 

kunskapsområde där bild kan ses som språk /…/ Det viktigaste blir arbete med bilder med 

budskap. Bildkomposition, form, färg och bildanalys blir viktiga ingredienser.” C menar att 

eleverna få arbeta med olika typer av bilder ”informativa bilder, bilder som påverkar och 

bilder som är mer personliga konstnärliga uttryck.” Hen menar också att det är viktigt att 

eleverna lär sig hur vår samtidskultur tolkar bilder. C betonar att eleverna bör kunna behärska 

material, tekniker och hantverk. ”Viss teknikträning blir också viktigt eftersom det är svårt att 

uttrycka något om man inte behärskar tekniken.” 

 

Enkätrespondent D 

Lärare D har varit yrkesverksam i 17 år och arbetar på en skola med ca 1700 elever. Hen vill 

lägga fokus på att arbete med design. ”Nu ser jag fram emot att anpassa undervisningen till 

de olika grupperna mycket mer. /…/ Delar vi kursen så kan vi göra så att eleverna en 

period träffar fotoläraren, nästa period mig, som är skulptör, så får de en varierad 

undervisning”. Om tidigare kurs: ”Otydliga formuleringar gjorde kursen lite väl flummig./…/ 

Kursen behöver ha utbildad estetlärare för att bli bra. Styrdokumenten blev vaga då de skulle 

kunna passa alla möjliga estetiska uttrycksformer (musik, dans, drama och bild). När man 

blir så bred är det inte konstigt att det blir vagt.” D beskriver sina förhoppningar: 

”Styrdokumenten bör vara mer precisa och ämnesspecifika, så att eleven vet vad de kan 

förvänta sig av kursen. Konkreta mål, ex. att resultaten ska utmynna i en utställning där 

eleverna varit med om att ta fram innehållet. Eleverna bör arbeta i olika material och få 

kännedom om dem samt få veta kopplingar hur de används i professionella sammanhang 

både ur ett samtida samt ut ett historiskt perspektiv” D menar också att det är bra om den nya 

kursen: ”/…/förankras i deras egen profil och intressen och blanda in det i undervisningen.” 
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Enkätrespondent E. 

Lärare E har varit yrkesverksam i ca 30 år och arbetar på en skola med ca 700 elever. E menar 

att de gamla styrdokumenten var bra då de var öppna för tolkning. Förhoppning att 

tyngdpunkt ligger på bildanalys. ”Eleverna skall tänka utifrån budskap och bildens betydelse. 

För att få kunskap om det måste man ha dialog, och för att få en dialog måste man ge 

kunskap om bildens betydelse. /…/” Eleven ska kunna ’klä av’ reklam för att kunna se med 

kritiska ögon.” E anser att eleverna ska få möjlighet att utgå från egna intressen, samtidig som 

det är viktigt att visa hur bildämnet kan användas inom den egna inriktningen.”Eleven skall i 

viss mån kunna koppla till programmets innehåll men inte övervägande bara en liten del.” 

Tonvikt på hantverksmässiga kunskaper med material och teknik lades fram. ”Allt skall göras 

i praktiska uppgifter där ovanstående innehåll representeras.” 

 

Respondenternas förhoppningar 

Då förhoppningarna sammanställs synliggörs en önskan om att vinkla undervisningen så att 

eleverna utifrån sina yrkesval ser nyttan med bild, därav önskan om infärgning. Samma 

önskan uttrycks från utredningen  Framtidsvägen. Det rationalistiska synsättet blir tydligt. Det 

bör kunna vara mätbart. Det önskas förtydligade kunskapskrav med bildanalys och bild som 

språk som de viktigaste delarna. Att det blir tydligt och exakt i kunskapskraven vilka 

faktakunskaper eleven ska lära sig. Även konkreta kunskapskrav som berör det praktiska 

görandet och elevens färdigheter. Där önskas konkreta inslag som ex. utställningsarbete och 

att eleven ska utveckla förtrogenhet kring verktyg och material kopplat till programmens 

specifika profession. Teori och relevanta begrepp så eleverna får chans att utveckla förståelse 

för den historiska kopplingen till de olika karaktärsämnena önskas också. Både instrumentell 

mätbarhet och erfarenhetsbaserad inlärning. Farhågorna är att kursen kanske blir för vagt 

formulerad utan tydliga kurskrav. Kursens längd kan göra att vissa kreativa moment tar för 

lång tid i anspråk och gör kursen för teoretisk och en oro att kursen blir alltför bred och att det 

blir outbildade lärare som får hålla i undervisningen. De anser att relevanta ämneskunskaper 

bör vara ett krav för att få undervisa. De menar även att det kan vara svårt att rikta kursen till 

respektive gymnasieprogram, även om det tycks vara en av deras största förhoppningar. 

6. NATIONELL ESTETISK KONGRESS 2018 

Nationell Estetisk Kongress
37

 är ett nätverk för alla som arbetar på gymnasieskolor som 

erbjuder estetiska kurser. De arrangerar en årlig kongress i olika svenska städer. De erbjuder 

föreläsningar och information kring Estetiska programmet och estetiska kurser, i form av 

                                                 

37 http://www.estetkongress.se/ 
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fortbildning bl.a. workshops, demonstrationer, diskussioner och presentationer. En plattform 

där kollegor får möjligheten att jämföra olika sätt att lösa och förhålla sig till kurser, 

bedömningar och genomföranden. NEK skrev ett remissvar till Gymnasieutredningen 2017 

och underströk behovet av att ett obligatoriskt estetämne. Remisserna har bearbetats av 

utbildningsdepartementet och under ht 2017 skickades en remisspromemoria ut. Kongressen 

2018 har tema: “Estetiska uttryck – en rättighet för alla!” På plats finns bland annat Erik 

Nilsson, Statssekreterare hos gymnasieminister Anna Ekström (S) och en representant från 

skolverket, Mikael Bergkrantz. Vi får veta att Allianspartierna tänkt rösta nej till förslaget. 

   I en workshop separeras lärarna i teater, dans, musik, estetik och media, samt bild och form 

in i mindre diskussionsgrupper. Här diskuteras förväntningar och eventuella revideringar för 

kursen och hur ett eventuellt upplägg skulle kunna se ut. Av Mikael Bergkrantz får vi i 

uppgift att försöka formulera hur några kunskapskrav för betyg E skulle kunna se ut. Den 

diskussionsgrupp som jag blir diskussionsledare för anser det bäst att först förtydliga kursens 

syfte och centrala innehåll. Kongressens estetlärares konsensus är att det är skolverkets 

uppgift att specificera specifika förtydligande formuleringar. Vi har tidigare diskuterat kursen 

Estetisk kommunikation i en workshop där tyvärr inte alla var deltagande. Där var fokus för 

och nackdelar. Vi fick en hint om att det möjligen var den kursen som Skolverket nu sneglar 

på. De samlade bildlärarna medger att delar av den kursen med fokus på arbete i grupp och 

arbete i större projekt kan vara av nytta för kursen, men de är mer fokuserade på att lyfta för 

bildämnet specifika kunskapsfundament. Diskussion rörande infärgning dök också upp i 

debatten. Inga övriga gymnasieämnen har krav på infärgning, så kongressen menar att detta 

inte ska skrivas in i kursplanen. De menar att bildämnet alltför länge fått status som 

”hjälpämne” till övriga ämnen och därför inte tas på samma allvar. Bildämnet har en stor 

botten i vetenskap vad gäller både olika bildteoretiska perspektiv, bildanalys, färglära, 

matematik och materialkunskap, för att inte tala om ett finmotoriskt hantverk och en 

kännedom om de olika verktygen och metoderna för bildskapande. De valde att formulera 

syftet med olika delar av Bild, Konstarterna och samhället och Estetisk kommunikation. 

  
Ämne Estetiska uttryck – Kurs: Bild 

 Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört 
in en vidgad syn på vad bild är. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga 
områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller 
tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och  
populärkultur. 

  
Ämnets syfte  
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 Undervisningen i Estetiska uttryck - Bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i 
bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder. Eleverna ska ges 
möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur bilden 
kommunicerar. Undervisningen ämnar öka elevernas möjlighet att utveckla ett 
reflekterande och kritiskt tänkande kring konstens roll i samhället.  
   Den visuella gestaltningen omfattar några olika arbetsmetoder, såväl tvådimensionella 
som tredimensionella. Analoga eller digitala, så att eleverna får möjlighet att utveckla sin 
förmåga att uttrycka sig, och för att få kännedom om hur några valda tekniker och 
material används praktiskt. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och 
för olika syften. 
   Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar lust att arbeta med konstnärliga 
processer och ge dem möjlighet att utveckla förståelse av hur betydelser kan skapas och 
uppfattas och hur man kan kommunicera om dem. Få förståelse för relationen mellan 
avsändarens budskap och avsikt att nå fram till, och bli förstådd och mottagarens tolkning 
och förståelse av buskapet, hur interaktion och samverkan med medskapare och publik 
fungerar. Exempelvis i arbete med utställning, exponering eller marknadsföring av det 
egna arbetet. 
   Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen 
attityd och förmåga till tänkande ur fler perspektiv, idérikedom och personligt uttryck. 
Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina 
egna arbetsprocesser. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 
kreativitet och intresse för eget skapande. 

  
Centralt innehåll i Estetiska uttryck 50p – Bild 

  Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella 
framställningar. Samt en ökad förståelse för olika typer av bilder och deras 
användningsområde i anslutning till samhällets historia, samtid och eget 
bildarbete. 

 

 Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som rör 
upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att 
presentera konstnärligt skapande. 

 

 Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder. Såväl 2d och 3d. 
 

 Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska 
uttrycksmedel. 

 

 Gruppdynamik i skapande arbete. 

 

Analys: 

Jag vill först problematisera att Estetisk kongress är ett privat initiativ, och även om alla 

estetlärare i Sverige mottagit inbjudan så är det en ekonomisk fråga ifall respektive skola har 

råd att skicka sina lärare på kongressen. En skola hade exempelvis 5 representanter 

närvarande, medan många skolor var orepresenterade. En lösning skulle kunna vara att staten 
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anordnar dylika träffar som fortbildning och diskussionsforum, så att fler än endast en selekt 

grupp får chans att närvara.  Ännu ett ramfaktorproblem.  

Jag vill även problematisera att Estetisk kommunikation, i nuvarande form undervisas till 

elever ur estetiska programmet, de har redan utvecklad fakta, förståelse och färdigheter i 

några av de estetiska uttrycksformer som används i kursen. För elever som saknar 

bakgrundskunskaper i bl.a. bild, estetik och media, musik, och teater kan det vara svårt att 

samverka i en större produktion. Därmed anser lärarna att det skulle vara svårt att genomföra 

liknande upplägg med övriga kurser på den utsatta tiden. Det är en fråga om ramfaktorerna: 

tid till förfogande, antal yrkesverksamma lärare som får undervisa i kursen samtidigt (därmed 

även en ekonomisk fråga), samt de fakta, förförståelse och färdigheter som de undervisade 

elevgrupperna redan har. 

Bildlärarna tycktes eniga om vad de ansåg att ett nytt gymnasiegemensamt ämne ska vara: 

1. Estetiska uttryck bör vara det gymnasiegemensamma ÄMNET. 

2. Att det under sagda ämne ska finnas olika KURSER i de olika uttrycken.  

3. Att det för att underlätta för ett återinförande av ett estetiskt ämne enbart bör ligga 

krav på skolorna att kunna tillhandahålla ”två eller fler” (absolut mer än ett) av de 

estetiska uttrycken i form av valbara kurser under ämnet Estetiska uttryck. 

Den tredje punkten är ett direkt resultat av de ramfaktorer som påverkar undervisningen. 

Huruvida det är en liten eller stor kommun, antalet lärare som finns på plats eller som det 

finns plats för i skolans budget. Även anpassade lokaler kan ha en signifikant roll. Allt detta 

”hoppas” lärarna på bara ska gälla i en övergångsperiod. 

De anser att Bild som språk och kommunikation med bildanalys som fokus är den 

viktigaste fokuspunkten . Men även det praktiska görandet och färdigheter betonas. också, 

med fokus på arbete i grupp, för att få syn på sin egen roll i kollektivt skapande och  förståelse 

för att alla roller är lika viktiga. 

Förtrogenheten ligger i denna förmåga. Att kunna tillvarata fakta, förståelse och färdigheter 

och utveckla dessa progressivt, en förmåga att se hur ämnet är applicerbart i sin egen framtid 

och sitt yrkesliv.  
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7. TOLKNING OCH DISKUSSION 

Carlgren menar att den pragmatiska kunskapsfilosofin har perspektivet att kunskap handlar 

om att benämna, urskilja, hantera och relatera till olika aspekter i världen. Detta sätt att 

uppfatta kunnande och kunskapstillägnan skiljer sig från uppfattningar som är 

rationalistiska/additiva.
38

  I min analys av statens offentliga utredningar, styrdokument och 

yrkesverksamma lärares röster har det visat sig att de olika instanserna hänger sig kvar vid 

dessa värderingar där ämneskunskaper bör vara mätbara. Detta gäller även lärarnas röster. Det 

blir problematiskt då de å ena sidan hävdar att bildskapande ska handla om uttryck, och att ge 

röst åt eleverna, att bildämnet ska vara fritt, med potential för experimenterande och 

skaparlust, samtidigt som de vill förtydliga kunskapskrav som gör ämneskunskaperna inom 

bildämnet mätbara. 

Den pragmatiska kunskapssynen som återfins i de svenska läroplansformuleringarna lyfter 

frågan om skolan som medverkande i den demokratiska samhällsutvecklingen och som ett 

ställe för skapande av myndiga medborgare förmögna till självständiga ställningstaganden
39

 

Där behövs den röst och uttrycksförmåga som lärarna anser vara viktig. Den analyserade 

Lagrådsremissen och åsikterna som uttrycks i den anser att det är viktigt att elever får chans 

att utveckla förmågan att kommunicera med estetiska uttrycksmedel
40

 då det ger en ökad 

möjlighet att uttrycka åsikter vilket är en del av skolans demokratiska uppdrag. 

Kommunikation blir därmed bildämnets yttersta och viktigaste funktion. 

För att ge tyngd åt mina argument vill jag referera till Europaparlament, en instans som 

båda utredningarna hänvisat till på olika sätt, en instans som vilar sina argument på 

vetenskapliga utredningar och forskning. Jag vill argumentera för att bildskapande och 

bildförståelse bör vara en rättighet för alla som går i skolan. I följande stycke vill jag göra det 

tydligt att det är mina åsikter komna ur min analys av de olika utredningarna, läroplanerna 

och de analyserade intervjuerna som kommer till daga. Dessa debatteras i relation till 

Europaparlamentets rekommendation för livslångt lärande och även i relation till vår rådande 

läroplan där vi i Sverige vill utbilda våra barn och unga till demokratiska medborgare.  

 

 

 

 

                                                 

38 Carlgren, Forsberg, Lindberg, s.22 
39 Ibid, s.35 
40 Lagrådsremiss Ökade möjligheter till grundläggande behörighet, s.40 
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Åtta kompetenser för livslångt lärande kopplat till bildämnet 

I Europaparlamentet och rådets rekommendation för nyckelkompetenser för livslångt lärande 

nämns åtta olika kompetenser
41

. Ofta nämns bara den åttonde i relation till bildämnet. 

Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Jag vill argumentera för att ALLA 

nyckelkompetenser faller in under Bildämnet.  

1. Kommunikation på modersmålet.  

2. Kommunikation på främmande språk. 

Jag anser att vi har en utmaning i skolan idag, med en ökning av antal elever med olika etnisk 

bakgrund. Elever som ibland inte gått i grundskolan eller mött det skrivna ordet, möter en 

teoretisk värld på gymnasiet. Där blir bilden ett viktigt verktyg för inlärning. 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 

Bildämnet är fyllt av teoretiska och tekniska begrepp som visualiseras genom bildämnet. 

Proportioner, geometri, bygga i skala, eller att kunna läsa eller rita en teknisk ritning.  

4. Digital kompetens 

Hur skulle vårt datoranvändande se ut om vi inte hade grafiska designers som utvecklade 

användarvänliga plattformar? Den digitala kompetensen FÖRUTSÄTTER nästan att du kan 

grunderna i åtminstone ett bildredigeringsprogram. Kompetenser som gör att du kan utforma 

hemsidor, appar, eller förtroendeingivande texter och presentationer. 

5. Lära att lära 

När du skapar ett intresse för estetiskt skapande så leder det till en glädje i att lära sig mer, 

förstå mer, och fördjupa sig mer. I skolan får eleverna verktygen i händerna och anvisningar i 

hur de ska använda dem, men det är när de går ut ur klassrummet de kan omsätta 

färdigheterna i omdömet att använda dem i andra sammanhang. 

6. Social och medborgerlig kompetens. 

Grupparbetets funktion synliggörs i bildämnet. Ex. i en större produktion eller utställning, där 

alla delar är lika viktiga. Scenografi, regi, kostym, musik, ljud, ljus, teknik. Det märks tydligt 

när en av dessa roller inte fylls. I bilden kan elever få syn på sin egen roll som medskapare. 

7. Initiativförmåga och företagaranda. 

För bildskapare är det viktigt att lära sig entreprenörskap, att vara sin egen chef och att 

marknadsföra sig själv. Att skriva offerter, jobba på udda tider och i annorlunda sammanhang. 

Den drivkraft och initiativförmåga du måste ha som kulturarbetare idag är enorm.  

                                                 

41 Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006/962/EG) Om nyckelkompetenser för livslångt lärande, s.1 
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8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 

Det är vår kultur som formar vilka vi är. När du tittar tillbaka i tiden så är de saker vi minns 

vad folk hade på sig, vilka kläder de bar, hur husen såg ut och vilka tavlor som målades. Inom 

bildämnet ryms ämneskunskaperna som skapar en medvetenhet kring hur kulturella fenomen 

skapats och vilka samtida uttrycksformer som utgör kulturskapandet idag. 

 

Bildningsbegreppet och Bildlig ’Literacy’ 

Bildningsbegreppet är besläktat med det engelska begreppet ’literacy’.
42

 I svensk 

läroplansteori förekommer literacy som en benämning på bildning inom tre områden: 

Matematisk förståelse, skrivkunnighet och läsförståelse, samt vetenskaplig förståelse. Detta 

via förmåga att interagera, och nyttja artefakter för skapande och kommunikation. Jag vill 

mena att alla dessa tre former av BILD-NING ryms inom ämnet Bild, och att Bildförståelse 

bör finnas med inom Literacybegreppet. Bildämnet innefattar bland annat Matematisk 

förståelse (Geometri, proportion, skala) Läsförståelse (Bildanalys, semiotik, symbolsystem) 

Vetenskaplig förståelse (Bildteori, historisk koppling, samhällelig utveckling etc.). Samt 

förmågan att interagera och nyttja artefakter för kommunikation och skapande. Då jag 

analyserar lärarnas perspektiv framkommer samma sak, att ämnet bild bör ses som ett språk 

och att det borde vara ett obligatorium att lära sig detta språk i i gymnasieskolan.  

 

Pragmatisk kunskapsfilosofi 

Inom det Carlgren benämner som den Pragmatiska kunskapsfilosofin
43

 uttrycks kunskap i 

form av: Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Inom bilden kan det synliggöras som 

Fakta: ämnets teoretiska innehåll. Förståelse: Självinsikt och förståelse av omvärlden, 

reflektion och tolkning av egna och andras bilder, och hur bilder används i olika 

yrkesområden. Färdighet: Utveckla eget skapande, kommunikation och förmåga att uttrycka 

åsikter med eget bildskapande, initiativ och drivkraft, kunna gå från idé till färdig gestaltning.  

Förtrogenhet: Öka relevansen i lärandet i andra ämnen genom att synliggöra vikten av 

budskap och kommunikation, ex. presentationsteknik, förmåga att kunna tolka och använda 

bilder ur olika genre, ex ritningar, illustrationer, eller informativa bilder. De lärare jag 

intervjuar  månar om att erbjuda grunderna i att hantera material, metoder, verktyg, samt 

vetenskaplig teori i olika ämnen. De menar att teoretiska och praktiska färdigheter i ämnet 

                                                 

42 Ibid, s.35 
43 Englund, Forsberg, Sundberg, s.135 
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bild har en viktig kommunikativ roll i skolans undervisning. Därvid bör jag problematisera att 

de återger den mätbara, instrumentella kunskapstradition som de uttalat ställt sig kritiska mot. 

Den ”mätbara kunskapen” som återfinns inom den Rationalistiska kunskapsfilosofin. 

 

Rationalistisk kunskapsfilosofi 

Vid analys av Framtidsvägen utkristalliseras ett tydligt ämneskunskaps- och 

mätbarhetsfokus från beslutfattarnas håll. Återigen är det den rådande kunskapssynen som 

menar att rationella, logiska, och mätbara kunskaper är viktigast. 

I den första läroplanskoden
44

 under Antiken ingick aritmetik, geometri, astronomi, och 

musik inom ett gemensamt fält. Många av de ämnen som lyfts fram av utredningen 

Framtidsvägen som viktiga. Inom bildämnets kan dessa visualiseras genom avståndssamband, 

proportioner och geometri. Faktakunskaper som genom reflektion leder till praktiskt 

genomförande. Då jag analyserar lärarnas röster och ställer dem mot de statliga utredningarna 

så framkommer det att båda parter på något sätt vill mot samma mål, men med olika 

formuleringar. Lärarna vill påvisa de vetenskapliga aspekterna av ämnet, och de statliga 

utredningarna ifrågasätter bristen på dessa mätbara kunskaper. Genom min analys 

framkommer det att Bildämnet är på många sätt är visuellt gestaltad matematik som kan 

hjälpa elever att förstå matematik på ett djupare plan. Det går att integrera Framtidsvägens 

rationalistiska kunskapssyn med Gymnasieutredningens och bildlärarnas någorlunda 

pragmatiska kunskapssyn som hävdar att kunskap är relationell och sker i mötet med andra 

och i en viss kontext. Jag menar att det inte är omöjligt att förena dessa för att nå samma mål. 

Jag vill återkoppla till min studies frågeställning om vilka ämneskunskaper (och material, 

tekniker, och teorier) i Bildämnet som gymnasiebildlärare anser viktigast att utveckla om 

förslaget om ämnet Estetiska uttryck 50p – Bild realiseras; följer här en beskrivning av möjligt 

innehåll som kombinerar både den rationalistiska och pragmatiska kunskapssynen. 

 

Nya kunskapskrav 

För att bygga på bildämneskunskaperna från bilden i åk 9 i en ny kurs, börjar jag med att 

fördjupa ämnesområdena med teorispecifika begrepp. Att eleven ska kunna använda bilder i 

samband med ljud och text för att förstärka sitt budskap kan formuleras i de nya 

kunskapskraven med att eleven ska kunna uttrycka sig eller gestalta ett budskap multimodalt. 

För att utveckla Literacy inom bildämnet kan bildanalysområdet utvecklas djupare. Eleven 

                                                 

44 Ibid, s.50 
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ska kunna använda sig av former, färger, och bildkompositioner samt deras betydelsebärande 

egenskaper. Detta återfinns inom semiotisk analys.
45

 Ikonologisk analys
46

 är en annan 

analysmodell som kan integreras i kunskapskraven. Ett av kunskapskraven i Konstarterna och 

samhället är: ”Diskutera konstnärliga uttrycksformers roll i samhället, villkoren för 

konstnärligt skapande och vilken roll genus eller annan grupptillhörighet spelar samt hur 

faktorer som kulturpolitik, marknad och publiksammansättning kan påverka villkoren.”  

Ett kunskapskrav kan därför vara att utföra en bildanalys ur ett intersektionalitetsperspektiv
47

. 

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av 

överordning och underordning skapas och upprätthålls i olika maktrelationer, med fokus på 

etnicitet, genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion.  

Kunskapskraven från åk 9 menar att eleven ska kunna koppla sitt eget skapande till andra 

verk i samhället både historiskt och i nutid. Detta återkommer i ämnet Konst och Kultur på 

gymnasiet.  Det uttrycks som viktigt att eleven bör ha kännedom om hur samhällets olika 

skeenden har påverkat bildskapandet, och hur den tekniska utvecklingen ständigt påverkar 

kulturen och influerar olika epoker och konststilar.  

För att utveckla en djupare förståelse för hur de historiska bilderna influerar oss kan vi 

innefatta begreppet Intertextualitet
48

. Intertextualitet inom bildämnet betyder att ”bilder 

kommunicerar med varandra.” Intertextualitet är en term inom litteraturvetenskapen som 

hänvisar till att ingen text står för sig själv, utan ingår i ett nät av relationer till andra texter.
 
 

Texter skrivs i en kontext och kan alltid jämföras och tolkas med andra texter. Intertextualitet 

också en analys- och tolkningsmetod där man söker efter sådana relationer. Ex: citat, parafras, 

parodier och imitationer. Inom bildkonsten kan detta liknas vid pastish d.v.s. vidareutveckling 

av verk, ex. remix, och appropriering av objekt. Där lånar eller anspelar eleven på ett tidigare 

konstverk, eller delar av, för att själv skapa ett nytt verk. 

 

Ramfaktormodellen 

Jag vill problematisera att bildämnet är ett enormt fält, och gymnasiets nio olika kurser i 

ämnet omfattar ca 700 timmar. Hur får vi fram essensen av det absolut viktigaste inom 

bildämnet? Om Estetiska uttryck – Bild blir en egen kurs på 50p (ca 40h) Vad väljs bort?  

                                                 

45 https://sv.wikipedia.org/wiki/Semiotik 
46 https://sv.wikipedia.org/wiki/Ikonologi 
47 https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet 
48 https://sv.wikipedia.org/wiki/Intertextualitet 
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Både Framtidsvägen och gymnasieutredningens remiss belyser alla ramfaktorer som 

påverkar huruvida det är möjligt att återinföra ämnet i gymnasieskolan. Lärare, lokaler, 

ekonomi. Om något nytt ska införas på schemat så måste någonting annat plockas bort. Ut ett 

läroplanskritiskt perspektiv blir det en dragkamp mellan vad som anses vara kunskap och 

BORDE finnas med, och det som praktiskt och logistiskt KAN finnas med. Skolpolitiken 

styrs av ramfaktorer, och resultatstyrning där yrkesutbildade lärare, trots sin långa erfarenhet 

enbart blir verkställare av politiska beslut. 

 

8. GESTALTNING 

Min gestaltande del utgår från analysen av de olika dokumenten och lärarnas röster. Essensen 

av de viktigaste kunskapsfundamenten som argumenterats fram besvarar min frågeställning 

om ”Hur kan Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav formuleras i relation till de 

ämneskunskaper som anses viktigast.” Utifrån dessa visualiseras en formulering av ämnets 

syfte, centrala innehåll, samt kunskapskrav för Estetiska uttryck 50p.-Bild. (Se bilaga 2.) 

Gestaltningen innehåller också ett utkast till en kursbok, ett material som är tänkt att 

fungera som undervisningsstöd och kan användas av både lärare och elever. Men även av 

lärarstudenter eller studerande på högskoleutbildningar som berör ämnena bild, konst, design, 

pedagogik, didaktik, och kommunikation. Inledningen till kursboken består av en 

innehållsförteckning där varje titel avslöjar det djup, och den mängd ämneskunskaper som 

finns inbäddat i bildämnet. Jag vill problematisera att jag utgått mycket från lärarnas röster i 

detta. De hävdade inledningsvis att de ville att den nya bildkursen skulle vara mer fri och 

skapande, mer utrymme för experimenterande och praktiska erfarenheter. Den pragmatiska 

kunskapssynen som de flesta verkade vara samstämmiga i, samtidigt som de i sin önskan om 

mer teori för att kunna förstå bilden som språk, säger emot sig själva och intar en mer 

rationell och instrumentell kunskapssyn där mätbarhet blir viktigt och rena faktakunskaper 

premieras. För att kunna få med båda dessa typer av kunskapssyn i gestaltningsmaterialet vill 

jag även få med den pragmatiska kunskapssynen där kunskap sker i en relationell och 

kontextuell process, och där fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet sker simultant. 

Därför har jag byggt upp förslag på olika lektionsuppgifter som elever och lärare kan arbeta 

praktiskt och erfarenhetsbaserat med. Även arbete i grupp då mycket inlärning sker i samspel 

med andra. Båda lektionsuppläggen som finns med i gestaltningen förmedlar hur de olika 

kunskapskraven kan uppnås. Varken boken eller lektionsförslagen ska ses som absoluta 
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måsten eller en obligatorisk checklista att bocka av, utan mer som en kunskapsbank, index 

eller fungera som inspirationsmaterial. Jag vidhåller att läraren och elevens autonomi bör 

bevaras, därför bör det finnas många olika tillvägagångssätt att nå samma mål. Dock är det 

lika viktigt att ha fungerande kurslitteratur och undervissningsstöd i ämnet bild som det är att 

ha det i matematik. Det är lärarnas uppgift att lära ut, men inte deras uppgift att uppfinna sitt 

eget undervisningsmaterial. Det bör komma från samma institution som formulerar de 

kunskapskrav som ska uppfyllas. 

Denna gestaltning är ämnad att lyfta de svar jag fick på frågeställningen om vilka material, 

tekniker, och teorier som anses viktigast i ämnet Estetiska uttryck - Bild? Även hur Syfte, 

centralt innehåll och kunskapskrav kan formuleras i relation till de ämneskunskaper som 

anses viktigast, samt hur ett möjligt lektionsinnehåll kan formuleras så att givna kunskapskrav 

går att uppnå.  

Den gestaltande delen av arbetet ställs ut i fysisk form på Konstfacks vårutställning 17:e 

Maj 2018, och presenteras muntligt och spelas in vid ett Symposium i Konstfacks hörsal 

Svarta havet den 2018-05-22. Presentationen går att finna via dessa länkar: 

Del 1. https://www.youtube.com/watch?v=qn30kJ_bgfA&t=13s 

Del 2. https://www.youtube.com/watch?v=a347-7hr2sg&t=280s 

 

 

Tack. 

 

 

Stockholm Maj 2018 

Caroline Marjoniemi 
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Bilaga 1. Enkätintervju 1/2 

BAKGRUND 

Det estetiska ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Utrymmet för det estetiska ämnet skapas genom 

att gymnasiearbetet reduceras till 50 gymnasiepoäng, i stället för 100 gymnasiepoäng som i dag. 

Införandet gäller alla nationella program, utom det estetiska programmet, där karaktärsämnena istället 

förstärks med 50 gymnasiepoäng. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019 men tillämpas 

första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2019.
49

 

   Den obligatoriska kursen Estetisk verksamhet 50p togs bort togs 2011 med motiveringen att det 

skulle ge mer tid till de andra kärnämnena.
50

 Förslaget trädde i kraft under 2011 och till följd 

försvagades den estetiska verksamhetens position i gymnasieskolan. Skolverket kritiserade förslaget 

eftersom de anser att: Estetisk verksamhet bidrar till att utveckla elevens fantasi, kreativitet, estetiska 

sinne och kunskapsutveckling. Det ökar elevers förståelse för den betydelse som design och musik fått 

för svensk tillväxt och för det samhälleliga produktionsfältet. Det medför också en ökad estetisk och 

kommunikativ kompetens för att kunna arbeta med utveckling, nytänkande och för att nå ut med 

budskap, tankar och produkter. Estetisk verksamhet är även viktigt för elevernas möjlighet att få 

inblick i det svenska kulturarvet, och få förståelse över vad det är att vara människa i en tid av ständiga 

förändringar. Och kanske viktigast av allt: Ge elever rätt att uttrycka sig på andra sätt än genom 

skriftspråket.
51

  

Statens offentliga utredning SOU (2016:77) En gymnasieutbildning för alla menar att problemet kring 

den obligatoriska estetiska kursen var att den var kort, alltför öppen utan tillräcklig kvalitetssäkring.
52

 I 

skrivande stund har Skolverket utsett en utredningskommitté som ska avgöra vad som ska skrivas in i 

de nationella styrdokumenten. 

   Detta är en intervju i enkätform som går ut till lärare som undervisar i ämnet BILD på estetiska 

programmet i syfte att försöka få fram de kvalitéer inom ämnet bild som ni som arbetar som 

verksamma lärare anser vara viktiga. Jag som ställer frågorna heter Caroline Marjoniemi och jag går 

sista året på bildlärarutbildningen på Konstfack. Detta är en del av mitt självständiga arbete 30hp som 

kommer att utmynna i en gestaltande del och en skriftlig del kopplat till läroplansteori och didaktik. 

Ditt bidrag skulle vara till stor hjälp. 

  

                                                 

49 www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/ett-estetiskt-amne-pa-alla-nationella-program 
50 Regeringens proposition (2008/09:199) Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan s. 78 
51 Ref. Europaparlamentets och rådets rekommendation (2006/962/EG) Om nyckelkompetenser för livslångt lärande  
52 Statens Offentliga Utredning SOU (2016:77) En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och 

fullfölja en gymnasieutbildning,s.539 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/ett-estetiskt-amne-pa-alla-nationella-program
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Enkätintervju 2/2 ENKÄTFRÅGOR: 

I hur många år har du varit verksam lärare? 

 

Hur många elever går på din skola? 

 

Känner du till om det finns en handlingsplan för att täcka behovet av bildlärare för kommande kurs?  

 

Kan du nämna några åtgärder? 

 

Finns det någonting som du funderar över eller är orolig över inför den nya kursen? 

 

Kursen riktar sig främst mot elever som inte redan går ett estetiskt program, Bygg, El, Fordons, etc. Har 

du några förhoppningar eller farhågor inför detta?   

 

Har du tidigare undervisat i kursen Estetisk verksamhet 50p (giltig innan 2011) 

Om ja: Hur uppfattade du kursen? 

 

Kurskrav för gamla kursen Estetisk verksamhet 50p (innan 2011)  

Mål  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt 

uttrycksmedel kunna reflektera över och diskutera sitt eget skapande ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och 

företeelser kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna studieinriktningen. 

Betygskriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven använder något estetiskt uttrycksmedel på ett personligt och kreativt sätt. Eleven diskuterar, granskar kritiskt och 

bedömer resultatet av sitt eget arbete. Eleven motiverar val av uttryckssätt och dess betydelse för slutresultatet.  

Skolverket 2005-03-09  

Har du några tankar kring de tidigare formuleringarna styrdokumenten? 

 

Vilka förändringar hoppas du se i den nya kursens styrdokument? 

 

Tidigare kurs mottog kritik eftersom den ansågs vara för kort. Den nya kursen kommer vara lika kort; 

50p (Utgångspunkt är ca 40 lektionstimmar med marginal på +-5h) Vad anser du själv är viktigast att 

hinna med att undervisa om under dessa timmar? (Om det är lättare välj top fem utan inbördes ordning.) 

 

Har du tips på någon bra kurslitteratur eller webbaserad plattform med lektionsideér att tipsa om? 

 

Om det hade funnits en speciellt utvecklad kursbok eller kurslitteratur att använda dig av i kursen, vad 

hade du önskat att den hade innehållit? (Konstteori, Konsthistoria, material, tekniker?) 
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Bilaga 2. Tematisk analys av Framtidsvägen – En reformerad gymnasieskola 

(SOU:2008:27)  

 Positiva argument  

om kursen Estetisk verksamhet 

Negativa argument  

om kursen Estetisk verksamhet 

Åtgärdsförslag 

  Kursplaner och mål är beskrivna med 
svävande formuleringar, detta bidrar 
till att undervisningen ser olika ut 
mellan olika skolor och mellan olika 
lärare. s.265 
På många skolor har lärarna skrivit 
egna mål och betygskriterier då de 
nationellt framtagna inte har fungerat 
som underlag för planering av 
undervisning. s.225 
 

Kursplaner och mål bör 
förtydligas. Skolverket bör 
förstärka tydligheten i 
ämnesplanerna, s.21 

Det centrala innehållet ska 
styra lärarnas arbete men inte 
i detalj i form av listor på ex. 
vilka böcker som ska läsas, 
utan precisera att eleven ska 
läsa olika genrer och 
exemplifiera vilka dessa kan 
vara. s.589 

 Ämnet har till viss del varit infärgat 
mot programmets karaktär, s.238 

Undervisning i mindre grupper har 
kunnat göra utbildningen 
individanpassad och 
intresseinriktad, s.239 

Saknar samarbete mellan 
gymnasieskolan och 
arbetsliv/högskolesektor samt 
internationell arbetsmarknad, s.591 
Infärgning är svårt i praktiken då 
elever från olika program undervisas i 
samma grupp, s. 238 
Det saknas en arbetsmarknad inom 
det estetiska området för ungdomar 
som kommer direkt från 
gymnasieskolan, s.487 

Samverkan mellan 
gymnasieskola, 
skolhuvudmän, 
arbetsmarknad och 
högskolesektor, s.180 

De bör även medverka i hur 
målen ska formuleras och i 
utarbetandet av stödmaterial 
till ämnesplanerna.  s.591 

 De flesta eleverna på såväl yrkes- 
som studieförberedande program 
når betyget Godkänt (G), s.237 

Svårt för elever i yrkesprogrammen 
att nå målen i kärnämnena. Inte 
ovanligt att lärare kärnämnen 
utesluter ”svåra” moment eller 
reducerar kraven, s.237 

Elever upplever kärnämnena som 
abstrakt och teoretisk, har svårt att se 
nyttan med dem, s.238 

Estetiska och kulturella inslag 
ska ingå i skolans 
verksamhet, även om det inte 
längre finns en obligatorisk 
kurs med detta syfte. s.361 

Eleverna ska alltid ha rätt att 
välja estetiska kurser som 
individuellt val. s.509 Det ska 
finnas möjlighet att välja 
MINST ett estetiskt ämne, 
s.489 

 Korta kurser kan ha relevans och 
erbjuda möjligheter till breddning 
mot andra kunskapsområden, eller 
svara för en tillräcklig nivå av just 
det ämnet i just det programmet. 
s.260 

I korta kurser riskerar 
kunskapsmätning att ta överhand då 
läraren behöver skaffa sig en bild av 
elevens kunskaper under kort tid. 
s.266 

Det ska kunna finnas 
spetsutbildningar inom det 
estetiska området. 
Utbildningarna ska vara 
riksrekryterande och urval få 
göras på särskilt sätt. s.525 
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Bilaga 2. Tematisk analys av - Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på 

yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program  

 

Tematisk analys av respondenternas förhoppningar 

  

 Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D Respondent E 

 En egen vinkel 
(utformad kurs) 
 

”Färga in” utifrån 
karaktärsämnena. 
Mer kreativt och 
gestaltande 

Att yrkeselever 
ser ”nyttan” med 
bildspråket. 
 

Rikta 
undervisningen till 

programmens 
innehåll 

Rikta undervisningen 
till programmens 
innehåll 

   Bildanalys och 
bild som språk 

Arbete med 
utställning 

Bildanalys och 
bildtolkning 

 Tydligt 
formulerade 
styrdokument 

  Specificerade 
styrdokument och 
konkreta krav 

Konkreta mål 
 
 

    Materialkunskap 
kopplat till 
profession och 
historiskt perspektiv 

Materialkunskap 
kopplat till praktiska 
uppgifter, repetition 
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Bilaga 3. Gestaltning 

 Försättsblad. 
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Förord. 

 

 



 
  

43 

 

Dispositionsbeskrivning 

 

 



 
  

44 

 

Innehållsförteckning 1/5 
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Innehållsförteckning 2/5 
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Innehållsförteckning 3/5 
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Innehållsförteckning 4/4 
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Innehållsförteckning 5/5 
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Styrdokument 1/2 Syfte och centralt innehåll Estetiska uttryck 50p – Bild 
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Styrdokument 2/2 Kunskapskrav för betyg E Estetiska Uttryck 50p – Bild 
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Lektionsupplägg exempel 1/2 
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Lektionsupplägg 2/2 

 

 


