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Abstract
Det här är en kvalitativ studie med syfte att bidra med förståelse för hur skolledare och tidigare elever på
det estetiska programmet värderar och diskursivt konstruerar inriktningen Bild & formgivning i aspekten
estetelevers framtidsutsikter vad gäller studier och yrkesval. Jag vill på detta sätt synliggöra omgivningens
syn på programmet och vad estetiska kunskaper kan ha för funktion i samhället. Jag har arbetat efter
studiens frågeställningar: Hur konstruerar före detta elever och skolledare estetelevernas framtida
yrkesidentiteter? Varför anser tidigare elever att de haft nytta av utbildningen? Hur värderas det

estetiska programmet och estetiska kunskaper av skolledare och före detta elever?
Det empiriska materialet består av sex intervjuer med före detta elever och skolledare. Materialet är
analyserat med hjälp av diskursanalys och kritisk diskursanalys. Jag intresserade mig för att undersöka
vilka sanningsregimer som synliggjordes, om de skiljde sig mellan informanterna, vad som inte sades
och informanternas sätt att tala om det estetiska programmet och om synen på estetelevers framtid
förändrades under intervjuns gång.
Bakgrund till studien är att elever förmedlat att deras omgivning har vaga föreställningar om
utbildningens värde, att det finns en okunskap om att den leder till högskolestudier och
mångskiftande yrkesliv efter det. I studiens intervjuer framkom att de före detta eleverna uppskattade
att programmet var högskoleförberedande. Men både de och skolledarna beskriver att det allmänt
sett, åtminstone utanför skolans område, inte är känt att det estetiska programmet ger
högskolebehörighet som liknar det samhällsvetenskapliga programmets.
Läroplanen GY 11 medförde för de estetiska ämnena och inriktningarna att fokus skiftades från
estetik och skapande och till entreprenöriellt tänkande med lönsamhet. Begrepp som kultur, konst
och estet fick en negativ klang i många kretsar, vilket också påverkat synen på programmet.
Trots att vårt samhälle blir allt mer digitaliserat och visuellt, kopplas inte programmet ihop med
relaterade yrken. Men som det framkommer i min studie kommer människor ha stor nytta av att
behärska det kommunikativa bildspråkliga fältet, oavsett yrke.
NYCKELORD: Bild och formgivning, estetiska programmet, högskoleförberedande program,
kunskapssyn, kritisk diskursanalys, diskursanalys, kvalitativ studie, identitet, estetiska kunskaper, nytta,
yrkesidentitet, kreativitet, bild, GY11, kreativ, entreprenöriell, kultur och konst
ENGLISH TITLE: And then? Vision of future – pessimism, optimism and realistic future opportunities
for students of the aesthetic program.
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1 Inledning
1.1 Introduktion
Kunskapsområde – estetiska programmet

Jag har arbetat som bildlärare sedan 1978, skrev kandidatuppsats på Konstfack 2014/15 som
handlade om hur elever, rektorer och media talar om estetiska ämnen, då specifikt om
inriktningen bild och formgivning. Under de senaste tjugo åren har jag uppfattat att begreppet
”estet” genomgått en glidning mot lägre status och fått förändrad innebörd. Min kandidatstudie
syftade till att bidra till kunskap om hur elever och skolledare värderade inriktningen Bild &
Formgivning på det Estetiska programmet och hur elever som valt programmet (bildelever) såg
på sig själva och sin framtid i ljuset av sitt val av utbildning.
Som ett led i studien kontrollerade jag antagningskrav till olika universitet, högskolor och
yrkesutbildningar och kunde konstatera att Bild och formgivningsutbildningen ger behörighet till
en mängd utbildningar och exakt samma behörighet som t.ex. det Samhällsvetenskapliga
programmet om man väljer att läsa Matematik 2b 100poäng. 1 Därefter skapade jag listor på
möjliga framtidsutsikter för eleverna. Detta fick jag omedelbar nytta av, både inför kollegor,
skolledning och i samband med marknadsföring av utbildningen. Det fanns tidigare ingen
sammanställd information om esteternas framtida möjligheter vare sig vad gällde behörighet till
högre studier eller yrkesval.
I början på läsåret kom en estetelev och berättade att hen fått kommentaren:
Hur kunde du välja estet? Där blir man ju ingenting!

Nu visste eleven att detta var inkorrekt, men var ändå upprörd över att varit tvungen att försvara
sitt val av utbildning.
I min kandidatuppsats undersökte jag också frågan om bildens plats i samhället genom att låta
eleverna delta genom diskussioner, affischuppgift (se illustration framsida, ”ett liv utan
esteter…”) och att analysera varandras resultat. Jag såg att detta medverkade inte bara till att höja
elevernas motivation utan också att deras självrespekt och stolthet över sin ”estet-identitet”.

1

Gymnasiekurs Matematik 2b, Se bilaga 5

4

Ett mål för mig är att denna nya undersökning kan komma till praktisk användning både för min
skola och för andra estetutbildningar. Att då koncentrera undersökningen till ”nyttan” med
utbildningen för den enskilda eleven är i så fall konstruktivt.
Var tog (mina) f.d. elever på estetiska programmet vägen efter gymnasiet, vilka utbildningar har
de gått, vilka har yrken de fått? Anser de att de haft nytta av de estetiska ämnen de läst under sin
gymnasietid inom sina nuvarande yrken och/eller på annat sätt? Hur ser omgivningen på det val
de en gång gjorde? Genom att genomföra sex intervjuer med skolledare och före detta
estetelever, har jag fått en tydligare bild av dessa frågor.
1.2 Bakgrund

I denna magisteruppsats tar jag avstamp från min kandidatuppsats ”Bild & formgivning – hur en
högskoleförberedande inriktning beskrivs 2015”. 2
Studien syftade till att bidra med kunskap om elever och skolledares syn på inriktningen och deras
föreställningar om elevernas framtidsutsikter efter avslutad gymnasieutbildning.
I min slutdiskussion noterade jag att informanternas syn på ”estet” och ”det estetiska programmet” inte
var förenligt med GY11´s skrivning om det estetiska programmet som en högskoleförberedande
utbildning. 3 Begreppet estet hade genomgått en glidning mot lägre status och konsekvenserna av att
estetelever antar att de har små möjligheter till högre studier är katastrofala både för den enskilda eleven
och för programmet som sådant. Därför föreslog jag att vidare forskning kan ställa sig frågorna:
- Vilka studier och yrken föreställer sig eleverna att de kommer att ägna sig åt? Hur många fortsätter på
högskolan? Hur ser deras yrkesliv ut?
Frågan om när, hur och varför synen på estetiska ämnen och därmed på oss lärare och elever skiftade till
dagens, ligger till stora delar utanför ramen i ett arbete som detta. Jag har här därför avgränsat frågan till
hur tre före detta elever och tre skolledare, beskriver estetiska programmet och dess betydelse för högre
studier och yrkesval.

1.3 Syfte

Studiens syfte är att bidra med en förståelse för hur skolledare och tidigare elever på det estetiska
programmet värderar och diskursivt konstruerar inriktningen Bild & formgivning med fokus på
estetelevers framtidsutsikter vad gäller studier och yrkesval.
Dessutom att på detta sätt synliggöra omgivningens syn på det estetiska programmet samt syn på vad
estetiska kunskaper kan ha för funktion i samhället i stort.

1.4 Frågeställning

Hur värderas det estetiska programmet och estetiska kunskaper av skolledare och före detta elever?
Forsberg, Annamaria (2015). BILD & FORMGIVNING: Hur en högskoleförberedande inriktning beskrivs 2015, Institutionen för
Bildpedagogik (BI). Kandidatuppsats.
2
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Ytterligare frågeställningar har varit:
Hur konstruerar elever, skolledare och omgivningen estetelevernas framtida yrkesidentiteter?
På vilket sätt anser tidigare elever att de haft nytta av utbildningen?

2 Empiri
För att undersöka hur estetelevers yrkesidentiteter konstrueras, består det empiriska materialet av sex
djupintervjuer med tre före detta elever och tre skolledarintervjuer. Materialet analyserades därefter med
hjälp av diskursanalys.

3 Urval och avgränsning
3.1 Intervjuer

Eftersom jag arbetat många år som lärare och kan kontakta ett stort antal både före detta elever och
skolledare, skulle jag ha kunnat utföra ett mycket stort antal intervjuer. Jag beslutade dock att göra en
kvalitativ studie med ett explorativt (att få så intressant belysning som möjligt) och kumulativt urval (att
inte söka fler informanter när jag fått tillräckligt med underlag för denna studie). 4
I februari och mars 2018 intervjuade jag tre tidigare elever på det estetiska programmet, Bild &
formgivning, för att synliggöra deras uppfattning om sin gymnasieutbildning. Eleverna avslutade sin
utbildning på det estetiska programmet år 2000 och år 2004. Jag har givit dem alias Anne, Robin och Emil.
När dessa elever genomförde sin utbildning hade Skolverket godkänt, att det estetiska program som de
gick på, hade en förändrad studieplan som även innefattade samma kurser i matematik och naturkunskap
som den samhällsvetenskapliga linjen hade. En av dem arbetar konstnärligt som tatuerare, en som
enhetschef inom en socialförvaltning och den tredje har förutom sitt yrke, socionom, som arbetar som
samverkansstrateg inom utvecklingsfrågor, använt en stor del av sin tid till politiskt arbete på kommunal
nivå. Genom dem har jag också fått kännedom om deras före detta klasskamraters studie- och yrkesval.

För att få en bredare bild av föreställningar om esteters framtida studier och yrken, genomfördes
också intervjuer med skolledare, varav en specifikt för det estetiska programmet, en som rektor
över en hel skolenhet och en som har en övergripande befattning inom organisationen.
Skolledarna har här alias Malin, Rut och Camilla.
Alla informanter befinner sig i åldersspannet 35 – 50 vilket kan innebära att de har någorlunda
samstämmiga erfarenheter av sin egen gymnasietid.

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade
uppl. Lund: Studentlitteratur
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4 Metod
Undersökningen har genomförts med hjälp av sex intervjuer som genomfördes i februari och mars

2018, varav tre per telefon av praktiska skäl.
När vi uttrycker något med hjälp av ord eller visuella uttryck, visar sig dels den syn vi har på ett specifikt
område och dels hur det skulle vara möjligt att förändra det. Jag har därför analyserat intervjuerna med
hjälp av kritisk diskursanalys med avsikten att få förståelse för hur det talas om det estetiska programmet
och dess elever. En närmare beskrivning av kritisk diskursanalys återfinns i teoriavsnittet, kapitel 5.

4.1 Intervjuer

Samtliga intervjuer genomfördes som ett informellt samtal där jag utgick från en intervjuguide jag
utformade med så öppna frågor som möjligt (se Bilaga 5).
Jag har använt mig av Konstfacks instruktioner för transkribering, se Bilaga 1. för transkriberingstecken
jag använder här i texten.
Informanterna blev informerade kort innan intervjun om Vetenskapsrådets etiska kod, syftet med
intervjun, att deltagandet var helt frivilligt, att de kunde avbryta intervjun när som helst, på vilket sätt deras
svar skulle användas och att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. 5 Intervjuerna spelades in och
transkriberades.
Intervjuerna analyserades med hjälp av Norman Faircloughs diskursanalytiska ram, för att undersöka vilka
diskurser som står att finna om det estetiska programmet, dess innehåll, elever och föreställningar om
elevernas framtid. Se avsnitt 5.

Jag intresserade mig för att undersöka vilka sanningsregimer som synliggjordes, om de skiljde sig
mellan informanterna, vad som inte sades och informanternas sätt att tala om det estetiska
programmet och om synen på estetelevers framtid förändrades under intervjuns gång.
För att kunna strukturera materialet, har jag utgått från den tematik som framträtt under
bearbetningen av intervjuerna, vilka i nästa steg strukturerat mina kapitel:

5

•

Ett högskoleförberedande program

•

Föreställningar om esteteleven / Identitet – estet

•

Esteters framtidsutsikter

•

”Nytta” av estetiska kunskaper

Stensmo, Christer (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare: en introduktion. 1. uppl. Uppsala:

Kunskapsföretaget.
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4.2 Bearbetning av intervjuer
För att bearbeta materialet och ringa in diskursordningar har jag gjort en uppställning och spaltat
upp återkommande uttalanden och motsägelsefulla uttalanden hos
a. en och samma informant
b. skolledare respektive före detta elever
c. samtliga informanter
När uttalanden återkommer hos samtliga informanter tolkar jag dessa som betydelsefixeringar,
men när objekt konstitueras på olika sätt tolkar jag detta som en diskursiv kamp där betydelsen
inte kunnat fixerats.
För att ringa in de diskursordningar där diskurserna speglar motsägelsefulla aspekter har jag
uppmärksammat de flytande signifikanter som finns inom dessa.
Samtliga begrepp ovan är beskrivna i kapitel 5 och synliggörs med exempel i kapitel 7.

5 Teori och tolkningsram
Jag har valt att i denna kvalitativa studie arbeta med en diskursanalytisk ram enligt Norman
Fairclough och hans teori inom kritisk diskursanalys, som intresserar sig för förändringar inom en
diskurs och hur diskurserna utövar makt trots att de inte är kopplade till någon speciell individ
eller grupp. 6 En diskurs är ett sätt att tala om, eller ett sätt att förstå en specifik företeelse. I denna
text kan någon till exempel tala om ”estetiska programmet” med utgångspunkt att det är lättare
än andra program, någon annan kan tala om det i samband med skyddsfaktorer och en tredje
diskuterar dess funktion som en givande utbildning.
Faircloughs begrepp diskursordning, som Winther Jørgensen och Phillips beskriver i Diskursanalys
som teori och metod används för att rama in vilka olika, ofta motsägelsefulla, diskurser som kan
rymmas inom samma fält och ibland även i en enda informants uttalande. Diskurser erbjuder
entydiga, men tillfälliga betydelsefixeringar av innebörden inom ett specifikt område, men det kan
finns motstridiga diskurser inom samma diskursordning. 7
•

För att analysera den diskursiva ordningen studeras följande knutpunkter:
nodalpunkter som organiserar diskurser, exempelvis styrdokument

6
7

•

mästersignifikanter som organiserar identiteter, exempelvis ”estet”

•

flytande signifikanter som erbjuder olika innehåll åt en diskurs

Sohlberg, P. & Sohlberg, B. (2002). Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. (1. uppl.) Stockholm: Liber, s. 271.
Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur.
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Genom att analysera informanternas utsagor kan estetelevers identiteter synliggöras genom att
notera vilka mästersignifikanter som används, vilka helheter (till exempel det estetiska
programmet) som finns. Dessutom notera flytande signifikanter vilka anger de sociala
konsekvenser som kan konstrueras. 8 Exempel: När en elev låter sig representeras av signifikanten
”miljömedveten” och signifikanten ”politisk” med nodalpunkten ”samhällsvetare” får eleven en
identitet.
När knuttecken sätts samman med andra får de sitt innehåll och bildar en ekvivalenskedja. 9
Exempel: Esteter är kreativa människor, folk som faktiskt har idéer, vilja att vara någonting.
I den textuella dimensionen kan man se hur diskurserna skapas lingvistiskt, exempelvis genom grammatik
och ordval. Ett uttalande kan genomgå en glidning då ny insikt plötsligt uttrycks (se exempel avsnitt
7.4.1.).

Fairclough använder begreppet intertextualitet för att beskriva hur en text byggs på andra texter
och interdiskursivitet för att kunna identifiera vilka diskurser som är inblandade. 10 En text kan
också ha rekontextualiserats, vilket sker när den har brutits loss ur sitt ursprungliga sammanhang
och det nya förändrar textens innebörd. 11 Jag använder också Foucaults begrepp sanningsregimer,
där anspråk på absolut sanning hävdas av institutioner eller andra maktsfärer. 12
Kritisk diskursanalys studerar implicit mening i uttalanden, det vill säga underliggande betydelser som inte
är explicita, öppna och tydliga. 13 Genom att exotisera ett uttalande, förflytta det till en annan diskurs, kan
det gå att synliggöra en implicit mening eller ett förgivettagande.

Jag är här intresserad av att se vilka diskurser det råder strid om, vilka det förs en diskursiv kamp
om eftersom de alltid är kontingenta, föränderliga, främst inom diskursordningen estetiska
programmet och esteters framtid.

6 Tidigare forskning
6.1 Kreativitet
I samtal om estetiska utbildningar, ämnen och lärprocesser återkommer ofta ”kreativitet” som ett
positivt laddat honnörsord, trots att förmåga till nyskapande, frigörelse från etablerade perspektiv
och problemlösning återfinns överallt i samhället.

Sohlberg, P. & Sohlberg, B. (2002).
Winther Jørgensen, & Phillips (2000).
10 Ibid.
11 Machin, D. & Mayr, A. (2012). How to do critical discourse analysis: a multimodal introduction. London: Sage. s. 223.
12 Rose, Gillian (2016). Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials. 4th edition London: Sage s. 190.
13 Machin, D. & Mayr, A. (2012). How to do critical discourse analysis: a multimodal introduction. London: Sage.
8
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I Möten och medieringar av Anders Marner refereras till Richard Florida, professor i
regionalekonomisk utveckling på Carnegie Mellon University. 14 I sin bok The Rise of the Creative
Class från 2006 beskriver han att en ny social klass med kreativa resurser kommer att vara den
mest ekonomiskt lönsamma i framtiden. Marner kommenterar:
Kravet på kreativitet i alla ämnen bör ställas mot bakgrund av kreativitetens koppling till kulturellt
förverkligande som en demokratifråga, men också mot bakgrund av Richard Floridas resonemang
om det växande behovet av kreativitet i ett samtida och framtida arbetsliv. 15

Marner definierar ”kreativ” person inte bara som någon som hittat på något nytt, utan att
”kreativitet främst består i att kombinera redan kända element på ett för sammanhanget nytt sätt”
och refererar också till Vygotskij:
[…] kreativitetsteori påvisar en motsättning mellan reproduktivt återskapande och kombinatorisk
förmåga, där fantasins verkande kraft ses som kombinatorisk kreativitet i ett vidare perspektiv, i
relation till såväl konst som vetenskap och teknik. 16

6.2 Entreprenörskap

Entreprenörskap är ett återkommande begrepp i läroplanstexter. Begreppet fick sitt genombrott i och med
läroplanen GY11 där skolan ska utveckla entreprenöriella förmågor, faktakunskaper, lärandeförmågor och
medborgerliga förmågor hos gymnasieelever. 17

I rapporten Skolverkets satsning på utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan skriver doktorand Karin
Axelsson om skolhuvudmäns uppfattning därom, att begreppet entreprenörskap inte faller sig
naturligt i skolmiljön (än så länge):
Skolan står för bildning och kunskap och inte affärsverksamhet och företagande. En skolhuvudman
skriver att ’Begreppet associerades med företag(ande) vilket var främmande’. Detta har
samstämmighet med forskning som visar att entreprenörskap har svårt att få fäste och legitimitet på
grund av lärares motvilja att erkänna entreprenörskap på grund av deras ekonomiska och
affärsmässiga konnotationer. 18

Marner, A. (2005). Möten och medieringar: estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv. Umeå:
Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet.
15 Ibid., s. 47.
16 Ibid., s.44.
17 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-larande/entreprenorskap-i-skolan-ett-tecken-pa-nyamedborgarideal-1.259712
18 Axelsson, K. (2015). En analys av Skolverkets satsning på utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan [Elektronisk resurs]. Eskilstuna:
Mälardalens högskola.
14
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I en avhandling av Marie-Louise Hansson Stenhammar, Högskolan för scen och musik,
Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, En avestetiserad skol- och lärandekultur: en studie om
lärprocessers estetiska dimensioner, undersöks estetikens roll i lärprocesser. Här visas också att estetiska
ämnen legitimeras genom att deras transfereffekter blir stimulerande för skolans övriga ämnen.
Hansson Stenhammar tar också upp skillnader mellan GY11 och tidigare läroplaner. Till exempel
kopplas nu i GY11 estetiska ämnen till entreprenöriellt lärande från att i tidigare läroplaner
handlat om kreativitet i relation till konst och individers personliga utveckling.

Jonathan Lilliedahl har i avhandlingen Musik i (ut)bildning: gränsdragningar och inramningar i
läroplans(kon)texter för gymnasieskolan ett läroplansteoretiskt perspektiv och har med det beskrivit
generella verktyg att använda i framtida läroplansteoretiska studier. 19 I avhandlingen analyseras
hur synen på estetiska ämnen förändrats i och med den senaste läroplanen. I läroplanen GY11 är
marknadsinriktning nytta, i tidigare läroplaner var utbildningsmålet bildning. Kreativitet skulle också
främjas som en dimension av kunskapande i tidigare läroplaner.
I ett läroplansteoretiskt perspektiv ser han GY11 som mer marknadsinriktad än de tidigare. En
nyliberal och nykonservativ tradition har, enligt Lilliedahl, kommit att bli interdiskursivt
integrerade i den nya högerns diskurs, vilket han menar empiriskt stöds av stora förändringar i
GY11, såsom högre behörighetskrav, spetsutbildningar, större skillnader på yrkes- och
högskoleförberedande program, införande av examen, ämnet historia blev obligatoriskt, det
obligatoriska ämnet estetisk verksamhet togs bort, med mera.
I form av en interdiskursiv ordning har denna pedagogiska diskurs resulterat i ett intensifierat fokus
på yrkesutbildning och anställningsbarhet, anpassningsförmåga och stabilitet i syfte att tjäna den så
kallade globala och kunskapsbaserade marknadsekonomin. 20

Lilliedahals tabell nedan synliggör musikämnets plats i gymnasieskolan, där han förlägger musik i
spalt två, där musik som ”allmänt utbildningsinnehåll präglas av diskursiva spår som uppmuntrar
till att ämnet klassificeras och bokförs som kostnad.”, det vill säga pleasure. 21
Produktion (arbete)
Pain

Icke-produktion (kostnad)
Pleasure

Allvar
Produktion

Nöje
Lek

Arbete

Fritid

Lilliedahl, J. (2013). Musik i (ut)bildning: gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan. Diss. Örebro : Örebro
universitet, 2013.
20 Ibid.
21 Ibid., s. 221.
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Tabell 1. Musikinnehållets diskursiva närhet
till kostnadsrelaterade begrepp:

Sparande

Konsumtion
Slöseri

Pleasure/konsumtions-principer är lönsamma i marknadsdiskursen, men de krockar med
estetiska praktikers relation till kunskapsbegreppet, eftersom målet i tidigare läroplansdiskurser
var bildning som motstånd mot kommersialiserad estetik, medan däremot ”marknaden är den
ultimata principen för att styra all typ av socialt liv (Wheelahan 2010)” i GY11. 22 I det
postindustriella samhället ses kunskap som en kapitalform, ”ett informations- och
kunskapssamhälle där nätverk, kunskap och informations- och kommunikationstekniker är
nyckelaspekter” (Kristensson Uggla 2002). Men samtidigt är tillverkningsindustrin ekonomiskt
avgörande för tillväxten. Lilliedahl påpekar att här mäts marknadsvärdet i volym och kvantitet,
där ”estetik och kreativitet är framtida lösningar man inte riktigt vågar tro på förrän
kvartalsrapporten meddelar bevis.” 23 Den paradoxala situationen ger ett ambivalent förhållande
till musik som utbildningsinnehåll. Lilliedahl ser en förklaring i att skolans försvagade autonomi
skapat behov av att dra en gräns mellan nyttig och onyttig kunskap.

6.2 Identitet
Manfred Scheid diskuterar skolan i det postmoderna samhället och ungdomars identitetsskapande i sin avhandling Musiken, skolan och livsprojektet ämnet musik på gymnasiet som en del i
ungdomars identitetsskapande. 24 Han citerar Hargreaves faktorer (1998) vilka inverkar på skolan i det
postmoderna samhället.
… accelererande samhällelig förändringstakt, en komprimering av tid och rum, kulturell mångfald,
teknologisk komplexitet, nationell ovisshet och en ökad medvetenhet om sanningens relativa natur.
Han menar att framväxten av ”flexibla ekonomier” skapar behov av en arbetskraft med
anpassningsförmåga, ansvarskänsla, flexibilitet och samarbetsförmåga. Med ”globaliseringens
paradox” menas att globaliseringen både medför en global identitet vad gäller livsstil och samtidigt
ett sökande efter mening i en lokal identitet, till exempel etnisk, religiös och språklig. Kompetenser
som efterfrågas i postmoderniteten är den historiska, den kommunikativa, den kreativa och den
kritiska, kvaliteter som bör utvecklas i skolan. 25

Ibid., s. 223.
Ibid., s. 221.
24 Scheid, M. (2009). Musiken, skolan och livsprojektet: ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande. Diss. Umeå :
Umeå universitet, 2009.
25 Ibid., s. 23.
22
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Aristoteles kunskapsbegrepp ”fronesis” som innefattar det estetiska och konstnärliga, beskriver
Scheid som ett reflexivt förhållningssätt där konst skapas och upplevs ”som speglingar av
samhälls-strukturer, maktförhållanden och värderingar, varvid konst kan användas för att både
befästa och kritisera normer och hierarkier.” 26 I samtiden har fronesis blivit en lönsam
handelsvara i medieindustrin, konsumtionskulturen och livsstilproduktionen. Här sker också
identitetsskapande under inflytande av marknadsföring och reklam, men inte bara på det sättet;
enligt Florida (2004) uppstår platser som är mer kreativa än andra. Scheid påpekar att de elever
han intervjuat anser att det estetiska programmet är en sådan kreativ plats. Att söka sig till en
sådan ”kan ses som exempel på när man narrativt konstruerar sin identitet (Gergen, 2005)”. 27

7 Bearbetning och analys
I det följande kommer jag att beskriva vilka sanningsregimer som synliggjordes i intervjuerna. Om de

skiljde sig mellan informanterna, vad som inte sades, på vilket sätt informanterna talar om det
estetiska programmet och om synen på estetelevernas framtid förändrades under intervjuns gång.
Jag visar på att det både finns överensstämmelser mellan informanternas utsagor och
differenser/konfliktytor.
7.1. Esteters framtidsutsikter
Min ursprungliga motivation till att göra denna undersökning var att en elev fick höra att hen inte
skulle få något arbete efter det estetiska programmet. Därför blev jag intresserad av att få veta
mer om vad elever hade ägnat sig åt sedan de gick ut gymnasiet.
Robin sitter som fullmäktigeledamot i en större stad, har klivit av som ordförande i ett parti, men är ännu
styrelsemedlem och arbetar som samverkansstrateg inom utvecklingsfrågor i socialtjänsten. 28 Hon berättar
att en klasskamrat hade blivit präst, en hade tagit en master som inredningsarkitekt, en hade startat ett café
i Australien, en var logistiker, en annan var inköpsassistent och en arbetar med sömnad. Anne, som gick i
en annan klass, gjorde först värnplikten, kom in och läste arkitektur på KTH i två år, men av olika orsaker
fortsatte hon till socialhögskolan och arbetar nu som enhetschef inom socialtjänsten. 29 I hennes klass

hade en blivit lyxhustru, en arbetade på förskola, en i golfbutik, en på UD, en blev
mellanstadielärare och arbetar som arbetsterapeut. Emil 30, som också gick i Annes klass, funderar
nu på att bli bildlärare efter att ha arbetat många år med japansk tatuering.

Ibid., s. 23.
Ibid., s. 175.
28 Robin, tidigare elev på ES, intervju av Annamaria Forsberg, 2018-03-12.
29 Anne, tidigare elev på ES, intervju av Annamaria Forsberg, 2018-02-20.
30 Emil, tidigare elev på ES, intervju av Annamaria Forsberg, 2018-02-21.
26
27
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Sammantaget visar detta ett litet, men brett spektrum av yrkesval för elever från Bild & formgivning, både
vad beträffar eftergymnasiala studier och arbeten, vilket varken skolledare, föräldrar eller elever kanske kan
föreställa sig.
Jag frågade skolledaren Malin om hur hon trodde att föräldrar till elever i åk 9 uppfattar Bild &
formgivning i en sök-situation. Hon antar, trots att det inte är ett yrkesprogram utan ett
högskoleförberedande, att föräldrar tror att en estetelev är hänvisad till ett konstnärligt område - att det
finns en farhåga hos en del föräldrar:
[…] att man inte kan försörja sig inom en sån bransch. Att man behöver skaffa sig ett riktigt jobb också.
För man inte kan försörja sig som musiker eller konstnär eller som inom bildform eller andra estetiska
uttrycksformer så. […] hur man liksom ska kunna, försörja sig inom ett, ett konstnärligt område. 31
Denna farhåga hos omgivningen återkommer hos samtliga informanter. Efter vad jag fått kännedom om
är det få estetelever ägnar sig endast åt konstnärlig verksamhet som vuxna. Eleverna har en rik flora av
högskoleutbildningar, andra utbildningar och yrken att välja mellan efter gymnasiet. Malin påpekar att
esteters möjligheter är vidare än så:
För det går alltid att komplettera och läsa in det man saknar liksom för att söka vidare inom något annat
på universitetet eller så ... så att det inte är lika… så att man inte har så mycket att förlora idag på att…
vilket program man än väljer, man måste inte välja natur bara för att liksom ha alla dörrar öppna. Och det
gör ju att kanske flera vågar göra det som man, man verkligen vill göra som man brinner för och är
intresserad av. […] Våga välja med hjärtat 32
I flera uttalanden synliggörs, liksom ovan, att det är en allmänt förekommande föreställning att
valmöjligheter för elever på naturvetenskapsprogrammet är gränslösa och att det krävs ett visst mod och
stark vilja att välja det estetiska programmet. Detta visas av att Malin använder signifikanten ”vågar” och
signifikanten ”brinner för” i citatet ovan. Skolledaren Rut menar att esteterna egentligen kan komma att
arbeta i vilken bransch som helst eftersom de gått ett studieförberedande program. Hon har samma
uppfattning som skolledaren ovan angående omvärldens syn på programmet.
… man hör så här, att det inte är ett riktigt jobb. Alltså om man lyssnar på människor som försöker slå sig
fram som …sångare, inom teater, inom - det är nåt - det är liksom en liksom en fritidsaktivitet mer än ett
jobb. […] Det är en projektanställningsmarknad. <mm> Hur ska du få ett lån hos bank om du inte har ett
fast arbete? 33
Malin, skolledare, intervju av Annamaria Forsberg, 2018-02-26.
Ibid.
33 Rut, skolledare, intervju av Annamaria Forsberg, 2018-02-26.
31
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Rut ger uttryck för att föräldrar kan fundera på den ekonomiska situation man föreställer sig att estetelever
kan komma att befinna sig i så småningom, genom att ”ge sig in i en bransch” som är snäv och svår att
leva på som vuxen med barn och bostadslån.
De betonade orden i ovanstående citat pekar för det första på en diskurs som finns hos ”utomstående”
där esteter förväntas att bli konstnärer. För det andra på att det anses allmänt att konstnärer har en osäker
och fattig framtid. Här bildas en ekvivalenskedja där omvärlden förmodas binda samman elever på det
estetiska programmet med konstnärer. För det tredje signalerar ordvalet ”riktigt jobb” vid flera tillfällen att
omvärldens syn på esteter-konstnärer är att de ägnar sig åt något annat än ”riktigt jobb”.
Samtliga sex informanter uppger att det finns en generell föreställning om att ”alla ska bli konstnärer”
trots att det är en mycket ovanlig tanke bland eleverna. I de klasser jag har undersökt har endast en person
ett rent konstnärligt yrke. Både Robin och Anne hade, precis som min elev (se sida 4), blivit tvungna att
försvara sitt val av utbildning, eftersom man antagit att den endast riktades till konstnärliga yrken. 34 De
fick ofta kommentarer som:
Varför läser du det? Då får du ju inget jobb. Du måste ju vara helt fantastisk om du ska lyckas slå dig in på
den branschen! 35
Robin beskriver med stolthet att hon är nöjd med att gått emot sin omgivning och vågat välja programmet
på grund av rent intresse. Även en av skolledarna uttryckte sig på liknande sätt på ( se sida 15), att det är
bra för elever att ”våga välja med hjärtat!”. 36 Med konstnär trodde Robin att ”allmänheten tänker
målning”. 37 Anne berättade att omgivningen kopplade ihop ”konstnär” med låg eller ingen inkomst. 38
Detta stämmer väl överens med en nyligen publicerad statlig utredning, Konstnär oavsett villkor. 39 Där
konstateras att konstnärer i allmänhet har välutbildade föräldrar, oftast med svensk bakgrund, men i
allmänhet har mycket låg och oregelbunden inkomst samtidigt. En större andel av konstnärerna än
befolkningen i övrigt har högskoleutbildning. Totalt finns för närvarande (2018) ca 35 000
yrkesverksamma konstnärer i Sverige. 40
I examensmålen för det estetiska programmet (GY11) anges att: ”Många kulturskapare tar uppdrag som
egna företagare. Därför ska det finnas möjlighet för eleverna att utveckla kunskaper i entreprenörskap och
företagande.”

Robin, 2018-03-12.
Ibid., Anne, 2018-02-20.
36 Malin, 2018-02-26.
37 Robin, 2018-03-12.
38 Ibid.
39 Sverige. Konstnärspolitiska utredningen (2018). Konstnär - oavsett villkor?. Stockholm: Norstedts juridik. s. 251 – 252.
40 Ibid., s. 47.
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Skolledaren Camilla tror att endast ett fåtal estetelever blir konstnärer, ”de hamnar ju då någon
annanstans” där de garanterat har ”superanvändning av sina tre år på estetiska programmet”, där
entreprenöriellt och kreativitet tänkande är den mest väsentliga delen av esteters framtida roll i samhället
(se 7.4.2.). När Rut diskuterade estetiska yrken (se 7.4.2.) kom hon liksom Camilla in på en entreprenöriell
diskurs. Hon uttryckte att estetiska och konstnärliga yrken har hög status i hennes ögon: att vara
entreprenöriell och kunna slå sig fram i en snäv bransch, kunna producera, sälja och visa sina förmågor
betyder att man måste vara stark på många sätt.
Att få andra och förstå vad man har velat antingen klä i ord eller beskriva - på ett sånt sätt att man vill
köpa, eller någon annan investerar så att det är jag som blir nästa kudde på IKEA. Jag tycker det är
jättehäftigt! Det finns ju fler liksom jobb som läkare eller tandläkare och söka. Än vad det gör liksom, i
den branschen. 41
Jag höll med om att det är ont om arbetsplatser för designers och Rut påpekade att de inte heller har en
särskilt hög lönebild. ”Det kreativa” ansåg hon vara rätt sorts status i ungdomars ögon om man inte tänker
på ”läkar- och tandläkar-nivån” eller ”jurist”.

7.2.1. Ett högskoleförberedande program
De före detta eleverna uppskattade att programmet var högskoleförberedande. Men både de och
skolledarna beskriver att det allmänt sett, åtminstone utanför skolans område, inte är känt att det
estetiska programmet ger högskolebehörighet som liknar det samhällsvetenskapliga
programmets. 42
Det är också ett vanligt förekommande missförstånd att de inriktningsspecifika ämnena endast
innefattar ”måleri”, när de i själva verket består av nio, ibland elva ämnen med både praktiska och
teoretiska inslag (Se bilaga 4).
En av skolledarna och två av de före detta eleverna beskriver på liknande sätt hur utomstående formulerat
att de antar att programmet är: ”något flum, liksom där de inte gör… så mycket… de håller bara på och
målar.” 43 Den återkommande flytande signifikanten ”flum” kan sägas konstruera en social konsekvens för
de som ”bara håller på och målar”.
Robin beskriver att hon fick argumentera sitt utbildningsval inför sina högstadielärare och att hon fått
bemöta uttalanden som ”det är onödigt att ha bild – du har ju så bra betyg så du borde gå natur”
eftersom det estetiska programmet är ”smalt, speciellt, lite udda och väldigt nischat”. 44

41 Rut, 2018-02-26.
42 Forsberg, 2015.
43 Camilla, skolledare, intervju av Annamaria Forsberg, 2018-02-26.
44 Robin, 2018-03-12. Se s. 14 axplock av estetiska programmets eftergymnasiala möjligheter.
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Skolledaren Camilla antar att om elevers föräldrar som ”inte själva är kreativt lagda” och arbetar inom
”ekonomi, är civilingenjörer eller läkare”, kanske inte känner till att programmet är högskoleförberedande
och att de anser att ”det är ju mycket viktigare att läsa riktiga ämnen.” Hon påpekar också att ”tanken är ju
inte att man ska gå ut och vara en färdig estet!”. 45
Rut påpekar att Teknikprogrammet attraherar killar i högre grad än det Estetiska programmet, men
gemensamt för de elever som väljer dessa program är att de har ett intresse för konstnärliga uttryck: 46
Men vägen dit ser man sker på olika sätt. Eh ... Och där elev liksom, som väljer estetiska programmet sen
nog sig själv att jobba… tekniken kan vara en väg men även pennan, papperet och olika typer av
materiallära. Och det kan det ju vara även på teknikprogrammet, men jag tror dom ser sig i ännu högre
grad, ser sig jobba med datorn som verktyg. Eh … även om, om det finns design med hönsnät där
också. 47
Här antar jag att Rut refererar till en kanske allmänt förekommande föreställning om att esteter mest
arbetar med hönsnät och andra praktiska material. I realiteten arbetar både teknik- och estetelever med
avancerade dataprogram av olika typer. Hon beskriver också en diskussion med en mamma vars dotter
hade ett stort estetiskt intresse, där föräldrarna drivit att hon skulle gå det Naturvetenskapligt programmet
eftersom det skulle vara så mycket bredare och bättre. Detta fungerade inte bra för eleven som därför ville
därför byta till det Estetiska programmet.
Mamman säger att hon förstår nu att det kommer att bli lättare för min dotter nu, att gå det estetiska
programmet, och då sa jag: att nu använder du ett ord som jag bara vill att vi stannar till vid en stund. Du
använder ordet lättare, och, och så tror inte vi ska se det. Utan sätt en ren naturare på det estetiska
programmet så får ni se hur ”lätt” den personen tycker att det är. Utan här jobbar eleverna med andra
förmågor. 48
Det blir tydligt i samtalet mellan Rut och mamman, som artikulerat ”lättare” i samband med nodalpunkten
estetiska programmet, att det är en flytande signifikant i och med att olika diskurser kämpar om innehållet.
Här argumenterar Rut så att mamman förstår att hon använt ett nedsättande vokabulär om utbildningen
och en tillfällig tillslutning uppstår.

45 Camilla,

2018-02-26.

46

Rut, 2018-02-26.

47

Ibid.

48

Ibid.
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Före detta elever beskriver det estetiska programmet som ganska stressigt, eftersom det innehåller både
teoretiska/samhällsvetenskapliga ämnen, och bild- och formgivningsämnen som är mycket tidskrävande.
Samtidigt beskrevs det som en fördel att utbildningen var rolig, att klasskamraterna hade ett gemensamt
intresse och att de tillbringade stor del av sin tid i lokalerna utanför lektionstid, både med att arbeta med
bilduppgifter och att vara med varandra. Emil understryker vid upprepade tillfällen att estetprogrammet
lärde honom mycket och att han tror att det antagligen inte är många som kan säga det om sin
gymnasietid: ”…jag har ju faktiskt ändå, helt ärligt, nytta av mycket saker som vi lärde oss där varje dag
[…] det var givande helt enkelt.” 49

7.2.2. Bild & formgivningsämnen som ”pedagogiskt trick”

En av skolledarna, Malin, beskriver att på en tidigare arbetsplats fick samarbeten mellan olika estetiska och
teoretiska ämnen inspirerande effekter för både elever och kollegium: ”att det går att uttrycka sig i annat
än i tal och textform”. 50 Vi fortsätter vårt samtal efter att intervjun tagit slut och reflekterar över att ingen
kommer att veta vad elevernas betyg egentligen innebär efter gymnasiet, vilka kunskaper som innefattas
inom de ämnen de fått betyg på. Malin påpekar också att många tänker sig gymnasiet bara som ”ett steg på
vägen”, men att det är viktiga år. 51 Det bästa för en elev är att inte vara så ”strategisk” utan att välja det
som är ”roligt, så löser sig ofta det andra!” 52
Flera informanter, både skolledare och före detta elever, talade om hur viktigt det är att elever i tonåren
har engagerande intressen och möjlighet att skapa en identitet. Att välja ett program med ämnen som
uppfattas som stimulerande och få likasinnade klasskamrater kan betyda mycket, det kan hjälpa en elev att
klara ämnen i skolan som känns betungande och på så sätt användas som ett ”pedagogiskt trick”. Emil,
som gick ut med ganska höga betyg från estetprogrammet, säger att det var:
… superviktigt för mig. Jag hade ju aldrig tagit mig igenom skolan annars. […] när man fick göra lite
grejer som man tyckte var kul i skolan, så var det ju jävligt mycket lättare att gå i skolan […] Det var
ju det som var bra med estet: då fick du ändå göra någonting som var – nu var det ju kul för mig
[…] läser gymnasiet, men man gör något givande också – som bild eller teater eller vad det nu är.
Jag tror vi var många ändå, som pallade med mer än vad vi liksom kanske skulle gjort från början.
Men. Alltså jag överlevde mycket på det. Jag tror att jag hade … Jag är jäligt glad att jag gjorde det. 53

Anne, som arbetar med ungdomar som har det svårt, säger att allt ”handlar om status, pengar och
att ha inflytande.” 54 Då är det lätt att gå den kriminella vägen. Robin beskrev att man inom
socialtjänsten använder begreppen ”Risk- och skyddsfaktorer”, där ett bra nätverk, intressen,

49
50

Emil, 2018-02-21.

Malin, 2018-02-26.

Ibid.
Ibid.
53 Emil, 2018-02-21.
54 Anne, 2018-02-20.
51
52
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kamrater och framförallt en god skolgång, har stor betydelse. 55 I Socialstyrelsens rapport Öppna
jämförelser 2014 med bland annat statistiskt material noteras att:
Utbildning är en viktig skyddsfaktor mot sociala problem. Låg utbildning ökar risken för t ex
arbetslöshet, utanförskap och psykisk ohälsa. Fullföljd gymnasieutbildning ger fler valmöjligheter då
det underlättar för fortsatta studier och förbättrar möjligheterna på arbetsmarknaden i stort. 56

Det konstateras att brist på utbildning och tidig arbetslöshet medverkar till långvariga svårigheter
att överhuvudtaget få ett arbete.
För Robin själv var åren på gymnasiet viktiga. 57 Hon berättar att det betydde mycket att få gå på
det estetiska programmet och beskriver både miljön och vi-känslan i klassen som mycket positiv:
[…] vi hade ett intresse ihop, men också så här identiteten, för mig, att liksom vara såhär att ha ett
intresse som bild, i den åldern tänker jag, som är en väldigt svår ålder, mellan 15 och 18, är det
viktigt att ha en identitet och ett intresse. […] det blev så bra i gymnasiet, och sen att det blev så bra
för mig som person, att jag kände att jag fick vara någon som hade ett intresse och att det var viktigt
för mig. […] gymnasiet är ju inte bara någonting vidare till något annat, utan det är ju viktiga år,
alltså, det är ju tre år där det kan gå jättesnett och det kan gå jättebra! 58

Detta stämmer också väl överens med en omfattande studie från Michigan University, 2017, var
det framkommer att unga med stark anknytning till sin skola hade färre depressiva symtom och
självmordstankar/självskadebeteende. 59 Istället hade dessa ungdomar en starkare självkänsla och
en mer konstruktiv fritid.
7.3. Föreställningar om esteteleven

En skolledare, Rut, upplever att elever som går på det estetiska programmet ”bjuder på större variation än
normen”, är ”bohemer och alternativa personligheter”, ”spännande”, ”kreativa, inte bara i tanken utan
också i sina personliga uttryck […] mer brokigt än stilrent.” 60
Malin tycker sig ha sett ett mönster bland de studieförberedande programmen på de två gymnasier hon
har erfarenhet av, att flera estetelever har diagnoser och därmed svårigheter där det krävs anpassningar
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och stöd, ”svårigheter att följa liksom en given mall, eller given ram” också med ”större variation i sättet
att tänka på”. 61
Robin uttryckte att det avgörande för valet att gå estet, var för att det ”inte var inom citationstecken
vanligt”. 62 Hon behövde motivation för att plugga och göra något som hon tyckte om och ville inte bli en
i mängden, utan få möjlighet att utveckla sin personlighet.
Anne beskriver också sin nytta av att som chef ha gått det estetiska programmet eftersom att hon, i sin
yrkesroll som chef, oavbrutet möter så många olika sorters människor. I hennes uttalande går att spåra
andra aspekter:
Jag hade aldrig behövt reflektera över att folk överhuvudtaget skulle kunna vara annorlunda än mig, mig
själv. […] Det är bara att inse, det är en massa spännande människor som väljer att läsa ett konstprogram,
det är min uppfattning i alla fall. […] Folk som har tankar. Det är kreativa människor, folk som faktiskt
har idéer, vilja att vara någonting. 63
Citatet ovan är ett exempel på att samtliga informanter ger uttryck för att estetelever skiljer sig från
eleverna på de andra högskoleförberedande programmen. Här synliggörs hur esteteleven konstrueras som
identitet, där de subjektspositioner som representationen ”estetelev” ekvivaleras med skilda och
motsägelsefulla signifikanter. Å ena sidan har esteteleven idéer och är kreativ, spännande, brokig,
alternativ, inte en i mängden, bohem, engagerad och tänkande. Å andra sidan har esteteleven diagnoser,
behov av stöd och anpassningar samt svårigheter att följa en given mall.
Mästersignifikanten ”spännande” förekommer i beskrivningen av estetelever i samtliga intervjuer. Jag
uppfattar flera uttalanden också som samsyn vad gäller estetelevens vanligt förekommande motstånd mot
konforma uttryck. Om detta tolkas positivt eller negativt beror förstås på informantens egen position,
vilket gäller flera andra av ovanstående epitet.
I diskursanalys fokuserar man såväl på explicita som implicita betydelser, det som sägs och det som inte
sägs. 64 Här noterar jag att det i mitt material inte finns några uttalanden som pekar på att estetelever skulle
vara ”som alla andra” elever på skolan, det är implicit så att esteteleverna skiljer ut sig.

7.4.1 ”Nytta” av estetiska kunskaper

Samtliga informanter talade om att omgivningen antar att man ”bara målar” på det estetiska programmet
och/eller ”blir konstnär”, med en underton av att det inte medför något egentligt nyttovärde, se avsnitt
7.1.2.1. Men utsagorna blev mer mångtydiga när vi talade om ”estetiska kunskaper”. Skolledare Malins
resonemang började med att kultur inte är direkt nödvändigt, att det som är ”njutbart” inte har ett
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egentligt ”nyttovärde” men kommer under resonemangets gång fram till att det är viktigt ur en
allmänmänsklig aspekt.
Men, men det kan man ju diskutera hur viktigt det är och så. Men, men, jag tror att det är otroligt
viktigt att… för att man ska må bra. För att man ska trivas, och för att man ska utvecklas och, och
bli liksom, hela, hela sitt jag. Att man får konsumera och den i den mån man, man vill och har
möjlighet, producera. 65

Här skapas en glidning där kultur först benämns som tämligen oviktigt, för att landa i en ekvivalenskedja
av motsatsen; otroligt viktigt – må bra – trivas – utvecklas – bli hela sitt jag.
Hon fortsätter sitt resonemang med att likaväl som att röra på sig och använda kroppen är det viktigt för
människor att få skapa. Dessutom ser hon att det finns även en underliggande samhällsvinst i detta:
Alla människor i samhället som får må bra och får ägna sig åt saker man trivs med och tycker och,
och tillför ett, ett värde för en själv även om det inte har något direkt nyttovärde, utan har ett annat
värde, är ju bra för samhället tänker jag. Alla människor som inte mår bra blir ju…
(Intervjuaren): … en kostnad.
En kostnad eller problem eller liksom på något vis något som man ska… så att, att, att få människor
att må bra, är väl ett ändamål i sig tänker jag (ler). 66

Malin är själv är intresserad av inredning och säger att det spelar stor roll hur det ser ut i omgivningen, om
det är trivsamt och harmoniskt. Här landar resonemanget i ytterligare en diskurs där estetiska värden
kopplas ihop med ekonomiska. ”Allt tillverkat har ett designinslag, allt ska säljas till någon och då måste
det vara tilltalande […] hur det ser ut är ju verkligen inte oviktigt, om det går hem eller inte”. 67 På min
fråga om samhällets behov av estetiska kunskaper kopplade också Rut ihop frågan med entreprenöriellt
lärande:
Jamen om jag får koppla på det entreprenöriella lärandet kring estetik, så tänker jag att det ju
(harklar sig) att det är ju jättestort, och också - tänker jag mig - att, att det är en grupp människor
som lär sig kommunicera utan ord, och den typen av kommunikation kommer ju bli ännu, ännu
viktigare. Eh… Jamen med, med i bästa fall ... mindre gränser [båda skrattar] att kunna, jamen att
kunna kommunicera, med människor från olika delar av världen utan att fastna i orden. <Mm> Eh.
[3:0 s] Tycker det här med människor som kan kommunicera, du vet dom där, gör dom här,
instruktionsbilderna så att det funkar, på många olika ställen utan att det blir en förolämpning
[skratt] eller att folk fat...
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Intervjuare: Det är svårt.
Det är jätte, jättesvårt. Alltså. Förstå vilken [2 s] … asså, vilken, vilken hjärna man måste ha, för att
kunna… jaa.. Jag tycker att det är jätte-imponerande. Så, som jag ser det, är det [0:5 s] finns ett stort
behov. <Ja> Mm. [2:0 s]
Intervjuare: För att vi blir mer internationella och på grund av tekniken omkring oss, det är så du
tänker?
Ja. Absolut. <Mm> [3:3 s] Men också för att [3:5 s] …att kommunikation inte bara sker som
tidigare [4:06] …alltså vi använder ju bild, att kommunicera med… oavsett yrke. Alltså oavsett yrke.
I instruktioner… i [4:1 s]
Intervjuare: I mobilen kanske? [skrattar till]
Jaa. Ja mobilen, men också liksom det här med, med videofilmer, instruktionsfilmer med allt! Alltså
det är ju… att kunna kommunicera… på flera sätt är ju… jätteviktigt! 68

Jag tar med ett längre uttalande här, där även information om hur informanten gör allt fler och längre
pauser är med, för att visa att det görs långsamt och med stor eftertänksamhet. Jag tolkar detta som att
informanten fick möjlighet att få syn på egna förgivettaganden och därigenom omdefinierade så den
ursprungliga diskursen genomfor en glidning till att bli mer omfattande och nyanserad; att vi numera
kommunicerar med bild på allt fler sätt och i allt fler yrken.
De före detta esteteleverna beskriver att de använder sina estetiska kunskaper både privat, i föreningsliv
och i sina respektive yrken. Emil har ett konstnärligt yrke och har levt väl på det i många år. På min fråga
om vilket behov personer i allmänhet kan ha av bildundervisning, svarar han att man ”mår bra som
människa om man får uttrycka sig i bild”. Han reflekterar också över att många kunder till honom har
svårt att förstå att han inte bara kopierar, utan själv verkligen skapar det han säljer och vilken tidskrävande
process det är att skapa unika bilder. Han säger att de tror att han bara ”trycker på en knapp”. Min
tolkning av detta är att kunskaper om bildskapande allmänt sett tämligen bristfälliga. Emil berättar att
illustratörer har blivit inne på nätet och som ett exempel nämner han att en kollega har 200.000 följare på
Instagram, vilket borde generera en betydande inkomst genom reklamintäkter (min anmärkning).
Robin, socionom som arbetar som samverkansstrateg inom utvecklingsfrågor, berättar att hon diskuterat
med flera före detta klasskamrater om deras gymnasietid. 69 De ansåg sig att förutom kunskaper i
bildämnen som foto och grafisk formgivning, ha fått med sig kunskaper som vid första anblicken inte hör
till något bildämne, ”men ändå gör det”. Som exempel nämner hon att bildkunskaper används för att rita
upp processer på arbetsplatsen, skapa lättillgänglig information, forma goda arbetsmiljöer och dessutom
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kan användas som ett terapeutiskt hjälpmedel i klientrelaterat arbete. Hon påpekar också att all media
utvecklas och att alla kommer att ha nytta av att kunna mer om kommunikation. Hur vi uppfattar
information i både bild och ord blir allt viktigare i vårt alltmer digitaliserade samhälle.
Anne, som inte heller har ett estetiskt yrke, beskriver hur hon använder bildspråk i sitt arbete för att
kommunicera med sina medarbetare både i samband med större presentationer och i mindre möten.
Jag är en visuell person som behöver rita, då förstår jag bättre och då tänker jag att det kanske
hjälper någon annan också. 70

Vi kommer in på bildens betydelse i moderniteten, där Anne påpekar att digitala medier är en mycket stor
bransch, att det ”borde det finnas ett starkt incitament” till att ägna sig åt estetiska ämnen, men att man
kanske inte kopplar ihop det. Det framstår som en paradox eftersom vi aldrig använt så mycket

bilder som nu och aldrig tidigare varit så visuella. Hon kommenterar:
Det är jättemärkligt! Vi jobbar ju i princip bara med bilder i dag! 71

7.4.2 Bild & formgivningsämnen – kreativitet och entreprenöriellt lärande

En ekvivalenskedja bildas av skolledarna vilka uttrycker att det entreprenöriella och det estetiska lärandet hör
ihop på grund av de kreativa inslagen. Camilla påpekar att obligatoriska estetiska ämnen drogs ned
samtidigt som entreprenöriellt lärande infördes, men att ”det estetiska” behöver införas igen som kreativ
ingång:
… du måste bara släppa tanken fritt och bara komma på hur galna… bara om du sen ska ... lösa
problem måste du vara kreativ. <mmm> Ja! Ja och det är väl lite det liksom sånt man får lära sig.
Hur man ska tänka, alltså man öppnar sinnena, på något sätt 72

Jag frågar henne om hur hon uppfattar samhällets generella behov av estetiska kunskaper. Hon är, som
beskrivet ovan, mycket positiv till förslaget att ett obligatoriskt estetiskt ämne ska införas igen, men
påpekar att:
… det är entreprenöriellt tänkande som behövs och liksom i, i allt det här, om det sen är
programmering eller liksom ... Jag tror att jag nästan alla oavsett yrkesgrupp ... eh ... Någon gång
hamnar i att det här ska utformas… liksom… alltså… det estetiska kommer in i bild och form,
eller text eller var det nu är. Alltså. Så det är ju jätteviktigt! 73
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Hon kommer in på produktutveckling, att det ska vara ”snyggt, eller tilltalande, det är ju liksom
färger/…/ni har ju hur man reagerar på färger” och förflyttar uttalandet till att gälla det estetiska
programmet. Jag undrar om Camilla hade några funderingar om vad elever haft för nytta av att ha gått det
estetiska programmet. Hon antar att det kreativa är det mest väsentliga, eftersom problemlösning kräver
öppna sinnen, ”oavsett vad man ska göra”. 74
Rut konstaterar att estetelever skulle kunna ”jobba egentligen i vilken bransch som helst”, för att ”använda
en palett av olika verktyg behöver du ju i vilken problemlösning du än tar dig an”, som att göra det fint
omkring sig eller att använda i administrativa arbetsuppgifter. 75 Att använda:
… ett ”Outside the box Thinking” - det spelar ju ingen roll om du jobbar som sjuksköterska eller
om du jobbar som art director eller om du… tar dig vidare till KTH. Programmering är ju också
liksom ... jättemycket… kreativitet. Jobbar som lärare! […] Det specifika är väl, att man tänker att en
elev som valt det som gymnasiet, att dom vill gå vidare inom den branschen på ett eller annat sätt.
[…] med det estetiska programmet som bakgrund så ser jag att det kan vara ett fantastiskt program
att även göra annat! Alla kommer inte att bli kända konstnärer. Och, och det behöver man inte. Man
kan använda och tillämpa de här kunskaperna i så många andra yrken. 76

Detta uttalande visar på att skolledaren har en nyanserad syn på kreativitet och är mycket positivt inställd
till estetiska programmet. Men det går likväl att skönja en kvardröjande föreställning om att estetelevernas
mål är att bli konstnärer. Hon fortsätter:

[…] Sen är det ju synd om någon som verkligen, verkligen, verkligen vill bli just känd konstnär och
inte… jamen, slå sig fram på den hårda marknaden, det är väl jättesynd. Men, men alla blir ju inte
fotbollsproffs heller. […] Jag vet inte om jag liksom utgår ifrån min egen bild, men jag tycker ju att,
tycker att liksom att de estetiska och konstnärliga yrkena har hög status i min, i mina ögon, eftersom
branschen är så snäv så tänker jag att de som slår sig fram där har inte bara liksom den estetiska
förmågan … att producera men också kunnat sälja den. Eller att visa den. Eller att… alltså, man
måste ju vara så otroligt stark på många sätt. 77

I hennes avslutning ovan uppfattar jag det som att mästersignifikanterna estet och konstnär åter binds tätt
tillsammans med nodalpunkten entreprenöriell, som aspekt på konstnärlig verksamhet, och därigenom blir
den starkaste och mest väsentliga delen i uttalandet.
Malin har tidigare arbetat på ett annat gymnasium där estetiska uttrycksformer alltid haft ett ”stort och
givet värde”. Här kopplar hon omedelbart samman kreativitet med estetiska uttrycksformer när jag frågar
hur om hur värdet kan beskrivas:
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Det ena var kreativitet och estetiska uttrycksformer och det andra var vetenskaplighet och hög
akademisk nivå. Och dom två har alltid varit viktiga att värna liksom… Eh … sen kanske den
enheten jag var, den högakademiska nivån kanske fick ett större [skratt] större värde [skratt] just,
just där, för det blev väldigt, väldigt höga betyg och väldigt mycket, liksom söka vidare till… till…
ehum… ansee… alltså till utbildningar med högt anseende […] Handels, KI, KTH…ehh… Mycket
till utomlands, till … finare universitet utomlands och så, men, men i Sverige väldigt, definitivt dom
med väldigt höga antagningspoäng. 78

I hennes uttalande synliggörs tydligt hur de flytande signifikanterna estetiska uttrycksformer och
vetenskaplighet konstrueras diskursivt med hjälp av ordval som högakademisk nivå, högt anseende, finare
universitet utomlands och väldigt höga antagningspoäng. En ekvivalenskedja byggs där kreativitet och estetiska
uttrycksformer ställs emot vetenskaplighet och hög akademisk nivå. Samtidigt anser Malin att estetiska kunskaper
hör samman med kreativitet, utveckling, nytänkande och forskning.
Samverkan mellan de estetiska ämnena och de andra ämnen ansåg hon hjälpa elever att ”inte bara följa en
given mall” utan också att våga testa trots att de inte är helt säkra och att se att det inte alltid bara finns
”… rätt och fel. Säg vad jag ska göra så jag får ett bra betyg”. Hon lägger till att ”många av oss är för

fega” för att tänka nytt ”om man tänker bara på det som redan är känt sker ingen utveckling eller
förnyelse.” Hon fortsätter uttalandet där signifikanten ”våga” åter upprepas flera gånger och
konstruerar en ny ekvivalenskedja tillsammans med kreativitet och estetiska utbildningars värde:
att estetiska utbildningar och liksom att kreativa att öva sig i det liksom och, och… absolut har ett,
ett värde att, att våga liksom ... våga gå utanför gränsen, våga tänka annorlunda. 79

Ingen av de före detta eleverna använder begreppet entreprenöriell och begreppet kreativ förekommer
sparsamt. Dock beskriver samtliga sig själva som kreativa på olika sätt – både på fritiden och i sina yrken.
Anne påpekar att i hennes chefsroll finns en mycket viktig aspekt av kreativitet som används då hon
”möter en människa, för att förstå henne, möta henne där hon är.”80

8 Tolkning och resultat
8.1. En light-variant för modiga?
I min kandidatuppsats diskuterade jag hur det estetiska programmets existensberättigande
legitimeras eller ej. Här kommenterade en rektor: ”... det har ju liksom blivit en liten light-variant
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utav de studieförberedande programmen”. Jag förstod det som att en ”light-variant” innebar att
esteter läser ”lättare” ämnen på programmet eftersom alla gymnasieprogram har lika många
timmar i studieplanerna. Jag noterade också att:
Det går att tolka uttalandet som om framtidsmöjligheterna efter avslutad utbildning är begränsad.
Denna tolkning stärks av en utsaga om att musikesteterna fortsatte att ”öva lite till” på
folkhögskolor. En bildelev betonade ”tror” i hens uttalande: -Andra tror att vi inte kommer ha nytta
av utbildningen. 81

Att detta bildat en sanningsregim blir åter bekräftat av intervjuerna i denna uppsats, till och med
ordet ”lättare” återkom där en skolledare refererade ett samtal med en mamma (se 7.2.1.). En av
skolledarna och två av de före detta eleverna refererar till att utomstående uttalar sig på liknande sätt
och beskriver programmet som ”något flum, liksom där de inte gör… så mycket… de håller bara
på och målar.” Två skolledare refererade till föräldrars osäkerhet inför ett estetiskt programval
och använder ordvalet ”riktiga ämnen”, med den implicita meningen att det inte finns på det
estetiska programmet (se Kap.7.1.2.1.).
Jag har frågat mig hur denna diskurs har etablerats, var ifrån den kommer och framförallt varför?
I Lilliedahls avhandling synliggörs hur GY11 förändrade innebörden av både signifikanten kreativ
och mästersignifikanten estet genom att ett ekonomistiskt marknadsperspektiv ersatte det tidigare
bildningsidealet. Här sätts den ambivalenta inställningen till både esteter och estetiska resurser i
ljuset av en neoliberal rekontextualiserad
marknadsdiskurs. Kunskaper definieras av

Produktionen
efterfrågar

Esteter framställer
mening som

Kunskap
(profan & helig)
Useful arts

Icke-produktion
(kostnad)
Fine arts

Kunskap

Konst

kunskapsbegreppet är historisk. ”Den profana

Vetenskapligt

Konstnärligt

världens legitimeringsspråk” där värdet mäts i

Sanning

Estetik

volym och kvantitet (tydlighet, standarder, fler

Användbarhet

Skönhet

marknaden där detta leder till att kunskap är en
vara bland andra som endast värderas i pengar.
Lilliedahl refererar till Bernstein (2000 s. 86) som
menar att denna avhumanisering av

tester och rapporter) går inte att använda för att
legitimera konstnärliga kunskapspraktiker som
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använder ett ”abstrakt och kondenserat symbolspråk” (se Tabell 2 här intill, även Tabell 1, kapitel
6). 82 Det är således helt relevant att med ordval som ”lätt”, ”light-variant”, ”flum” och ”bara
målar” beskriva estetiska programmet som olönsamt.
En skolledare påpekar att man ”inte måste gå natur” för att ha framtiden för sig, eftersom det går
att komplettera och läsa in ett annat program än det estetiska. Trots det synliggörs att
föreställningen om att det estetiska programmet inte är tillräckligt kostnadseffektivt varken vad
gäller tid eller kunskaper.
En av de före detta eleverna berättade att hon vågade välja programmet tvärtemot hennes
omgivnings önskan och en av skolledarna anförde att det är bra för elever att ”våga välja med
hjärtat”. Det går att tolka som den implicita föreställningen att det kan vara slöseri att läsa
estetiska ämnen och att det finns ett motstånd från flera håll för att välja det estetiska
programmet. Det är svårt att föreställa sig att en elev som tillhör ett annat program, exempelvis
en ekonomielev, upplevt sig som modig för att ha valt sitt program.
I avsnittet 7.1.2.2. framgår att programmet kan fungera som skyddsfaktor för elever i sitt
identitetsskapande och att det kan hjälpa (skoltrötta) elever att ta sig igenom gymnasiet. Denna
funktion kan uppfattas både som positiv eller negativ beroende på ur vilken synvinkel detta
betraktas.
De tre före detta eleverna talade alla om vikten av gemenskap och den socialt trygga miljön som
medverkade till att det gått bra för dem i skolan. Att det var ”givande” med alla bildämnen som
gjorde att de ”pallade med mer” som Erik påpekade och ”de här gemensamma intressena”, som
Robin underströk, skapade en trygg miljö för identitetsskapande. 83 Gymnasieelever är ofta inne i
ett sådant intensivt skede både i och utanför skolan. Skolan är inte bara kunskapsförmedlare utan
också en plats för identitetsskapande, ”ett offentligt rum och en arena där elever med olika
bakgrund, könsmässigt, sociokulturellt, etniskt och religiöst, möts och agerar för och med
varandra.” 84
I identitetsformeringsprocesser sker en mängd val i ”relation till maktrelationer och till
individuella intressen och behov”, till exempel val av stil som också ”är utsatt för (ut-)värdering
och bedömning i sociala sammanhang”. 85 Denna stil skapas sin genom att tematisera sin egen
individualitet, autonomi och autenticitet, där eleven jämför sig själv med andra, dels inom
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gruppen såväl som utanför den. 86 I avsnitt 7.1.3. synliggörs hur estetelevens identitet konstrueras
diskursivt. Signifikanten ”spännande” förekom i samtliga intervjuer och de ger också uttryck för
att estetelever skiljer sig från eleverna på de andra högskoleförberedande programmen.
8.2. Framtidskonstruktioner för esteter och estetiska kunskaper
Jag har noterat att endast en stabil diskurs finns hos samtliga informanter. Denna påtalar att
omgivningen antar att det estetiska programmet syftar till att alla ska få ett konstnärligt yrke så
småningom. En intressant iakttagelse är också att det förekommer flera nedsättande
formuleringar om konstnärer i intervjuerna. Det finns dessutom ringa förståelse för vilka
kunskaper och vilken tid en konstnärlig process kräver, kommenterar Emil, den enda som har ett
konstnärligt yrke. Det går att se ett samband mellan ”omvärlds-synen” på estetiska ämnen och
hans uttalande.
Enligt utredningen ”Konstnär oavsett villkor? 87 går det att utläsa att konstnärer har en
förhållandevis god socioekonomisk bakgrund med högutbildade föräldrar, men att de ändå har
det sämre ställt än andra samhällsgrupper. Det uppmärksammas att ”den sociala
snedrekryteringen till yrket ökar” allt fler konstnärer kommer från välbeställd bakgrund. Skulle
detta kunna vara en delförklaring varför så få blivit konstnärer i mina informanters klasser, där de
flesta kommer från familjer med medelinkomst eller där under?
Det estetiska programmet sätts i relation till uttalanden som ”inte är ett riktigt jobb”, ”liksom en
fritidsaktivitet mer än ett jobb”, ”hur ska du få ett lån hos bank om du inte har ett fast arbete?”,
”snäv bransch”, ”kanske rädd att dotter eller son ger sig in i en bransch som är svår att faktiskt
leva på”, ”hur ska du ha råd med lägenhet?” och ”en projektanställningsmarknad” (se 7.1).
Föreställningen om att esteteleverna har ett mycket begränsat fält av eftergymnasiala utbildningar
att välja på och/eller har ett underbetalt arbetsliv framför sig återkommer i alla intervjuer.
Medier är en jättestor bransch och du ska vara bloggare, och du ska vara… har gjort Youtube-kanaler och
så vidare. Så om man tänker från den sidan, så borde det finnas ett starkt incitament till att läsa konst och
form, men jag vet inte känns … lika poppis liksom, man kopplar inte ihop det, jag vet inte riktigt. Jag tror
inte det värderas högt, jag tror inte att det syns… i samhället.
Tänker man på någon som jobbar med konst och formgivning så tänker man på en… [skratt] gubben som
sitter och måla akvareller vid havet liksom. 88
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Annes uttalande ovan där hennes föreställning om omgivningens syn på det estetiska programmet
sammanfaller med de andra informanternas avslutas nedan där det återigen skapas en ekvivalenskedja av
inget jobb - slå dig in – konstnär - klara av att leva:
Men varför läser du det? Då får du ju inget jobb. […] du måste ju vara helt fantastisk om du ska lyckas slå
dig in på den branschen, var ju sånt man fick höra. Ska du bli konstnär? Hur ska du klara av att leva på
det? 89
Jag noterar samtidigt att synen på programmet kan påverkas av att begrepp som kultur, konst och estet har
fått en negativ klang i många kretsar. En av skolledarna, Camilla, tänker sig att det i realiteten finns ett
intresse hos ungdomar, men att begreppet kultur innebär för elever ”opera och det är att gå på museum
där det hänger jättedyra tavlor […] så komplicerat, ja, och det ska vara lite fint och det ska vara lite liksom
[…] märkvärdigt och man är väldigt speciell och så där.” 90

I estetdiskursen noterade jag att inte finns riktiga ämnen och att det inte leder till ett riktigt jobb, då det
kopplas samman med konstnärsdiskursen, se kapitel 7. Motsatsen till ordet riktig är oriktig, overklig,
falsk eller fel. Jag förmodar att det inte är vad som menas, utan att man tänker lek, ekonomiskt
olönsam eller samhällsekonomiskt olönsam. Med andra ord kan informanternas omgivning ha
gett uttryck för den implicita meningen att varken esteter, konstnärer, estetiska ämnen eller de
estetiska programmen kan betraktas som riktiga. Följaktligen ”får du inget jobb” efter det
estetiska programmet.
Lilliedahl beskriver att marknaden i det postindustriella samhället ser estetik och kreativitet som
framtidskoncept. Men att uppdelningen i nyttig kunskap (arbete, allvar, produktion, sparande)
och onyttig kunskap (fritid, nöje, lek, konsumtion, slöseri) har skapat en paradox (se tabell i
kapitel 6.2). 91 Ingen av skolledarna nämner ekonomiskt lönsamma företeelser som till exempel
mobiler, videos, grafisk formgivning, spelgrafik, inredning och design av olika slag förrän jag
påminner om kopplingen till estetiska programmet.
Sverige har trots sin lilla befolkning genererat omtalad musik, film, design, mode, film, konst och
spel, som ursprungligen svenska Minecraft, Mojang, Candy Crush Saga för att bara nämna ett
fåtal. Kanske skulle vi haft samma lönsamma export av kreativa och estetiska uttryck utan
estetiska ämnen i skolor/kulturskolor, kanske inte.
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Jag ser i mitt material att det finns en dragkamp om betydelsen av ett antal andra signifikanter än
ovan beskrivna. I avsnitt 7.1.4.2. beskriver jag hur en skolledare med hjälp av sitt ordval bygger
samman de flytande signifikanterna estetiska uttrycksformer och kreativitet. Vetenskaplighet och hög
akademisk nivå bildar tillsammans den motsatta polen. 92 Skulle en ekvivalenskedja likväl kunna
bildas där vetenskaplighet byggs tillsammans med kreativitet, eller estetiska uttrycksformer
tillsammans med hög akademisk nivå?
Jag tolkar det som om de före detta eleverna ser kreativitet som ett vitt begrepp; Robin påpekar,
förutom de estetiska uttryck som nämns ovan, nyttan av att kunna konkretisera abstrakta fält som
organisationer och idéarbete. 93 Anne använder begreppet kreativitet i intervjun; vid beskrivning
av när hon, i rollen som chef, möter andra människor; ”du behöver ju tänka på så många plan”
och av personer som går på det estetiska programmet; ”Folk som har tankar. Det är kreativa
människor, folk som faktiskt har idéer vilja att vara någonting.” 94
Skolledarna konstruerar det estetiska programmet och dess elever tillsammans med signifikanten
kreativa där det väsentliga är att lära sig att ”våga” se på ett nytt sätt (se 7.1.4.2.). Signifikanten blir
en knutpunkt i beskrivningen av en estetelev och estetiska uttrycksformer, men även
programmering, läraryrket, utveckling, forskning och nytänkande. Men framförallt tillsammans
med nodalpunkten ”entreprenöriell”, vilket däremot inte de före detta eleverna gjorde. Richard
Florida påpekar att ordet kreativitet har annekterats och numer kopplas allt oftare till produktivitet,
vilket ur ett ekonomistiskt perspektiv är till större nytta än tidigare. 95 Att det därför kopplas
samman med entreprenöriell faller sig naturligt ur denna synvinkel.
I och med läroplanen GY11 ska skolan utveckla entreprenöriella förmågor, faktakunskaper,
lärande förmågor och medborgerliga förmågor hos gymnasieeleverna. 96 I Skolverkets reviderade
förordning för gymnasieskolan, vilken gäller helt och hållet från 1 juli 2018 har en text om
digitalisering lagts till, men det övergripande innehållet är oförändrat:
Skolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar
entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilket ökar elevernas möjligheter till
framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning. I ett allt mer digitaliserat samhälle ska
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skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Skolan ska bidra till att eleverna
utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. 97

Att detta är en läroplansintention kan förklara skillnaden av förekomst i skolledarnas och de före
detta elevernas uttalanden eftersom förekomsten av begreppet entreprenöriell i dagligt tal kan
sägas vara minimal. Karin Axelssons rapport bekräftar också att begreppet har svårt att etableras i
skolan på grund av marknadsinriktade konnotationer. 98 Lilliedahl påpekar att det inte går att
använda detta legitimeringsspråk med marknadsvärde som grund i det konstnärliga och i det
pedagogiskt rekontextualiserade fältet. 99 Estetik och kreativitet uttrycks på en helt annat plan än
produktivitet och lönsamhet.
När informanter talade om sin egen åsikt angående estetiska kunskapers värde, påpekades
förutom kreativitet vid problemlösning, kommunikation som mest väsentlig. Rut ansåg att
esteteleverna skulle kunna verka i ”vilken bransch som helst”, att det finns många yrken där man
kan ”använda och tillämpa de här kunskaperna” (se exempel från de före detta elevers nuvarande
yrken i 7:1). 100
Förutom de ”lönsamma” kunskaperna finns de som tillgodoser behov på ett mer
meningsskapande plan. Lilliedahl ger i sin avhandling exempel på tidigare läroplansintentioner,
där det handlade om att höja alla medborgare ”från lågkultur till högkultur”, att inte låta
”högkultur” tillhöra endast tillhöra en välburgen minoritet i samhället. 101 Detta grundläggande
incitament levde kvar fram till nuvarande läroplan:
De estetisk-praktiska ämnena hade nämligen en behovsuppfyllande roll utan krav på ”någon
yrkesmässig framtida nytta” (SOU 1981:96, s. 186). Att utbilda för fritiden var så en fortsatt legitim
ståndpunkt.

I SOU 1992:94 blir den kommunikativa aspekten central - eleverna ska diskutera, formulera sig
och pröva argument både verbalt och genom sång, dans, bild och drama. ”Dessa delar av
verksamheten bör därför inte ske isolerat från skolans ´kunskapsverksamhet´ utan bli en
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integrerad del av den.” 102 Kreativitet skulle också främjas som en dimension av kunskapande. 103 Det
vill säga inte med en marknadsaspekt utan med bildning i fokus.
Robin kommenterar att hon privat haft stor nytta av kunskaperna från gymnasietiden. 104 Här
nämner hon foto, keramik men också i arbete med klienter där människor mår bra av skapande.
Emil konstruerar också bildskapande tillsammans med att må bra precis som skolledaren Malin
när hon diskuterade ”nyttovärdet” med estetiska ämnen. 105 I början av hennes uttalande
ekvivaleras nyttovärde till en början i förhållande till marknaden för att sedan göra en glidning till
människan; …”bli liksom, hela, hela sitt jag” 106

9 Slutdiskussion
9.1. Estetiska programmet
I min kandidatuppsats uppmärksammade jag den begränsade kunskapen om att estetelevers
högskolebehörighet är bred. Därför sammanställde jag ett axplock av yrken och utbildningar för att
användas som information till kommande elever 107. Estetprogrammets timplan ger behörighet till
exempelvis juristlinjen på universitet. En skolledare kände inte till detta och antog också att estetelever var
tvungna att komplettera sin utbildning med högskolepaketet som är till för elever på yrkesprogrammen. 108
En estetelev kan dessutom välja Ma2 och få samma behörighet som en elev på
samhällsvetentenskapsprogrammet. Det är svårt att rubba djupt rotade föreställningar som dessa.
Jag tänker att den bild av det estetiska programmet som informanternas omgivning förmedlar, faktiskt är
den som genomsyrat hela samhället sedan början på nittiotalet. Jag anser att det är anmärkningsvärt
eftersom det verkar vara en generell uppfattning där många uttalar sig om programmet med bristande
kunskap om programmets verkliga innehåll.

9.2. Identitet estetelev och det härliga med konst
Det finns en diskursiv kamp där olika värderingar tävlar om att fylla ”estet” med innehåll som kan ha
konsekvenser för den enskilda esteteleven efter genomförd gymnasieutbildning.
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En av skolledarna trodde sig uppfattat att estetelever behövde mer stöd än elever på andra
studieförberedande program. 109 Jag har också noterat att många elever har svårigheter med exempelvis
matematik. Ett exotiserande tankeexperiment: Vilka framtida effekter skulle det få om problemlösning i
bild var obligatorisk och meriterande?

Signifikanten ”spännande” förekom i samtliga intervjuer och de ger också uttryck för att
estetelever skiljer sig från elever på de andra högskoleförberedande programmen. Jag uppfattar
det som att många estetelever väljer att tillhöra en sorts konstnärsdiskurs, trots att den i
moderniteten beskrivs med nedsättande termer och krockar med kontrollmätningar och
lönsamhetsideal. I konstnärsdiskursen finns andra värden som tilltalar esteteleverna: Skönhet, lek,
frihet, motstånd mot begränsningar och att inrätta sig i ledet.
Det är intressant att det i mitten på nittonhundratalet tvärtom fanns en högaktning av konsten
och ett allmänt förakt för det kommersiella. Det blir tydligt i gymnasieutredningar och
läroplansdirektiv som Lilliedahl saxar i sin avhandling. 110 På fyrtiotalet var bildning målet för att
avskräcka från billiga nöjen. I 1957 års utredning var skolans mest angelägna uppgift att ”hjälpa
eleverna bli fria och rikt utvecklade personligheter”. På mitten av sjuttiotalet ville man stärka
”genuint mänskligt skapande” för att motverka ”negativa inflytanden som den kommersiella
nöjesbranschens överdrifter” . I SOU 1997 framhölls att estetiska ämnens uttryck var att betrakta
som ett vidgat språkbegrepp, då ”kulturarbetet i skolan är en fråga om kulturell yttrandefrihet,
lust och arbetsglädje”. 111 2011 kom nuvarande läroplan för gymnasiet vilken som jag i denna
uppsats påpekar har ett annat fokus.
Att det estetiska programmet kan fungera som skyddsfaktor är fantastiskt. Som lärare är jag djupt tacksam
över de gånger jag insett att vi verkligen har hjälpt en elev till att förändra sitt liv till det bättre. Men jag
kan samtidigt inte se att det skulle vara programmets huvuduppgift.
Som bildlärare har jag fler positioner; jag anser att mitt yrke rättfärdigas i hög grad av de ämneskunskaper
jag besitter, vilka jag är mycket mån om att vidarebefordra till mina elever, eftersom jag ser att de är
värdefulla för eleverna både under skoltiden och i framtiden. Jag håller med den skolledare som talade om
nyttan av estetiska kunskaper och konstruerade en ekvivalenskedja av otroligt viktigt – må bra – trivas –
utvecklas – bli hela sitt jag.
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Dessutom ser jag, precis som en av de andra skolledarna, att oavsett yrke kommer människor att ha stor
nytta av att behärska det kommunikativa bildspråkliga fältet. Inte minst i samband med digitalisering och
internationalisering.
Anne höll med mig: ”Vi jobbar ju i princip bara med bilder i dag!” 112
Programmet ger med andra ord eleverna både en högskoleförberedande utbildning och en bildning att ha med sig
oavsett yrkesval i livet.

9.4 Vidare forskning
Kreativitets-begreppet är återkommande i intervjuerna. I
Nationalencykopedin (2018) förklaras kreativitet som
”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade
perspektiv”. Jag skulle vilja se att vi börjar bygga självklara
ekvivalenskedjor där vetenskaplighet byggs tillsammans med
kreativitet, estetiska uttrycksformer och hög akademisk nivå.
Vi har högskolor och universitet som ägnar sig åt att göra
vetenskapliga studier av och med estetiska uttrycksformer.
Vidare forskning inom gymnasiet behövs för att studera hur

Konservativ

Progressiv

Positivistisk
absolutism

Konstruktivistisk
relativism

Formell

Informell

Förmedling

Meningsskapande

Skolkunskap

Vardagserfarenheter

Skolmusik

Musik i skolan

Återskapande

Skapande
Tabell 3.

kreativitet och estetik förändras genom fokuseringen på entreprenöriella och krasst ekonomiska
intressen. Efter att ha genomfört denna studie, har jag förstått den dualitet som genomsyrat
gymnasieskolan, synen på estetiska utbildningar och uttryck speciellt under det senaste decenniet.
Å ena sidan förmedling, å andra sidan meningsskapande, återskapande kontra skapande. Lilliedahl
illustrerar i tabellen här till höger polariteter som förekommer inom utbildningssociologisk
forskning och musikforskning. 113 Jag ser att de även kan vara en intressant utgångspunkt för
diskussion också på gymnasiet.
9.4 Slutord

Under arbetet med denna uppsats blev jag helt plötsligt medveten om min egen förflyttning till den
marknadsdiskurs som präglar gymnasiet och som vi som verkar där (de flesta av oss), är delaktiga i. Här
sker ännu en förvånande iakttagelse som skett under detta arbete. Anne påpekar i 7.4.1. att det ”borde det
finnas ett starkt incitament” till att ägna sig åt estetiska ämnen i och med att användningen av digitala
medier ökat lavinartat. Hon noterade med eftertänksamhet att ”man kanske inte kopplar ihop det” med
estetiska kunskaper.
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Mina egna tankar om värdet av konst och skapande har långsamt färgats av samtidens nedsättande
vokabulär utan att jag märkt det. Detsamma gäller läraryrket, jag noterade en omsvängning redan i början
på nittiotalet, då mitt yrke plötslig inte tillhörde det mest åtråvärda.
Språkmedvetenhet kan förändra den sociala praktiken och dess konsekvenser. Min önskan som lärare och
forskare är att diskursen ”esteter” omförhandlas så att den så småningom får tillbaka sin självklara position
i samhället. Sverige har under många år frambringat en mängd succéer, konstruerat nytt vad gäller design,
konst och musik. Vi måste se till att unga människor fortsätter att skapa själva, dels för sitt eget välmåendes
skull och dels för att inte förlora den kreativitet som behövs i ett framtidsperspektiv för vår välfärd. Som
min före detta elev Erik uttryckte det:
”Make Estet great again!”
Stort och varmt tack
till Anette Göthlund för utmärkt vägledning och
till Rolf Fredriksson för tålmodig korrekturläsning och inte minst för alla inspirerande frågor och samtal.
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, (kommatecken)

fortsättnings- eller uppräkningsintonation

. (punkt)

avslutningsintonation

?

frågeintonation (stigande)

-

avbrott, t.ex. avbrutet ord

…
kursiv

avbrutet, ev. utebbande yttrande
boktitlar etc som vanligt.

(dubbel understrykning)

samtidigt tal (=kommando+skift+U)

(enkel understrykning)

betoning (=kommando+U)

VERSALER

extra kraftig ljudstyrka

*

inramande yttrandedel, uttal med skratt i rösten

*

[skratt]

rent skratt

[3s]

längre paus (i sekunder)

[

]

inlagda förtydligande kommentarer t.ex. kring
ickeverbala aspekter av samtal

[XX]
[…] eller […10s]
< >

ohörbart ord
överhoppat parti (ange gärna antal sekunder)
kort inpass från dialogpart (<mmm> etc.).
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Bilaga 2 Kartläggning, exempel.
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Bilaga 3a – Intervjuguide med tidigare elever

Intervjuguide med elever som gick ut Bild & formgivning under åren 2000 – 2004. Jag inledde med att
beskriva min önskan att få en mer nyanserad bild av vad gymnasieutbildningen Bild & formgivning betytt
både i yrkesliv och personligt.
-

Vilken utbildning/ vilka utbildningar har du gått efter det estetiska programmet?

-

Vilket yrke/ yrken resulterade den i?

-

Vet du vad andra som varit elever på Bild och formgivning ägnat sig åt efter
gymnasiet?

-

Har du haft nytta av i ditt yrke att ha gått just gått Bild & formgivning? Vilken?

-

Privat/ personlig nytta av privat att ha gått just gått Bild & formgivning? Vilken?

-

Minns du hur du funderade omkring programmet under din gymnasietid - speciella
nackdelar/ fördelar?

-

Kunde du se för-/nackdelar med att ha gått Bild & formgivning under dina studier?

-

Upplevde du några svagheter med inriktningen – vad skulle behöva förändras?

-

På vilket sätt finns kopplingar mellan allmän kreativitet och bildpedagogiska
ämnen?

-

På vilket sätt tror du att allmänheten uppfattar Bild och formgivning?

-

Hur ser du på samhällets behov av estetiska kunskaper i framtiden?

Bilaga 3b – Intervjuguide med skolledare
-

Uppfattar du någon skillnad mellan inriktningarna på skolan?
elevunderlag – söktryck – betygssnitt/ motivation/
hur de olika elevgrupper ser på varandra /
hur lärargrupper ser på varandra?

-

Vet du vad elever som gått Bild & formgivning ägnat sig åt efteråt?

-

Vad tror du skulle höja söktrycket till Bild och formgivning?

-

Uppfattar du någon skillnad mellan olika inriktningarna på gymnasiet?

-

Hur elever på de olika inriktningarna ser på varandra?

-

Skillnader mellan elever från olika program vad beträffar studiemotivation?

-

Hur tänker du kring det estetiska programmet och Bild & formgivning?

-

På vilket sätt finns kopplingar mellan allmän kreativitet och bildpedagogiska
ämnen?

-

På vilket sätt tror du att allmänheten uppfattar Bild och formgivning?

-

Hur ser du på samhällets behov av estetiska kunskaper i framtiden?
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Bilaga 4 - Bildämnen på gymnasiet
BILD OCH FORM 1B 100 poäng
Kurskod: BILBIL01b
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av
visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets
betydelse för tolkningen.
•Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder
samt färglära.
•Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
•Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med
bilder.
•Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation,
till exempel portföljmetoden.
•Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
•Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella
material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form,
färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga
bilduttrycket.
•Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga
arbeten.
•Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
•Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser
om upphovsrätt.

BILD 100 poäng
Kurskod: BILBIL0
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av
visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete.
•Begrepp för bildsamtal ur olika perspektiv, till exempel färg och form, genus
och klass, etnicitet och ålder.
•Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med
bilder.
•Arbete med konstnärliga processer, både enskilt och i grupp. Metoder för
idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. Metoder för att driva och ta ansvar för egna
arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
•Planering och produktion av bildarbeten med tydliga mål och öppna uppgifter med konstnärliga intentioner. Hur olika bildgenrer ställer skilda krav
på slutresultatet. Skillnader mellan bilder, hur de är konstruerade och hur
de framträder, hur sammanhanget påverkar bilden och hur bilder ges olika
betydelser i olika sammanhang.
•Orientering i en mångfald av tvådimensionella tekniker i traditionella material och metoder såväl som i nya tekniker och medier. Uttrycksförmåga och
hantverksskicklighet i några tekniker.
•Praktiskt bildarbete och konstnärliga kompositionstraditioner för två- och
tredimensionella bilder, färgteorier och färgsystem, bildspråkliga teorier
och modeller samt grundläggande kommunikationsteorier. Hur bilden och
bildens uppbyggnad kommunicerar med betraktaren och hur betraktaren
tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar. Arbete med att utforma bildspråkliga
budskap med tydliga intentioner.
•Metoder och principer för redovisningar, utställningar och presentationer av
färdiga arbeten. Marknadsföring och grafisk formgivning. Metoder för reflektion över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Analys av
egna, andra elevers och professionellas gestaltningsarbete.
•Arbetsmiljö och etiska förhållningssätt samt lagar och andra bestämmelser
om upphovsrätt.

FORM 100 poäng
Kurskod: BILFOM0
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av tvåoch tredimensionell form.
•Begrepp för samtal om form och formgivning i olika genrer och ur olika
perspektiv, till exempel färg och form, genus och klass, etnicitet och ålder.
•Diskussioner och värderingsövningar om eget och andras arbete.
•Arbete med skulptur- och formgivningsprocesser och metoder för idéproduktion. Problemlösning i form. Dokumentation, till exempel med portföljmetoden, för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser.
•Produktion av form i två- och tredimensionella tekniker med nya och tradi-
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tionella material, metoder och medier. Användningsområden och egenskaper
hos olika material och tekniker. Formspråk, material, volym, färg och ytstruktur i relation till det färdiga formuttrycket. Uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i några tekniker.
•Formens användningsområden och kommunikation, lokalt och globalt.
Planering och produktion av formprojekt som kan ha såväl tydliga mål som
öppnare intentioner.
•Exponering och utställning av form, marknadsföringsaspekter, grafisk formgivning och värdering av presentationen.
•Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö

BILDTEORI 100 poäng
Kurskod: BIDBIT0
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Kommunikationsprocesser och teorier om
bildkommunikation.
•Konstteori och konstvetenskap.
•Visuell kultur och perceptionsteori. Färglära
och färgteori, till exempel färgperception och
färgsystem. Formlära.
•Bildanalysmodeller och bildtolkningsmodeller samt analys av konstbilder och massbilder.
•Bilden ur olika aspekter, till exempel historiska och nutida aspekter samt genus-, etnicitets-,
klass- och åldersaspekter.
•Bildproduktion och bildanvändande i olika sammanhang.
•Bilden som text, bildsemiotik och bilden i relation till annan text.
•Bildens roll i kultur och samhälle samt för individen.

GRAFISK KOMMUNIKATION 1, 100 poäng
Kurskod: GRAGRA01
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande.
Grafiska företag, till exempel tryckeri, tidning, reklambyrå, webbyrå, repro
och prepress.
•Processen kring idéskapande.
•Skissteknik, skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering,
snabbskissning samt skisstilar.
•Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp utifrån olika vetenskapliga modeller inom bild- och kommunikationsteori. Analys av begreppen
med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och
grafisk funktionsanalys.
•Typografins betydelse. Typsnittsklassificering, typografiska regler och korrekturläsning med korrekturtecken. Skriftspråkens historia.
•Layoutens betydelse. Komposition av ytor, symmetriskt och asymmetriskt
layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Gestaltpsykologi i teori och
praktik.
•Grafiska färgsystem, färgcirkel, färgsymbolik, färgmatchning, papper som
material och olika papperstypers användningsområden.
•Utskriftshantering. Skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare
och färgskrivare.
•Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och
utskriftshantering.

BILD OCH FORM — SPECIALISERING 100 poäng
Kurskod: BILBIL00S
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Bilden och bildens element, hur de uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer, samt hur betraktaren tolkar bilden utifrån dess beståndsdelar.
•Bilders sätt att avspegla olika perspektiv, till exempel genus och klass, etnicitet och ålder hos konstnär och betraktare.
•Planering av bildprojekt och arbete i konstnärliga processer.
•Undersökande arbete, problemlösning i bild, problematisering i bild.
•Strömningar i samtidskonst och populärkultur som inspiration till konstnärligt arbete.
•Fördjupning av uttrycksförmåga och hantverksskicklighet i två- och tredimensionella bildtekniker, i traditionella material och metoder och i nya tekniker och medier, med syfte att utforma bildspråkliga budskap och konstnärliga
gestaltningar.
•Utställning och presentation av färdiga arbeten.
Marknadsföringsaspekter och grafisk formgivning.
•Kategorisering, analys, tolkning och värdering av
egna, andra elevers och professionellas gestaltnings-
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arbeten.
•Etiska frågeställningar och metoder för reflektion
över arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och
resultatet.

FOTOGRAFISK BILD 1, 100 poäng
Kurskod: FOTFOT01
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Den fotografiska processen från motivval till publicering.
•Bildupplösning, dokumentstorlek vid digital bildbehandling, samt hur och
varför man lagrar data i olika format.
•Programvaror för digital bildbehandling.
•Kopiering, bildredigering och metoder för att ta fram bilder på papper och
för visning.
•Den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel, till exempel komposition,
ljussättning, färg och kontrast, och hur en känsla, en tanke, en idé eller ett
budskap kan omsättas i fotografisk bild.
•De fotografiska materialens egenskaper och användningsområden.
•Metoder för idéproduktion, kreativa arbetsprocesser och ett personligt
bildspråk.
•Modeller för analys och tolkning av fotografiska bilder. Begrepp inom området, till exempel bildsemiotik och kommunikationsteori.
•Fotografiet och fotografiska genrer förr och nu samt likheter och skillnader
mellan olika genrer.
•Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och etiska frågeställningar i
relation till fotografiska bilder.
•Grundläggande miljö- och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.

ESTETISK KOMMUNIKATION 1,100 poäng
Kurskod: ESTEST01
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder.
En illustration till Sopboken: Christine Chan
•Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
•Gruppdynamik i skapande arbete.
•Aktiv samverkan mellan olika konstformer för
framställning av ett verk.
•Grundläggande konstnärlig produktionsprocess
från idé till färdig gestaltning.
•Presentation av färdig gestaltning.
•Möte med publik eller betraktare.
•Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankeströmningar, till exempel ready-made och industrialismen eller grafittikulturen
och reclaim the streets.
•Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö i
konstnärlig produktion.

KONSTARTERNA OCH SAMHÄLLET 50 poäng
Kurskod: KOSKOS0
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
•Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem.
•Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.
•Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i
nutiden och med historiska tillbakablickar.
•Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som
rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande.
•Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet
och vad som kännetecknar kreativa miljöer.
•Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga
uttryck.
•Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och
teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.
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Bilaga 5 - Blankett för bildrättigheter

Bildrättigheter
Som du kanske redan vet, går jag på en utbildning på Institutionen för bild och slöjdpedagogik Bildlärarinstitutet
på Konstfack. Jag gör just nu en undersökning om hur elever, före detta elever och skolledare beskriver
inriktningen Bild & formgivning på det Estetiska programmet för att få en bild av hur inriktningen
uppfattas av dem. Jag hoppas att min text kommer att skapa fler sätt att höja det estetiska
programmets status.

Jag hoppas att du vill hjälpa mig genom att göra bilder som vi ska diskutera efteråt. Jag kommer att skriva ned en
del av vår diskussion och fota ett antal bilder som kommer att publiceras i samband med uppsatsen.
Den kommer sedan att ligga på webben, i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, en plattform som används
för att publicera och söka efter examensarbeten och forskningspublikationer från högskolor och
universitet.
Jag kommer inte att använda ditt riktiga namn, och inte publicera något foto där man kan se vem du
är, men eftersom detta arbete kommer att bli offentligt, behöver jag din tillåtelse och underskrift på
att jag får använda dina bilder.
Tack snälla för hjälpen!
/Mia

Jag tillåter att Annamaria Forsberg 550523-1083, fritt får använda mina bilder används i samband med uppsats
om inriktningen Bild och formgivning

…………………………..

………………………………………………………………………

………………………..……..

Ort, datum

Underskrift

Personnr

…………….…………………………………………………..……
Namnförtydligande

………………………… ……………

………………………………………………..…………….……

……………………………….

Ort, datum

Underskrift målsman

Personnr

…………………………………………………………….……………….
Namnförtydligande målsman
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Bilaga 6 - Behörighet till (yrkes)utbildningar
EFTER DET ESTEISKA PROGRAMMET INRIKTNING BILD & FORMGIVNING
- BARA ETT AXPLOCK! Allt med reservation för ändringar - kolla alltid aktuella krav!
SOM GER
YRKE /YRKESEXAMEN

OBEHÖRIG

BEHÖRIG

BEHÖRIG
MEN MÅSTE
KOMPLETTERA

som ger
YRKE /YRKESEXAMEN

OBEHÖRIG

BEHÖRIG

BEHÖRIG
MEN MÅSTE
KOMPLETTERA

Art Director

B

Polis

B

Animatör

B

Politiker

B

Bildredaktör

B

Scenograf

B

Brandman

B

Spelkonstruktör

B

Busschaufför

B

Stylist

B

Butiksledning

B

SYV

B

Designer, form

B

Teolog

B

Filmfotograf

B

Lärare Grundskola
åk1- åk6

Ma 2

Fotograf

B

Psykolog

Ma 2

Förskollärare

B

Socionom

Ma 2

Grafisk desiger

B

Arbetsterapeut

Grundskolelärare
fritidshem

Ma 2
NK 2

B

Audionom

Ma 2
NK 2

Illustratör

B

Civilekonom

Ma 2
Ma 3

Industridesigner

B

Dietist

Ma 2
NK 2

Inredningsarkitekt

B

Fysioterapeut

Ma 2
NK 2

Journalist

B

Landskapsingengör

Ma 2
NK 2

Jurist

B

Logoped

Ma 2
NK 2

Kommunikatör

B

Sjuksköterska

Ma 2
NK 2

Konstnär

B

Tandhygienist

Ma 2
NK 2

Ljudtekniker

B

Tandtekniker

Lärare Gymnasiet
åk1 - åk3 (plus valda

Ma 2
NK 2

B

Arkitekt

Lärare Högstadiet
åk7 - åk9 (plus valda

B

Sjöingenjör,
maskintekniker

Maskör

B

Sjökapten

Modedesigner

B

Civilingenjör

O

Möbeldesigner

B

Högskoleingenjör

O

Ma 2 och 3
Nk 2

undervisningsämnen)

undervisningsämnen)

Ma 2
Fysik 1
Praktik
Ma 2
Fysik 1
Praktik
Tekniskt basår
(Fy2, Ke1,
Ma4)
Ma2 +
Tekniskt basår
(Fy2, Ke1,
Ma3)
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