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Abstrakt 

 

Nyckelord: Estetik, argumentation, rationell, Fint, Fult 

 
Hur kan estetiska omdömen diskuteras rationellt? 

 

Syftet med undersökningen är att uppmärksamma att estetiska värdefrågor faktisk spelar roll i 

skolan på många nivåer som vid bedömningar, kanoniska urval, i diskussioner och sätt att behandla 

dessa måste hittas. Därför behöver förståelsen för de estetiska värdenas grund öka och i uppsatsen 

undersöks hur dessa värden kan argumenteras för rationellt. 

I dagsläget verkar det oklart hur vi diskuterar estetiska värden i samhället. Uppfattningar om vad 

som är estetiskt tilltalande kan ställa till med ekonomiska problem i fråga om bostadsplanering och 

turism. I skolvärlden påverkas bedömning av lärarens smak som i sin tur ger en föreställning om 

elevers resultat. Även i kunskapskraven för ämnet Bild antyds subtila estetiska värderingar. Det har 

visat sig att estetikens övergripande teori är svårfångad för att rationellt kunna argumenteras för, 

eftersom det estetiska värdet bygger på svag implikation. Det finns heller ingen färdig teori för att 

fastställa det estetiska värdet. Med stöd av religionsfilosofen Hugo Meynells analogin av estetiska 

värden som sekundära egenskaper kan ett schema konstrueras först efter att verket har upplevts, det 

är svårt att göra en vetenskaplig predikation av estetiska upplevelser. 

  

  Estetik kräver bekantskap, hänsyn till kontext och “tid” när ett verk ska bedömas. En paradox av 

estetiska omdömen är att de både är subjektiva och objektiva. Dessa egenskaper behöver urskiljas 

så det objektiva bedöms oberoende av våra responser och det subjektiva utifrån uppfattning och 

erfarenhet. 

 

I uppsatsen analyseras arbetsmetoder och argumentation med hjälp av empiriskt material från 

Stockholms stads Skönhetsråd. En semistrukturerad kvalitativ intervju med rådets kanslichef Henrik 

Nerlund har gjorts för att få syn på befintliga metoder för argumentation kring estetiska värden. 

Teorier för hur en kan argumentera samt förståelse kring det estetiska värdet är tagna av 

religionsfilosofen Hugo Meynells resonemang ur En fråga om smak. 

 

Gestaltning 

 

Min gestaltning består av en serie målningar. Till målningarna medföljer en instruktion för 

betraktaren att se på bilderna och skriva ner sina upplevelser och göra en kort övning där denne 
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skriver ner beskrivande värderingar kring bilderna. Jag är ute efter att betraktaren ska ta sig tid och 

tänka över verket och utmana sig själv. I samband med undersökningen har jag upptäckt att vi ofta 

kastar ur oss alltför personliga känslouttryck kring verk som superfin, trevlig, rolig utan att vi kan 

motivera varför. Ibland verkar det som att vi inte kan skilja på påståendena. Genom att ställa oss 

frågan varför något är superfint kan vi lättare påbörja ett samtal kring bilderna och se över vår egen 

smak samt fylla konstupplevelsen med kontemplation och kanske någon form av tillfredsställelse.                                                                 
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1.1 Introduktion 

 

Discussions of the kind I've been having are dangerous in our democratic culture, people 

often think it is threatening to judge another person’s taste some are even offended by the 

suggestion that there is a difference between good and bad taste. Or that it matters what you 

look at or read or listen to.1 

Finns det ett rationellt sätt att argumentera på när det gäller smakuppfattning och estetiska värden? 

För nuvarande verkar den allmänna uppfattningen vara att estetiska värden och smakomdömen bara 

är subjektiva, en fråga om individuellt tycke och smak vilket i sin tur gör ämnet känsligt att 

diskutera.2 

Kan vi argumentera för och enas om att Shakespeare är bättre ur estetisk synvinkel än prosa på 

baksidan av ett flingpaket?3 

I bildundervisningen är fint ett vanligt omdöme som ges av läraren till de bildarbeten som elever 

gör. Det görs också ofta av andra elever och föräldrar vilket också kan påverka hur lärare sätter 

betyg i skolan. Det kan även anas i läroplaner när till exempel "önskade visuella effekter" ska 

bedömas. Lärarens smak påverkar hur denne ser och bedömer elevers resultat. Dessutom kan en 

anta att bakom den kanon som undervisas i skolan ligger (outtalade) värderingar av estetisk 

karaktär. Skolans smakkanon består av högt ansedda konstnärer som tas upp i undervisning 

generation efter generation, ingen kan nog ha missat modernistiska pionjärer som Picasso eller 

Matisse. 

  I uppsatsen kommer jag problematisera den nuvarande subjektiva uppfattningen kring estetik inom 

skolvärlden och hur den debatterats i praktiken, skolans och lärares smakkanon samt hur det 

påverkar bedömningen. Det verkar uppstå en gråzon i bedömningen mellan smak/estetik som är 

enbart subjektiva, känslomässiga uttryck snarare än omdömen baserade på beskrivande värderingar 

som går att argumenteras för. 

  Estetiska värden kan också ha ekonomiskt värde då bostadsområden som uppfattas fula har lägre 

                                                 
1 Scruton R.2009, Why Beauty Matters, BBC Two 
2Meynell , A. H. 1997. En fråga om smak, Falun: Nya Doxa, s. 9 

3Botton, A.&Armstrong. J. 2013. Art as therapy, London: Phaidon Press, s. 221. 
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priser på bostäder och därmed betydelse när engagemang och opinioner bildas kring till exempel 

olika stadsplanerings och ombyggnadsfrågor samt hur vissa områden kommer att mer allmänt 

betraktas som fula eller vackra, och så vidare. Ett sådant exempel i praktiken har observerats i bland 

annat England liksom i många andra europeiska länder, att husköp är väldigt dyra. Priserna har 

konsekvent höjts i många årtionden. Mer exakt har priserna stigit 4255 % mellan åren 1971 till 

2011.4 Problemet är dock inte kostnaden för byggmaterialet utan markerna som husen byggs på. 

Förutom att populationen ökar och familjekonstellationerna ser annorlunda ut är det främsta 

problemet till att befolkningen gör kraftigt motstånd till att bygga fler fastigheter av den 

anledningen att de nya fastigheterna anses vara väldigt fula i jämförelsen med landsbygden och den 

utsikt de ersätter.5  

   I denna uppsats vill jag vägleda dig som läsare genom min långa upptäcktsfärd om skönhet och 

försök till att förstå den. Vad har hänt sedan estetik begreppet myntades i mitten av 1700-talet, när 

konst blev konsten som vi ser på den idag och vad just din smak kan säga om dig. 

1.2 Bakgrund 

 

                                                 
4Botton A. 2015. On How to build an attractive city, The School of life, https://www.youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c, 

hemsidan besöktes 04-20-2019 

 

 
5Ibid 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c
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Innan mitten av 1700-talet existerande ingen term för konst som autonom på det sättet vi känner till 

den idag. Skönhet övergick från att vara instrumentell och objektiv till syfteslös njutning. I detta 

kapitel vill jag diskutera estetikens och smakens primära diskussionsområden. Synen på det 

estetiska omdömet liksom smak har livligt diskuteras inom filosofiska kretsar utifrån Humes 

subjektiva syn på smaken och smakdomen, Pierre Bourdieus sociologiska ingång, om 

smakomdömet som klassbunden samt Kants syn på karaktären hos omdömet. 

 

Konstruktionen av Fine art under 1700-talet 

 

Estetiken betyder en förnimmelsekunskap (bildning till grekiska aisthētikoʹs, i sin tur 

bildat till ta aisthēta ’det sinnliga’, ’det förnimbara’), en term som används i många, delvis 

besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc. Konst uppfattades som Beaux Arts eller på 

engelska Fine Art vilket på 1700-talet innefattade kriteriet för skönhet i form av La belle Nature, det 

bästa av naturens skönhet skulle imiteras i konsten. Den sköna konsten höll sig restriktivt till 

principen om konsten som nytta och njutning.6De mest framstående elementen som skiljde estetiken 

från den äldre idén om smak var att vardaglig/ordinär skönhet utvecklades till ett speciellt förfinat 

och intellektualiserat nöje. Idén om partisk/fördomsfull bedömning blev ett idealt ”ointresse” som 

kontemplation där konsten kom att ses som en autonom domän7 och fick egna institutioner som 

museer och gallerier liksom musik och litteraturen fick egna. Den mest väsentliga skillnaden mellan 

smak och estetik var att smaken alltid varit ett socialt koncept lika bekymrad med mat, kläder och 

beteende som med skönhet och konstens natur. Från antiken till 1700-talet hade smak bundits ihop 

med tunga, lukt och beröring. Dessa sensuella sinnen nedgraderades och det nya estetiska intresset 

skulle involvera den ”mentala smaken” uppfattad med hjälp av hörsel och syn. På 1700-talet skiljde 

och upphöjde man syn och hörsel från de underordnade kroppsliga sinnena, smak, beröring och 

lukt. På så sätt försökte man separera upplevelsen av den sköna konsten från ordinära sensuella 

upplevelser och från användbara och funktionella njutningar. 

 

Smak som universell eller särskild förmåga? 

Problematiken med de olika smakuppfattningarna hos den blandade publiken som tilläts besöka 

konstmuseerna kom att diskuterats.8Den vanliga befolkningen styrdes av naturliga känslor, 

                                                 
6 Shiner, L.E. 2001, The Invention of art: A cultural history, Chicago: Univ. of Chicago Press s. 79 ff 
 
7 Ibid, s. 88 ff 
8 Ibid s. 133 ff 
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intresserade enbart av observation utan den kunskap som kritiker hade och ansedda personer att 

kunna ge de korrekta estetiska bedömningar, vilket var väldigt viktigt att kunna på 1700-talet. Fanns 

en universell känsla för smak? Varför var människor så delade angående smak? Problemet kretsade 

kring om smak var något infött universellt och objektivt eller subjektivt. Om människor var tvungna 

att lära sig beteenden kring Fine arts, skulle smak vara en social domän som krävde utbildning och 

fritid. 

 

David Hume 

Den subjektiva synen på smakomdömet och smakdomare, 

 

Smak kan inte diskuteras eftersom samma föremål väcker så stor variation av känslor, skrev David 

Hume 1757 i Standard of taste. Smaken varierar också beroende på vårt tillstånd, humör, kontext 

och i vilken tidpunkt vi befinner oss i livet. Den unga mannen kanske rycks lättare med i häftiga 

känslor jämfört med den äldre som lägger ner en mer filosofiartad reflektion över tingen han 

uppfattar.  Den finkänsliga smakdomaren med friskt smakorgan har en genuin känsla för 

finstämdhet och det så fint inrättade smakorganet uppfattar varje ingrediens i kompositionen om det 

nu gäller portvin som poesi. Hume understryker att detta baseras på erfarenhet och övning. 

Smakdomaren kan sätta sig in i den avsedda publikens ställe och lägga bort egna och omgivningens 

fördomar; om han känner upphovsmannen eller om de antika verken är hedniska. Smaken och 

skönhetens sanna norm baserar sig på bekantskapen med ett konstobjekt. Känsloargument kan 

knytas till den sensuella upplevelser gillande eller ogillande; som mentala tillstånd som dirigerar vår 

handlingsbenägenhet. Vi dras till det vi gillar och skyr det vi ogillar vilket bygger på tillstånd och 

inte av fördomsfri, rationella avväganden. Avvägningen är en färdighet vilket en kritiker besitter då 

denne har tränat sig för att avgöra vad som bör uppskattas inom konst och vad gäller estetiska 

uppfattningar. 

 

Pierre Bourdieu 

Sociologiska sätt att förstå smakomdömet som klassbundet 

 

Med empirisk estetik avses biologiska, psykologiska och sociologiska undersökningar av faktorer 

som påverkar skönhet och konstupplevelser. De empiriska studierna hör metodologiskt och 

ämnesmässigt hemma i olika specialvetenskaper som biologi, psykologi och sociologi. Liksom för 

filosofi är historia en viktig del av ämnet. 
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Genom sociologiska/psykologiska empiriska undersökningar har olika faktorer kunnat identifierats 

som påverkar estetiska preferenser, smakuppfattningar och skönhetsupplevelser, med ingångar som 

klass och enskilda individers bakgrund eller som en konsekvens av människans ofullständiga 

psykologiska karaktär.9När individer från olika klasser konfronterades med ett foto av en gammal 

kvinnas händer kom de med lägst kulturellt kapital att uttrycka en mer eller mindre konventionell 

känsla eller etisk delaktighet, men gjorde aldrig en estetisk bedömning.10 Individerna som stod 

högre i den sociala hierarkin uttryckte mer abstrakta omdömen, de likställde fotografiet med 

målning, skulptur och litteratur samt att de till skillnad från arbetarklassen distanserade sig, då de 

likställde fotografiet att de såg händerna som en symbol för ett hårt arbete istället för att 

kommentera fotot som om de vore en konkret person vilket personer ur arbetarklassen gjorde när de 

ifrågasatte fotot. Majoriteten av medelklass/högre medelklassinkomsttagare försökte 

uppmärksamma tekniken när de analyserade fotot som väldigt väl taget.  

 

 

 

 

 

 

De finner fotografiet vackert, uttrycksfullt och gör referenser till filmer som Bergman men också till 

Hamlet vilket tyder på att de inte tolkar fotot som knutet vad som konkret var fotograferat utan som 

ett konstnärligt uttryckssätt. 

                                                 
9Botton & Armstrong, 2013, s. 160. 
10Bourdieu, P. 2010 Distinction: a social critique of the judgment of taste: London: Routledge s. 44ff 
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  Liksom barn ärver gods från sina föräldrar ärver de en estetisk känslighet och träning från hemmet 

enligt sociologen Pierre Bourdieu. Beroende på vilket habitus11 (vana) individen har sker ett 

förkroppsligande av kulturellt kapital till djupt ingrodda vanor, färdigheter och livserfarenheter. 

Bourdieu liknar fenomenet med sport; individen har de färdigheterna och en ”känsla för spelet” utan 

att eftertanke behövs. Varenda en av oss har en förkroppsligad känsla för de sociala situationer 

eller ”spel” som vi regelbundet befinner oss i. I rätta situationer tillåter vår habitus oss att 

framgångsrikt navigera i sociala situationer och miljöer. Habitus sträcker sig även till smak för 

kulturella objekt som konst, mat och klädsel. I Distinction: a social critique of the judgment of 

taste, behandlar Bourdieu smak och konst utifrån klasspositioner, argumenterande att estetiska 

känslor är formade av kulturellt ingrodda vanor. Högre klasser har smak för finkultur eftersom de 

blivit introducerade och tränade att uppskatta den sedan barndomen medan arbetarklassen generellt 

inte haft tillgång till finkultur och därför inte lärt sig finkulturens spel. Saken med habitus, är att 

känslan för spelet ses som naturlig istället för kulturellt utvecklad. Detta leder till social 

ojämställdhet eftersom vissa människor naturligt kommer att uppfattas som kultiverade med 

förmåga att uppfatta finare ting i livet medan andra inte. Bourdieus teorier är från 60-talets 

Frankrike och delar av teorier har fått ett nytt ljus med den tillgänglighet av alla former av kultur 

som internet och andra kanaler tillhandahåller. Orsaker till skillnader i smakpreferenser har kopplats 

till att de lägre klasser saknat tillgänglighet till dem.12 Många skribenter och författare under 1700-

talet föreslog att arbetare saknade kapaciteten eller medel att skaffa sig förfinad smak medan andra 

som Kant trodde på att läs och skrivkunnigheten skulle kunna göra alla till en del av folket. Men det 

har visat sig att smaken skiljer sig även om läskunnigheten ökat och alla former av kultur blivit 

tillgänglig för alla. Suzanne Langer som är en amerikansk inflytelserik filosof summerar 

distinktionerna med detta citat; 

 

In the past, the masses did not have access to art; music, painting, and even books, were 

pleasures reserved for the rich. It might have been supposed that the poor, the “common 

people”, would have enjoyed them equally, if they had the chance. But now that everyone 

can read, go to museums, listen to great music, at least on the radio, the judgement of the 

masses about these things has become a reality and through this it has become clear that 

                                                 
11Ibid, 2010, s. 101, 109. 
12Ibid, s. 372. 
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great art is not a direct sensuous pleasure. Otherwise, like cookies or cocktails, it would 

flatter uneducated taste as much as cultured taste.13 

 

   Bourdieu förstod den sociala världen som uppdelad i ett antal distinkta arenor eller fält av 

praktiker som konst, utbildning, religion lagen osv.  Bourdieu ser varje fält relativt autonomt från 

andra. 

 

 

Immanuel Kant 

Synen på karaktären hos omdömet 

 

När Immanuel Kant talar om transcendental estetik, avses läran om sinnesförmågans aprioriska 

former. Konsten och skönhet var ett ämne för njutning och en fråga om smak till skillnad från att 

vara instrumentell och objektiv. Man har intresserat sig för relationerna mellan det konstsköna och 

det natursköna. Hos de tyska idealisterna (Kant, Hegel, Schelling och Schopenhauer) uppfattas 

estetik som teorin om det sköna. Smak är enligt Kant förmågan att döma det sköna. Att fälla ett 

smakomdöme görs med estetisk erfarenhet.14Smakomdömet delar han upp i fyra moment, kvantitet, 

kvalitet, relation och nödvändighet; Smak är förmågan att bedöma ett föremål eller ett 

förhållningssätt genom ett fullständigt intresselöst välbehag eller misshag. Föremålet för ett sådant 

välbehag kallas Skönt. Kvantitet innebär att Skönt är det som behagar universellt utan begrepp. 

Relation innebär att Skönhet är en form av ändamålsenlighet hos ett föremål, i den mån 

ändamålsenlighet varseblir utan en föreställning om ett ändamål. Paradoxen mellan 

ändamålsenlighet utan föreställning betyder en upplevelse utan syfte; en kan bara uppleva sann 

skönhet utan att behöva ha intentioner och förklaringar till tinget.  Det sista momentet är 

nödvändighet: Skönt är det som utan begrepp erkänns som föremål för ett nödvändigt välbehag. 

Den estetiska erfarenheten är hos Kant både subjektiv och universell. Denna paradox innebär att 

upplevelsen av det sköna förutsätter en bestämd form av upplevt välbehag till subjektet. Denna 

lustkänsla är emellertid inte knuten till den enskildes privata upplevelse, utan alla. Detta 

gemensamma sinne kallas för sensus communis. 

 

                                                 
13Ibid, s. 31. 
14Bale, K. 2010 Estetik: en introduktion, Göteborg: Daidalos, s. 82. 

 



 

11 
 

 

Vad ska undersökas? 

 

För att vårt meningsutbyte skall vara någon debatt över huvud taget måste vi ju ha åsikter 

som utesluter varandra, som inte båda kan vara sanna.15 

 

Uppsatsen undersöker möjligheten att hitta en väg att argumentera i värdefrågor, som inte är att 

objektivt mäta, subjektivt tycka eller göra ämnet till en fråga om socialt habitus. Att ge omdömen 

som, ”jag gillar”, eller ”den va ju fin” säger inget om konkreta värden i en diskussion. Vi bör hitta 

en väg att skilja på personliga uppfattningar från estetiska omdömen. 16 

 

  Problematiken med omätbara värden visar sig när husbyggen stoppas på grund av kritik mot att 

arkitekturen är fulare än landskapet den ersätter eller i hur turiststatistiken ser ut över de mest 

besökta och finaste städerna i världen.17  Värderelaterade etiska och estetiska ämnen är en komplex 

diskussion i ett demokratiskt värderelativt samhälle där enbart fakta i mätbara former ses som 

sanning, det postmoderna sättet att se på estetiska omdömen som alla lika värda verkar leda till att 

ingen vågar hävda vad som är vackert och detta i sin tur leder till någon form av återvändsgränd.18 

Miljonprogrammet och annan modern arkitektur har väckt uppror. En kan därför fråga sig varför 

befolkningen utan vidare bestörtning sett berg och naturlig utsikt försvinna för utbyggnaden i Bath 

till Queensquare, Royal Crescent eller Somerset place. Ännu längre bak i historien ersattes 

våtmarker och sandiga öar samt floden Po för urbanisering och utbyggnaden av Venedig utan vidare 

protester från befolkningen. Motståndet verkar växa om arkitekturen är ”fulare” än de marker den 

ersätter.19 I Sverige skedde liknande missnöje bland befolkningen när den stora rivningsvågen kom 

på 1960-talet. Ofantligt mycket gammalt revs för att förverkliga arkitekters Futuristiska visioner om 

hur Stockholms skulle se ut, vilket man senare ångrade.20 Arbetet ska kretsa kring bildpedagogiskt 

arbete, jag drar in stadsbilden som exempel eftersom jag anser att dessa hänger ihop och kan 

förstora frågan. Estetiska värden diskuteras inte bara i bildsalen utan i andra samhälleliga instanser 

också vilket gör att arbetet kan nå ut till fler. 

                                                 
15Meynell, 1997, s. 11. 
16Ibid s. 10. 
17Botton , 2015 On how to build an attractive city 
 
18Botton & Armstrong, 2013, s.121. 
19Botton 2015. On how to build an attractive city 
 
20Nerlund Henrik, Intervju med Skönhetsrådet, 2019-03-19; Arkitektupproret, 1900-talets rivningar 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att öppna upp för att estetiska värdefrågor faktisk spelar roll i skolan 

(på många nivåer som bedömningar, kanoniska urval, diskussioner) och samhället och att vi därför 

måste hitta sätt att behandla dessa. I kunskapskraven inom ämnet Bild på Gymnasiet tillskrivs 

subtilt estetiska värden som i kunskapskravet för betyget E där eleven med ”visst handlag hanterar 

material och tekniker för att åstadkomma visuella effekter.”21 Bildämnet ska även ge eleven 

möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter i hur bilder används för kommunikation vilket 

kräver en kunskap om vilka medel en kan förmedla estetiska värden och upplevelser. Vi kan nog 

inte objektivt stifta vilka estetiska värden som ska stå för vad men en måste ha bra och stadiga 

argument för sina påståenden.22   

 
 

Skolans delaktighet i Kanoniska urval 

 

Smakkanon 

Ordet “kanon” används för att beskriva något “återkommande, norm eller rättesnöre”. I 

skolsammanhanget använder jag detta ord för att beskriva ett särskilt estetiskt 

undervisningsmaterial som är ständigt aktuellt. Sedan länge har man ägnat sig åt någon form av 

rankning när det kommer till estetiska verk som undervisningsmaterial. Förr skiljde akademier på 

                                                 
21Skolverket; Ämnet bild; Kurs kod BILBIL01a1 (Lgr 2011) 
22Meynell, 1997, s. 11. 
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fin- och folklig litteratur.23 Det förfinade kulturella kapitalet ersatte aristokratins sätt att visa sin 

status. De latinska klassikerna och en variation av Milton, Shakespeare, Addison, Gray, Barbauld 

användes för att lära ut komposition. Under 1700-talet användes Shakespeare för att lära ut 

vältalighet i tal och skrift24 och kom att reproduceras som klassiker och används om och om igen i 

exempelvis svenska, liksom Strindbergs Röda rummet. Användning av finkulturella klassiker som 

läromaterial är fortfarande aktuellt. Ett visst urval av högt ansedda konstnärer är de namn som 

introduceras för elever generation efter generation och ombeds vi nämna fyra konstnärer är de 

vanligaste svaren Picasso, Leonardo Da Vinci, Van Gogh eller Matisse vilket kan kopplas till 

allmänt accepterande kulturella kanon; vilket gör tavlorna enormt populära och efterfrågade på 

auktioner25. Den dyraste tavlan i världen Salvator Mundi målad av Leonardo Da Vinci inköptes 

nyligen av den saudiske prinsen. 

 

Hur bedöms bild i skolan? 

Förutom urval av läromaterial i undervisning är problemformulering inspirerad av Karsten 

Arvedsens diskussion som problematiserar arbetet med fler (motstridiga) konstbegrepp i 

undervisningen och om de problem som samtidskonsten ställer oss inför i undervisningssituationen. 

Synen på vad som är konst – och därmed ”goda” bilder – ansluter sig ofta till ett förmodernistiskt 

och modernistiskt konstbegrepp. För det första skiljer man på konst och andra bilder: Om det är 

konst, är det en god produkt – och omvänt. Denna uppfattning blockerar receptionen därför att 

bilder därigenom ses genom ”smakbedömande glasögon”. För det andra är detta synsätt av 

värderingskriterier ofta ”mimesiskravet” (liknar det?), ”hantverkskravet” (är det väl utfört och/eller 

svårt att framställa?), ”det formspråkliga kravet” (är det uttrycksmässigt spännande eller 

utmanande?).26  

 

Bildämnets centrala innehåll och syfte kräver att pedagoger har verktyg för att argumentera för 

respektive betyg för att inte falla tillbaka i omdömet baserad på egen smak. Betygskravet och 

kunskapsmålen är konstruerade på objektiva och beskrivande grunder även om de är öppna för 

                                                 
23Shiner, 2001, s. 90. 
24Ibid, s. 90 f 
25 Sooke A. 2011, Most expensive paintings in the world, BBC documentary 

 
26Text ur Arvedsen, Karsten (2000): ”Om art arbejde med flere (modstridende) kunstoppfattelser i undervisningen og 

om forskellige problemer som samtidskunsten stiller os overfor i formidlingssituationen” Stencil tagen från Konstfack 

IBIS 
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tolkning. I undervisning behöver eleven motivera sina val och därför sätta ord på estetiska 

värderingar och vad de ger för uttryck. Ta till exempel om uppgiften handlar om att analysera och 

skapa reklam. Vilka estetiska uttryck ska användas för att reklam ska nå ut till respektive målgrupp 

och varför är dessa uttryck relevanta? Uppsatsens vikt ligger på att försöka förklara själva metoden 

argumentationen bygger på och hur en bildpedagog kan använda sig av det i undervisning.  

Förutom teoretisk ram för argumentation så har jag också empiriskt undersökt hur argumentation 

kring estetiska värden faktiskt fungerar genom att se hur Stockholms Stads Skönhetsråd 

argumenterar kring estetiska frågor. Deras primära uppdrag går ut på att argumentera för och 

komma fram till beslut gällande estetiska värden i stadsbilden, som skala, kulör med mera. Även 

om Skönhetrådet inte direkt behandlar hur estetiska värdefrågor behandlas i skolan så kan deras sätt 

att arbeta och argumentera i skönhetsfrågor/estetiska värderingar) också bli överförbara till skolans 

och bildämnets värld som ett exempel och stöd för hur bedömningar kan göras i skolan. 

 

Sammantaget väcker dessa frågor behovet av att vara tydligare med de estetiska värderingar som 

implicit är verksamma i skolans undervisning och i olika bedömningar som görs, därav behovet av 

att explicit hantera estetiska omdömen där. Därför behandlar denna uppsats de frågeställningar som 

följer nedan. 

 

 

1.4 Frågeställning 

 

Hur kan estetiska omdömen argumenteras för rationellt? 

Underfråga: Hur kan en diskutera värdepåståenden som fint och fult. 

 

2. Empiri 

 

För att få syn på arbetsmetoder inom ämnet hos existerande instanser har jag valt att titta närmare 

på hur Stockholms stads Skönhetsråd fungerar och argumenterar i estetiska frågor. 

Skönhetsrådets uppdrag från kommunfullmäktige styrs i reglementet (Kfs 2006:23) och innebär att 

vara rådgivare åt kommunens olika myndigheter, kommittéer, delegationer och utskott i frågor som 

rör Stockholms stads offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefull stadsbild eller 

kommunens och dess omgivningars övriga skönhets- och naturvärden. 
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Under året har rådet granskat 94 planärenden i program-, samråds-, granskning- eller 

utställningsskede samt remitterats 59 bygglovsärenden. Andra ärenden har remitterats från bl.a. 

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholm Vatten och Avfall och Trafikkontoret. Rådet har 

också mottagit många skrivelser från privatpersoner. 

Skönhetsrådet har en, i förhållande till andra förvaltningar fri ställning med flera olika möjligheter 

att agera. Det huvudsakliga uppdraget är rådgivande, främst behandla remitterade detaljplaner och 

bygglov från stadsbyggnadskontoret. Rådet initierar också egna ärenden, reagerar på tendenser och 

misshälligheter eller blir kontaktat av andra förvaltningar, arkitekter, byggherrar och allmänhet för 

samråd eller andra frågor rörande stadens utveckling. Kansliet har delegerad rätt till beslut i ärenden 

om bygglov och enklare detaljplaner, och gör även frekventa platsbesök för att titta på 

fasadbelysning och kulör. 

Till rådets verksamhet hör också att genom ett årligt större seminarium öka kunskaper över 

förvaltningsgränserna om stadsbyggande och stadsmiljöfrågor. Temat för 2018 var ”Barn i tät stad” 

och behandlade barnens miljöer och hur de utformas i en växande stad. Seminariets tema bottnade i 

de rivningar och planförslag gällande skolor och förskolor som Skönhetsrådet granskat under senare 

år. Frågeställningar som diskuterades var bland annat barns delaktighet i stadsplanering, exempel på 

integrerad barnkonsekvensanalys, temalekparker, när parker blir skolgårdar, krympande grönytor 

samt förskole gårdar på tak. Deltagare på seminariet var politiker och tjänstemän vid de tekniska 

nämnderna respektive stadsledningskontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, 

trafikkontoret, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, fastighetskontoret, miljöförvaltningen 

med flera. 

Skönhetsrådet är tillsatt av kommunfullmäktige för att granska stadens egen verksamhet och rådet 

har en viktig funktion som kvalitetsgranskande organ. När rådet inrättades, 1919, ingick det i 

uppdraget att arbeta åt stockholmarnas vägnar i en snabbt växande stad. Skönhetsrådet har under 

åren fortsatt att värna livsmiljöerna och kan med sin sammansättning av ledamöter från många 

discipliner och med skiftande erfarenheter tillföra kunskap till ärendena rådet behandlar. Stadens 

budget för 2018 har rubriken; Ett Stockholm för alla, och har som mål att Stockholm ska vara en 

ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt hållbar stad. Många av de mål och visioner som 

fullmäktige beslutat om, t.ex. infrastruktur, bostäder, skolor och idrottsanläggningar, miljö och 

klimat, natur och kultur är frågor som rådet kontinuerligt arbetar med. För att uppnå stadens mål om 

fler och goda bostäder krävs, anser Skönhetsrådet, att planläggningen inte handlar om enskilda 

planprojekt, utan ses i ett större perspektiv så att bebyggelsen integreras i stadsdelen. 

Byggnadshöjder, gestaltning, nya stadsrum, parker, lekplatser m.m. måste också utformas så att de 
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tillför nya kvaliteter till området när förtätningen genomförs. För rådet är kvalitetsaspekterna lika 

viktiga oavsett om det gäller förtätning i ytterstaden eller en märkesbyggnad i innerstaden. 

 

 

 

3. Urval och avgränsning 

 

Argumentation 

 

Estetik berör många samhälleliga områden och behövde därför smalnas av till ett specifikt område 

för att passa mitt upplägg. Vad händer när människors upplevelser kring stadsmiljöer inte motsvarar 

arkitekters visioner?  Utbyggnad är ett resultat av processer mellan individer snarare än beroende av 

ekonomiska faktorer. Smak har vi alla något att säga om och ofta gör vi inte våra bedömningar till 

en diskussion i vardagsspråket utan uttalanden blir ett känslomässigt uttryck utan att konkreta 

värden diskuteras. För att få insikt i ämnet har jag därför valt att undersöka den instans 

Skönhetsrådet som jobbar med detta och i min undersökning kommer jag behandla hur de 

diskuterar dessa frågor. 

 

Intervju med Skönhetsrådet 

 

Ur intervjun har jag valt uttalanden som förhåller sig till frågeställningen; bl.a. hur rådet arbetar och 

argumenterar med estetiska värden, hur sker beslut och vilka individer tar dessa beslut. 

 

4. Metod 

 

Förutsättningarna för argumentationer enligt religionsfilosofen Hugo Meynell är att en ser på de 

estetiska värden som olika subjektiva upplevelser, men tillräckligt objektiva för att städer liksom 

hem, ska kunna klassas som fula respektive fina. Därför kan inte enbart de subjektiva upplevelserna 

vara enda orsak till beslut. För att få syn på detta har en semi-strukturerad kvalitativ intervju gjorts 

med Skönhetsrådets kanslichef Henrik Nerlund. Skönhetsrådet argumenterar om stadsbildens 

estetiska värden. Rådet hanterar frågorna med hjälp av ett reglemente som infördes 1928. I rådet 

finns enligt traditionen bl.a. en konstnär och bildhuggare samt andra kommittévalda specialister 
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med olika bakgrunder. Skönhetsrådet har en fristående roll underställd kommunfullmäktige. Rådet 

tar inga avgörande beslut utan skickar förslag som sedan hanteras av kommunfullmäktige. 

 

 

Semistrukturerade kvalitativa metoder 

  

Intervjun har spelats in och transkriberats. Genom denna metod kan eventuella smakuppfattningar 

upptäckas dominerade och tillvägagångssättet rådet kommer fram till beslut på. Semistrukturerat 

frågeformulär innebär att fånga upp intressanta punkter respondenten ger och därför kunna närma 

sig en specifik problematik som uppstyrda frågor inte ger. Som intervjuare har jag strävat efter att få 

till ett flytande samtal för att få övergångar att kännas naturliga. 

 

Kodning 

 

Kodningen av det transkriberade intervjuerna har gjorts med hur argumentationen fördes, i fokus 

och har bortsett från andra samhällsfrågor som togs upp då materialet annars blivit för stort och 

okontrollerat. Delar av intervjun innefattar därför uttalanden av rådets syn på skönhetsbegreppet, 

smakbedömning, arbetssätt och beslutsfattande. 

 

Forskningsetiska principer 

 

Jag har tagit del av och beaktat vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Innan intervjun 

kontaktade jag Skönhetsrådets kanslichef via telefon och frågade om samtycke till detta projekt.  

Intervjun kretsade enbart kring ett arbetssätt och hur rådet går till väga för att ta beslut, inte 

granskning av instansen eller djupgående intervjuer med känsliga personliga data. Majoriteten av 

informationen jag fick går att finna på Stockholm stads hemsida där rådet är transparanta med sitt 

arbete och beslutstagande. 

 

5. Teori och tolkningsram 

 

Då uppsatsens syfte är att få syn på hur Estetik kan argumenteras för rationellt, så måste det 

estetiska värdets grund förstås, vilka etablerade metoder som finns för att diskutera omätbara ämnen 

och titta på instanser som håller på med denna typ av diskussion. Uppsatsen introducerar därför 

historiskt, sociologiskt och psykologiskt hur begreppen estetik, skönhet och smak förståtts och 
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karakteriserats. Eftersom estetik är ett värderelaterat ämne kan dess beståndsdelar och logik 

förklaras med Hugo Meynells teorier i En fråga om smak. Han förklarar det estetiska värdets grund 

med den informella logiken som styrs av svaga implikationer och värderelaterade ämnet som 

sekundära egenskaper som inte kan mätas. 

 

Meynell diskuterar estetiska omdömen som något som har svag implikation och estetisk påverkan 

kan förstås som omätbara sekundära egenskaper i fråga om vad som kan vara estetiskt 

gott.27Distinktionen mellan primära och sekundära egenskaper utvecklas bl.a. av John Locke. Med 

sekundära egenskaper kan en motivera det estetiskt goda i exempelvis konst som att färgen blå är 

enbart blå under vissa ljusförhållanden och bara kan uppfattas av individen med korrekt färgseende. 

I det påståendet blir följet logiskt, att något kan vara estetiskt bra beroende av kontext, vad den 

förmedlar och vem som ser på verket och hur det påverkar denne. Meynell pratar inte om 

uppfattningar om vad som utgör god konst som objektiv på något sätt utan mer som att ett objekt 

kan vara grönt eller bullrigt där uppfattningarna är ett resultat av människors förnimmelser.28 Vi kan 

då skilja på att beskriva och värdera i samtalet som Meynell kallar detta ”att lösa paradoxen mellan 

subjektiva och objektiva karaktäristika.”29 För att argumentationen inte ska sluta i ett misslyckat 

gräl måste debatten fokusera på att vad som är estetiskt bra och att för att argumentera för något 

som är estetiskt bra gäller det att kunna peka på objektiva egenskaper i ett verk som kan syfta på 

tekniken eller att skaparen/ konstnären fångat något speciellt som får oss att uppskatta verket. 

 

Att analysera estetiska värderingar med sekundära egenskaper 
 

Estetiskt god eller dålig kvalité hos objekt utgör sekundära egenskaper. Vad Locke menar med 

primära och sekundära egenskaper är att det primära är mätbara och det sekundära det omätbara. 

Det omätbara motsvarar vad människor uppfattar som förnimmande subjekt, exempelvis hur en 

uppfattar doft, färg osv. De mätbara egenskaperna var de världen hade i-sig oberoende av det 

mänskliga förnimmande subjektet. Det estetiska värdet riktar sig till individers upplevelser, specifik 

informell logik som bygger på svag implikation enligt filosofen och professorn Ludwig 

Wittgenstein fenomenologi och filosofen Gilbert Ryles vardagsspråkfilosofi.  

 

Av analogin mellan estetiska värdepåståenden och färg framgår det att ett föremål är blått och 

erhåller sina egenskaper i en viss kontext dvs. under vissa ljusförhållanden och förutsättningarna 

som att betraktaren har ett korrekt färgseende. Med detta skulle det vara möjligt att påstå att ett 

                                                 
27Meynell, 1997, s. 13, 25 
28Ibid, s.15 ff 
29Ibid, s. 12 f 
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konstverk är estetiskt bra om och endast om konstverket har sådana egenskaper att det under vissa 

omständigheter skulle orsaka en respons, en upplevelse av estetisk tillfredsställelse, hos en person 

med estetisk känslighet. Ofta gör man en analogi mellan bristen på estetisk känslighet och 

färgblindhet; precis som en person kan sakna förmåga att urskilja vissa färger, eller att göra 

skillnader mellan olika färger så saknar en estetiskt okänslig persons förmåga att uppfatta de 

värdefulla dragen i ett konstverk. 

 

 Svag implikation 

Hur många träd krävs det för att definiera en skog? 

 

Estetiska argumentationen liksom andra värdepåståenden kan enligt Meynell förklaras med svag 

implikation.  Om jag till exempel säger att du är en punktlig person så kommer inte ett enskilt 

tillfälle då du kommer försent att falsifiera min utsaga. Men ett antal sådana incidenter kommer 

säkert att göra det. Här blir frågan; vid vilken punkt, hur många antal förseningar krävs det för att 

påståendet om att personen är punktlig ska uppfattas som en kontradiktion? Det vet vi inte förrän vi 

har beskaffat oss erfarenheten i sakfrågan. Här måste vi göra en korrekt avvägning grundad på 

erfarenheter; det går inte riktigt att mäta när påståendet slår över till en kontradiktion av 

grundpåståendet. 

 

Ingen teori om estetiska värderingar 

 

Meynell har inte fastställt en teori om estetiska värderingar utan snarare strukturen hos en sådan 

teori. Det finns ingen exakt predikation utan de sekundära egenskaperna fungerar mer som ett 

schema när en lyckats fastställa och beskriva vad exakt i konstverk som orsakar estetisk 

tillfredsställelse, denna tillfredsställelses natur och vad estetisk känslighet innebär. Estetisk 

känslighet ger ingen information om vad bra konst innebär. Det har visat sig svårt att beskriva vad 

en sådan tillfredsställelse innebär till skillnad från den tillfredsställelse människan får av 

natursceneri, av att äta något gott eller sensorisk njutning. 

 

6. Tidigare forskning 

 

Hindret att bygga trivsamma miljöer verkar ligga mer hos individer och processer snarare än i 

ekonomiska begränsningar, Masteruppsatsen, From boring boxes to Beautiful Cost-effective houses 

av Rebecca Granström och Sofia Wahlström från KTH, fick mig att vilja utforska hur vi kan argumentera för 
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estetiska värden då problematiken verkar ligga i kommunikationen. 

Hindret att bygga trivsamma miljöer verkar ligga mer hos individer och processer snarare än i 

ekonomiska begränsningar. Masterexamen, From boring boxes to Beautiful Cost-effective houses30  

av Rebecca Granström och Sofia Wahlström från KTH, fick mig att vilja utforska hur vi kan 

argumentera för estetiska värden då problematiken verkar ligga i mänskliga faktorer. 

De undersökte med hjälp av enkäter vad människor anser om fyra olika områden i Stockholm. St. 

Eriksområdet, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, och Ursvik. Respondenterna fick 

utvärdera områdena utifrån vissa kriterier och som helhet. De fick också möjlighet att fritt uttrycka 

sig om vad de själva anser vara viktigt när nya områden byggs. Intervjuer med branschfolk ingick 

även i undersökningen med bl.a. Skanska. En av slutsatserna ur undersökningen visade att St. Eriks 

området verkade föredras mest p.g.a. den traditionellt utformade miljön. En av de intervjuade 

menade även att vad som föredras är en vanesak, att lära sig uppskatta men ännu har inte 

miljonprogrammet blivit en allmänt uppskattad estetik trots att konceptet funnits i ungefär ett halvt 

sekel. 

 

 

Jag var intresserad av om estetiska preferenser kunde vara ett mätbart område förutom de subjektiva 

diskussionerna om människors upplevelser och förnimmelser. Jag undrade om människans 

biologiska väsen hade några särskilda preferenser när det kommer till exempelvis stadsbilden och 

hur det kan undersökas. 

 

 Det simpla svaret är våra primathjärnor, kodade för att hålla oss säkra, kontinuerligt/icke-

kontinuerligt skannande efter miljöer för överlevnad. De utvalda bilder stimulerar hjärnan i 

behovet av att känna säkerhet, de som inte valdes ut stimulerar inte detta behov. Rue The 

Ravioli och Market Street ger oss vad som behövs för att röra oss framåt på vårt bästa sätt.31 

                                                 
30Granström R &Wahlström S. 2017 From Boring Boxes to Beautiful Cost-Effective Houses; A study about housing 

development and exterior architectural preferences, Masteruppsats, KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

/ABE), Fastigheter och byggande, DiVa 

 
31Sussman Ann, 2017, Building spaces no one wants to be in, http://dev.createstreets.com/wp-content/uploads/2017/10/Ann-

Sussman-Building-Places-Nobody-Wants-to-Be.pdf, hemsida besöktes 05-14-2019 

, 

 

http://dev.createstreets.com/wp-content/uploads/2017/10/Ann-Sussman-Building-Places-Nobody-Wants-to-Be.pdf
http://dev.createstreets.com/wp-content/uploads/2017/10/Ann-Sussman-Building-Places-Nobody-Wants-to-Be.pdf
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Arkitekten och forskaren Ann Sussmans forskning, Design genetics går ut på att hon genom bilder 

bett folk utan en vidare eftertanke peka på stadsmiljöer de ville vistas i. Frågorna ställdes till över 

1000 personer på hennes föreläsningar över hela USA. Sussman menar att både responsen och 

svarsfrekvenserna förvånade. Snabbt och utan eftertanke väljer alla bilden till höger, arkaden i 

centrala Paris längs Rue the Ravioli, designad av Napoleons arkitekter för mer än 200 år sedan. 

Ingen vill vara i den täckta gångvägen i centrala Boston byggd som en del av ett tingshus för 

ungefär 20 år sedan. Självklart är frågan om hur våra hjärnor stimuleras, det vill säga vad våra 

hjärnor är inställda på att titta efter, för att förstå frågan bättre använder hon sig av Biometriska 

studier där hon följer en ögonblicksversion av ovanstående gatuscener som skapade med 3Ms 

Visual Attention Software, vilken indikerar var folk riktar sin uppmärksamhet under de första 3–5 

sekunderna när de tittar på bilderna. Värmekartorna lyser ljusast där folk tittar mest och går över till 

svart i de områden som ignoreras. Resultatet visar att en av anledningarna till att Brooklyns 

gatulandskap inte föredras är att vår omedvetna hjärna inte låter oss titta på det. Det omedvetna 

guidar det medvetna Vi går inte emot en plats som vårt omedvetna har bestämt sig för att ignorera. 

 

 

 

7. Bearbetning och analys 
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Behovet av det sakkunniga rådet 

 

”Skönhetsrådet bildades år 1919, skönhetsbegreppet är nästan oanvändbart idag eftersom den 

uppfattas otroligt subjektivt, förr var den mer radikal”, introducerar Skönhetsrådets kanslichef 

Henrik Nerlund samtalet efter att jag frågar varför organet heter just Skönhetsrådet. 

Rådet följer de reglemente som fastställdes 1928. Enligt den traditionen ska rådet bestå av 

åtminstone en bildhuggare eller målare. Sverige tog inspiration från Washington Dc's, Commission 

of Fine Arts vad gäller sammansättning av ledamöter. Ledamöter består bl.a. av arkitekter, 

(landskapsarkitekter, husritande arkitekter), antikvarier, lekmän inom politiken, lärare, läkare, från 

konstakademin är det inte föreskrivet vad ledamöterna ska ha för bakgrund så det blir ofta 

konstvetare, biologer och botanister från vetenskapsakademins miljökommitté. Om det finns ett 

Skönhetsråd med förmåga att se en helhetsbild av staden och den historiska aspekten minskar risken 

för dålig planering och för stor blandning av bebyggelser då privatföretag inte tar hänsyn till dessa 

aspekter.32 ”Grunddragen i staden är såpass starka så de borde man vara rädd om vid placeringar av 

nya höga hus så det görs på ett vettigt sätt så att de dyker upp på det här lite härliga sättet ”. som 

Nerlund uttrycker det. Höga objekt dyker upp där det finns en slags planeringsidé som är historiskt 

förankrad vilket rådet värnar om medan andra inte riktigt bryr sig om.33 

 

 Efter samtalet får jag insikten att smak påverkar omedvetet liksom medvetet. Det verkar vara svårt 

att skilja på vad som är alltför subjektivt till skillnad från beskrivande även på professionell nivå, 

som när Nerlund berömmer Stockholm för att vara välkomponerad vilket kan vara hans specifika 

vision eller hans specifika tycke för provocerande arkitektur vilket han nämner under samtalet.  

Vad innebär rådets resonemang kring påståenden som bra respektive inte bra eller så bra som 

möjligt?  

Vad Nerlund anser vara fördelen med Skönhetsrådet är att de inte jobbar inom ett “stuprör” som 

andra instanser utan ser till staden som en helhetsbild även om de gör lite på ytan ibland.34 Det 

framkommer att förnimmelsekunskap diskuteras i frågor om färg, skugga och hur ljuset faller vilket 

enligt Meynell är sekundära egenskaper och inga objektiva fakta. Dessa ståndpunkter baserade på 

svag implikation är vad som vanligtvis diskuteras inom estetiska värderingar. Grunddrag i staden är 

däremot mindre subjektiva påståenden eftersom de är lättare att argumentera i mer beskrivande och 

objektiva termer. Grunddrag i staden kan inkludera en vilja att bevara öppen utsikt, utföra tekniska 

lösningar för att underlätta transport eller värna om en identitet som skapat Stockholm. 

                                                 
32Botton 2015. On how to build an attractive city 
 
33Nerlund Henrik, Intervju med Skönhetsrådet, 2019-03-19 
34Ibid 
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 Skönhet, en fråga om habitus 

  

Nerlund berättar att inrättandet av Skönhetsrådet kom som förslag efter att staden började växa 

otroligt fort på slutet av 1800-talet. Gustav den III s opera revs 1892 och den nuvarande operan som 

byggdes istället uppfattades som otroligt ful i sin samtid. Bourdieu kategoriserar detta som habitus. 

Den folkliga smaken innebär inte brist på kunskap, kompetens eller bildning utan en annan 

uppsättning värdekriterier. Bourdieus teori om att smaken är att den är en social nödvändighet. Den 

har blivit såpass naturlig att den omformats till motoriska scheman och kroppsliga reflexer.34 Den 

allmänna smaken är en fråga om människans vana (habitus) och sedan bedömningskriterier. 

Eftersom många flyttade från landet till de nya städerna under denna tid hade man nog inte sett så 

mycket förutom naturlandskap eller den glesbygd man kom ifrån. Burgna klasser hade tillgång till 

mycket mer kultur och därefter andra kriterier på god smak. Denna goda smak skulle förklaras som 

ett synonym med den rena smaken, kännetecknad av allt den hade avsmak för; det lättvindiga, 

enkla, vulgära. Bourdieus tes är att denna hierarki mellan det intellektuella(form) och det sinnliga; 

smak vi finner i olika samhällsskikt, där borgerskapets smak värdesätter form och tar distans till 

känslor kring verk i högre grad medan lägre klasser värdesätter det sinnliga. Det är viktigt hur en 

konsumerar estetik, om jag föredrar teater framför bio är det uttryck för att jag tillhör borgerskapet, 

småborgerskapet och så vidare eftersom bio anses som mer populistisk underhållning.  Kantiansk 

estetik har använts för att legitimera uppfattningar som hävdar att till exempel kön, etnisk bakgrund 

eller historiska skillnader är irrelevanta i förhållande till smakomdömen. Efter att staden började få 

större blandning av klasstillhörigheter startade en diskussion kring inrättandet av ett sakkunnigt råd 

som kan diskutera stadens utveckling och skönhet. Skönhet var nu inte bara för de burgna klasserna, 

utan skulle tillhöra alla, menade den socialdemokratiske författaren och politikern Fredrik Ström 

som skrev motionen till kommunfullmäktige om att inrätta ett Skönhetsråd och tog fasta på just det 

radikala begreppet som Nerlund uttrycker det och att det är något som skulle komma framförallt till 

den arbetande befolkningen till godo. Det gäller proportion, material, rum men också när det gäller 

grönska, träd och så vidare. Fredrik Ströms vision om en skönhet för alla blev något som kallades 

Social-estetiskt perspektiv.35 Ströms värderingar liknar de socialestetiska perspektiven vilka i likhet 

med relationell estetik syftar till att med konst föra människor samman.36 

  

Kan man hävda att en viss estetik är bättre än en annan? 

Har Shakespears sonetter mer estetiskt värde än prosan på flingpaketet? 

                                                 
35 Ibid 
36Nationalencyklopedin, sökord: relationell estetik 
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Nerlund svarar, ”att sättet jag lägger fram referensen på är ett postmodernt sätt att föra 

argumentationen på.37et postmoderna konstbegreppet liksom de värden som klassas som subjektiva 

har varit svåra för en argumentation men de dominerar fortfarande den samhälleliga uppfattningen 

om att skönhet är upp till betraktaren och därför nästan oanvändbart idag vilket Nerlund säger i 

början av samtalet. 38  Den Postmoderna relativismen kan vara en bidragande orsak till att estetiska 

ämnen är känsliga att diskuteras då vi inte kan hävda att någon form av kultur har högre värde39. 

 

Genom detta svar pekar han på en större anledning till varför vi behöver kunna argumentera för 

våra värderingar i den värderelativ miljö som dominerar samtidens syn på omätbara ämnen.40 Den 

postmoderna synen på de omätbara visar sig tydligt på det sättet att vi inte kan definiera 

ståndpunkter för vad som anses som bra och dålig estetik samt vilka definitioner den har och vem 

som anger en norm för påståendet. Den verklighetsuppfattning vi har är konstruerad med 

överenskommelser av språket enligt den socialkonstruktionistiska teorin41.  

Socialkonstruktionismen lär oss att det inte finns någon objektiv sanning och därmed ingen objektiv 

given eller mer värdefull moral eller i detta fall estetisk uppfattning. Vi kan inte utifrån den 

socialkonstruktionismen argumentera för huruvida Shakespeares sonetter kan vara bättre än prosan 

på flingpaketet. Meynell säger om att uppskattningen av dessa är kontextbundna och därför 

avgörande för bedömning av ett verk. Prosan på flingpaketet (vi utgår ifrån att den är kort och inte 

särskilt djupgående) avverkas fort för det lätta sinnet medan sonetterna inte går att ta till sig utan att 

dyka in i de flertal lager de har. Varför vi svarar så olika på konstverk är för att vi är olika funtade 

som Meynell uttryckte det, delvis beroende på habitus, fält och det kulturella kapitalet enligt 

Bourdieus teorier.  Det postmoderna synsättet om att alla upplevelser och syn på vad som är 

estetiskt bra är lika värda gör överenskommelse i beslut omöjlig. Även om våra upplevelser är olika 

kanske vi kan debattera deras kontextuella relevans. Vem av oss har rätt i en debatt om verkens 

estetiska tillfredsställelse?  I sekundära egenskaper kan vi se konstverk som estetiskt bra i analogi 

med att objekt upplevs som blå i vissa ljusförhållanden för en person med korrekt färgseende; 

Sonetterna är bättre än prosan under vissa förhållanden för en estetisk känslig individ med förmågan 

att ge en mer omfattande bedömning. Med analogin blir det lättare att rättfärdiga sitt påstående än 

att bara hävda personlig subjektiv värdering som enda legitim och avgörande i beslutet. Påståenden 

                                                 
37Nerlund, Intervju med Skönhetsrådet, 2019-03-19 
38Botton & Armstrong, 2013, s.165, s.199, s.221. 
39Meynell, 1997. s. 9. 
40Nord, E. 2005. Kultur- och idéhistoria (1 uppl.) Stockholm: Almqvist & Wiksell s.330 ff 
 
41Burr, V. 2003, Social constructionism (2 uppl.) London: Routledge s. 1 ff 
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kan vara rimliga om vi ger stiftade värden för respektive kontext med en argumentation som 

förefaller rimlig och logisk som att ett objekt faktiskt är blått under vissa ljusförhållanden och 

uppenbarar sig för en mottagare med korrekt färgseende. Utifrån detta resonemang vill jag ge 

exempel på sådana beskrivande egenskaper pekar på estetiskt värdefulla drag oberoende av våra 

subjektiva responser i förhållande till verket. Roy Anderssons filmspråk är estetiskt bra för sin 

berättelse i Sånger från andra våningen; bra för att vi kan enas om att kameraspråket beskriver en 

trovärdig upplevelse av den tafatta deprimerade miljön hans karaktärer vistas i, oavsett om vi gillar 

verket eller inte. Vi kan beskriva denna företeelse med val av vinklar, färg och karaktärernas 

beteenden om vi ska vara beskrivande i vårt resonemang. 

 

Hur hanterar rådet detta? 

 

Nerlund berättar att rådet hanterar denna problematik med att en grund måste finnas för 

argumentationen i någon slags kunskap om varför staden ser ut som den gör och hur den har 

utvecklats på ett visst sätt; både i utveckling och tradition, den historiska kunskapen anses viktigt 

liksom den tiden man lever i. Den andra aspekten ligger i framtiden där de ser till att utveckla 

staden på ett visst sätt och det de försöker göra. Nerlund säger att rådet inte försöker agera någon 

slags smakpolis eller tycka att en viss estetik är bättre utan snarare påminna om varför man tidigare 

har valt att göra på ett visst sätt.42 

 

 

Svag Implikation, God täthet 

 

I citatet nedan från Nerlund vill jag belysa problemet med ord som är öppna för tolkning med svag 

implikation och skulle behöva klargöras med vad Meynell kallar för stiftade värden. 

 

Tät tycker vi låter bra idag och trångt tyckte vi inte lät så bra på 60-talet men det gäller det att diskutera 

innebörden av en god täthet; alltså att det finns en god täthet man kan uppnå men blir det för mycket går 

man över gränsen och då blir det enbart trångt, blåsigt och mörkt. […] Är det för låg täthet så blir det 

liksom glest och bilberoende och inte särskilt bra miljöer som känns otrygga att röra sig i.[…]den goda 

tätheten i innerstan kanske är en sak men inte densamma i Bredäng och där försöker rådet se på frågan 

med lite olika ögon och inte lägga fram en smakmall.43 

 

 'En god täthet' innebär alltså en form av erfarenhetsavvägning när den övergår till en dålig täthet. 

                                                 
42Nerlund, Intervju med Skönhetsrådet, 2019-03-19 
43 Ibid 
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Påståendet ligger i en konstruerad nyansskillnad mellan motsatta definitioner, baserad på 

kontextbundna erfarenheter av bra respektive dålig täthet. Genom detta exempel framkommer också 

att inte enbart estetiska värderingar diskuteras med svag implikation i rådet utan vissa värderingar 

av funktionell art som också är baserade på svag implikation (varför vill man att barn ska ha mer yta 

att röra sig på och varför anser rådet att takterrass inte fungerar som uteplats för barn). Nerlund 

berättar att: ”andra saker lyfts under samtalen än vad man kan tänka sig är 100 % skönhet”. 

Stadsbilden, stadsrummet och stadslivet är också viktiga frågor. Rådet har teman som barnens 

miljöer som var aktuellt 2018 där fokus låg på att bygga utemiljöer för barn i ytterstaden eftersom 

det befintliga antalet kvadratmeter per barn ansågs vara oacceptabelt och oortodoxa lösningar som 

uteplatser i form av takterrasser är något rådet ställer sig starkt emot. 

 

Jag anser att rådet bör stifta värden och bidragande värden för i det här fallet god eller lämplig täthet 

i analogi med god /lämplig bekantskap. kan ge levande exempel på god täthet som kan pekas ut i en 

stadsbild, god/ lämplig kontext och god/lämplig tidpunkt och hur det kan se ut. Med stöd av 

Meynells teorier anser jag att rådet kan påpeka sambandet mellan svag implikation, konstverkets (i 

detta fall de egenskaper stadsbilden ska ha) positiva värde och dess skänkande av lämplig 

tillfredsställelse till så många som möjligt vid någon tidpunkt. I praktiken betyder det att rådet 

måste analysera vad som ger upphov till vad; för många höga hus kan få människan att känna sig 

främlinggjorda, en samlingsplats bör inte vara för stor men inte heller för klaustrofobisk, liksom ta 

hjälp av forskning lik Ann Sussmans undersökning, vi går inte till platser som gör oss otrygga och 

så vidare.44 

Skönhetsrådet har ställt sig tveksamma till höga hus som ett sätt för Stockholm att tävla med andra 

städer. Påståendet fångar mitt intresse och på Stockholms stads hemsida finner jag vidare läsning 

om att höga hus ofta orsakar ökade vindhastigheter, vilket inte minst blev tydligt i planen för 

Måsholmen 21, där det i vindkomfortstudien konstaterades att ”relativt stora delar av torget väntas 

få vindförhållanden som bara lämpar sig för kortvarig vistelse”. Rådet fann det mycket olyckligt om 

stadens satsning på kvalitetsarkitektur samtidigt skulle innebära ett försämrat lokalklimat.45 Vissa av 

dessa påståenden liksom vindkomfortstudien är mätbara och kan stödjas med vetenskapliga studier 

jämfört med andra argument varför rådet inte vill sätta höghus varsomhelst. Den svaga 

implikationen visar sig när rådet saknar som det nämns i artikeln, en ”sammanhållen studie över de 

höga hus som planeras i Kista i relation till de som redan är uppfört”. Nerlund själv argumenterar 

                                                 
44Botton, 2015. On how to build an attractive city 
 
45 Stockholms stads Skönhetsråd 2018, verksamhetsberättelse, Stockholm stad, 

https://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Skonhetsradet/Dokument-och-rapporter/, hemsida besöktes 03-10-
2019 

https://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Skonhetsradet/Dokument-och-rapporter/
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för att höga hus kan byggas vidare i Kista eftersom det passar områdets utformning. Att placera 

höga hus blir då en fråga om estetisk balans vilket är ett påstående med svaga implikationer. I detta 

fall kan argumentationen ta stöd i analogi med sekundära egenskaper och ett antal frågor om varför 

kan ställas i rad som i följande exempel: Kista tillåter fler höghus eftersom de passar in i miljön och 

inte rubbar en eftersträvad balans i stadsplaneringen då redan höga objekt är uppförda i området. 

Följdfrågan kan bli varför en vill ha balans i en stadsplanering bland annat vilket leder till vidare 

samtal och ger ett bredare underlag för överenskommelse.  

 

 

 

Att argumentera för det estetiska värdet 
Estetiken är en paradox av subjektiva & objektiva karakteristika 
 

När jag frågar vad Nerlund anser om Stockholm får jag till svar att rådet har starka åsikter om de 

höga husen för att inte förstöra utsikten och grunddragen i staden. Han säger att i Stockholm finns 

det grundprinciper om hur man har placerat höga hus och tycker det funkar jättebra just utifrån det 

här hur landskapet har lagt ut staden då kan felplacerade höga hus slå ihjäl mycket av vad som är 

fint i Stockholm. Men placerar man husen enligt den här gamla idén så blir det ganska bra. 

Argumentationen syftar på värderande beskrivningar som att en viss arkitektur skulle 'passa 

superfint, jättefint placerad, perfekt eller ”intressant” Nerlund beskriver att rådet föredrar 

exempelvis Essingeledens svarta höga hus som han motiverar att de tycker är jättefint placerade 

eller norra tornen. 

 

Nerlund berättar under samtalet att även om rådet kallas för skönhetsrådet används inte 

skönhetsbegreppet så ofta i det ordinära arbetet. Rådet försöker ”bryta ner kvalitéer” som de snarare 

diskuterar. Detta är viktigt att ta vara på hur det stora landskapsrummets bebyggelse formats liksom 

historien som ligger bakom och varför staden är utvecklad som den är. Rådet anser att diskussion 

om skalan, ljuset, färgerna och rumsligheten har företräde i samtalen.46 

 

[…] det ena huset är byggt andra är på väg upp så det tycker vi är jätteval placerat intressant landmärke 

från våran tid som det finns massa tankar om det gillar jag[...]Jag gillar när arkitektur provocerar det 

tycker jag är bra om de här riktigt höga husen de går alltså utmärkt att bygga i Kista. 

 

                                                 
46Nerlund, Intervju med Skönhetsrådet, 2019-03-19 
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Eftersom jag frågade om Nerlunds egna tycke för staden fick jag subjektivt värderande påståenden, 

vad jag anser är relevant att titta på är inte vad han tycker utan hur han i samma veva besvarar 

rådets tycke vilket kan ifrågasättas som någon form av underliggande smakpreferens. 

 

Rådets sätt att bryta ner till kvalitéer gör diskussionen mer möjlig då den sedan går att 

intersubjektivt diskutera47, de kvalitéerna de diskuterar är subjektiva men tillräckligt beskrivande så 

att de kan motiveras och argumenteras för. Dessa värdepåståenden är återigen baserade på svag 

implikation när en talar om färg, skugga, rumsligheten och så vidare. Kulör och ljus är vanliga 

ståndpunkter som analyseras i estetiska ämnen.48 Återigen måste argumentationen delas upp i vad 

som är subjektiva och objektiva (alltså beskrivande) karaktäristika. Här kan en ta hjälp av att ställa 

frågan varför flera gånger i rad för att komma bort från svävande påståenden.  Meynell förklarar 

detta med ett exempel om hur följdfrågorna ska ställas. När det finns en bestämd uppsättning 

kvalitéer; intressant; ointressant som Nerlund säger, låt säga a, b och c. skulle samma fråga kunna 

ställas igen, nämligen varför det är bra att ha kvalitéerna a, b, c skulle svaret kunna hänvisa till en 

annan uppsättning kvaliteter låt säga x, y, z. Efter det att frågeställningen fortskridit genom ett antal 

stadier skulle man nå en slutpunkt, flödet av olika varför skulle sina eftersom ytterligare frågor vore 

poänglösa och nya förklaringar omöjliga. När vi kommit till en slutsats låt oss säga, varför vill du 

må bra är nästa följdfråga orimlig. 

 

Midsommarkransen vid Telefonplan där Skanska ska bygga två extrema höga hus som är 300 m höga blir 

såhär helt out of scale på ett ställe som inte alls hänger ihop med någonting utanför förhållningssätten. 

Det tycker vi är ett effektsökeri som är ganska meningslöst en tävling om det högsta huset, känns väldigt 

ospännande. 

 

Jag anser att många av dessa värderande beskrivningar behöver större underlag för att komma bort 

från de egna preferenserna i ett samtal. Beskrivningarna har många lösa trådar, som bra, dåligt eller 

fint och fult. I detta fall är påståendet 'bra' som intressant' lika subjektiva (alltför personligt och inte 

greppbart). 

 

Dominerar vissa smakuppfattningar och vad finns det för risker med detta? 

                                                 
47Ibid 
48Meynell, 1997, s. 37, s. 41, s. 45. 
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Nerlund försöker belysa skillnaderna mellan rådets smak, vilken smak som råder i samhället och 

hur dessa går ihop. I rådet menar han att de inte syns jättetydligt att några särskilda 

smakuppfattningar finns. Däremot berättar han att det finns grunduppfattningar i samhället som styr 

smaken och därigenom rådets riktning; 

 

Samhälleliga smaken 

Vad är en stad och hur ska den vara? Urbanitet? På 50 och 60-talet var man väldigt starkt emot 

rivningarna i Klarakvarteren samtidigt som man inte lyssnade på rådet över huvud taget eftersom den 

ansågs mossig och ingenting att bry sig om men insåg sitt misstag på 80-talet när rådet helt plötsligt fick 

ett jättestarkt inflytande och fortfarande har det idag. 49 

 

Mer än 40 % av de svenska städernas bostadsbestånd revs mellan 1960–1970. Under åren 1960–

1975 revs ca 30–40 000 hus från 1800-talet och över 100 000 lägenheter byggda före 1901. Mycket 

revs p.g.a. den futuristiska våg som ansåg att allt gammalt skulle bort (politiker, sociala ingenjörer 

och arkitekter) och profitmaximering hos fastighetsägare och byggbolag50.  Låter staten 

privatföretag ta över stadsplanering handlar det inte om att bevara grunddrag eller det historiskt 

värdefulla i staden som Skönhetsrådet tar i beaktande vid beslut.  Privatföretagens beslut om 

bebyggelse orsakar bl.a en mer oplanerad stadsbild då de inte tar hänsyn till helheten.51 

Futurismen är en tendens, en samtidsuppfattning eller trend. En tendens liksom -ismerna utgörs av 

kortvariga grupperingar som vänder sig mot sina föregångare och medför sällan en långsiktig 

lösning. En trend bärs av nyckelpersoner. Futurismen vill i detta fall göra sig av med det gamla för 

att blicka framåt vilket var något man ångrade efteråt. Rivningarna stoppades efter folkliga 

protester; både vänsteraktivister, kulturelit och konservativa började reagera, men även oljekrisen, 

ekonomisk kris under 70-talet och till sist minskad efterfrågan var orsaken. Under 80–90 – talet 

växte medvetenheten om att bevara kulturarvet för turism, affärsverksamhet, trivsel och kommande 

generationer med mera. 

 

8. Tolkning och resultat 

 

                                                 
49Nerlund, Intervju med Skönhetsrådet, 2019-03-19 
 
50Arkitektupproret ,1900-talets rivningar, https://www.arkitekturupproret.se/rivningar/1900-talets-rivningar/, hemsidan 

besöktes 05-20-2019 
51Botton 2015, On how to build an attractive city 

https://www.arkitekturupproret.se/rivningar/1900-talets-rivningar/
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Hur kan estetiska omdömen argumenteras för rationellt? 

 

Estetiska värdeegenskaper har sin logik grundad på svag implikation och kan argumenteras för 

intersubjektivt. Omätbara ämnen kan diskuteras och motiveras för som en grund med bra argument 

och bli intersubjektivt giltig och accepterad. Definitionen på bra argument finner jag stöd i 

Skönhetsrådet uppfattningar och resonemang liksom Meynells kring argumentationen med insikten 

om att dessa element jag listat nedan kan användas för en framgångsrik argumentation. 

Förutsättningarna är att de estetiska värdena är en del av en process eller överenskommelse. 

 

• Estetiska värden bygger på svag implikation 

• Analogin med sekundära egenskaper kan användas som hjälpmedel för att säkra sitt 

resonemang 

• erfarenhet, tid och kontext behöver tas hänsyn till vid beslutsfattande  

• stiftade värden och därefter det bidragande värdet bör klargöras (vilka estetiska värden 

bidrar till den önskade visuella effekten exempelvis) 

• Lösa paradoxen mellan de subjektiva och objektiva egenskaperna; dvs. lära sig att skilja på 

beskrivande och värderande påståenden 

• För att lättare komma åt de beskrivande värden för diskussionsunderlag kan frågan “varför” 

ställas flera gånger i rad 

 

 

Skilja på det beskrivande och värderande begreppet 

Inför mitt arbete som Bildpedagog anser jag denna insikt vara väldigt viktig för att knyta de 

estetiska värdepåståendena till en såpass objektiv och beskrivande uppsättning som kunskapskraven 

har. Estetiska värderingar har både subjektiva och objektiva komponenter. Objektiva genom att vi 

kan peka ut estetiska värdeegenskaper som finns oberoende av våra responser. Estetiska omdömen 

är subjektiva på så sätt att deras bekräftelse helt och hållet handlar om tingens faktiska potentiella 

effekt på människors tillfredsställelse; de är objektiva för att de kan pekas ut helt oberoende vilken 

attityd som råkar uttryckas eller utfärdas. 

 

Det beskrivande påståendet 

De som argumenterar för objektivitet påpekar med rätta att dessa omdömen helt uppenbart kan vara 

riktiga eller felaktiga att det är en sak att njuta av något eller uttrycka känsla inför det och något 
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annat at fälla ett omdöme över något att det tycks vara fullt möjligt att erkänna att ett konstverk är 

bra utan att njuta av det. 

 

Det värderande påståendet 

De som argumenterar för subjektivitet står med rätta fast vid att det är skänkande av 

tillfredsställelse åt individen som konstverkets goda kvalitet ligger i; den berör subjektiv upplevelse 

snarare än att de beror på argument som utgör objektivitetens (de beskrivande värdets) kännetecken. 

De subjektiva är känslomässigt bundet och beroende av intryck, omdöme sedan om personen 

känner tillfredställelse eller inte. 

Estetik är en erfarenhetskunskap, tillfredsställelsen är kontextbunden, tidsbunden då dåligt humör 

kan styra vår handlingsbenägenhet och omdöme liksom Hume redan skriver på 1700-talet. Den är 

beroende av bekantskap med objektet som sakkunnighet. 

 

 

Hantera den egna smaken 

Om pedagogen har tydliga bedömningskriterier baserade på beskrivande värderingar skulle nog 

risken minska att det som styr betygsättning inkluderar rådets eller pedagogens egna smakomdöme. 

Smakbedömning verkar vara en faktor som spelar roll i beslut; både från Skönhetsrådet och mer 

generellt. Problemet verkar vara oundvikligt men kan en skilja på vilka kriterier som är rent 

subjektiva och objektiva kan en bättre reflektera och argumentera över valet 

Exempel på en sådan företeelse är ett stycke från intervjun med Skönhetsrådet: 

 

”I det bästa av världar är både form och funktion en samverkan till en skön enhet. Det beror också 

på vad man menar med Skönhet”, inleder Nerlund när vi pratar smakuppfattningar. Rådet anser att 

de måste välja sitt arbetssätt beroende på den tid man lever i. I nuläget byggs det otroligt mycket i 

Stockholm liksom att staden är i ständig förändring; mycket blir bra men mycket blir inte bra. 52  

 

Nerlunds påstående om att form och funktion ska samverka kan tolkas som en underliggande 

smakuppfattning på det sättet att form och funktion samverkar eller form följer funktion är en 

modern uppfattning och preferens inom arkitektur. Form följer funktion myntades av Henry 

Sullivan och resulterade i att fokus lades på nytta snarare än njutning. Ornamentik skulle bort från 

fasaderna eftersom stadens snabba tillväxt ville ha smidiga lösningar. Under samtalet framgår det att 

rådets fokus ligger att behandla så att det byggs så mycket som möjligt eftersom Stockholm är en 

                                                 
52Nerlund, Intervju med Skönhetsrådet, 2019-03-19 
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snabbt växande stad och detaljer som fönsterspröjs eller ornamentik på fasader inte är en aktuell 

fråga. Snabb tillväxt som anledning kan ses som ett underlag och berättigande för att inte fokusera 

på detaljer men frågan blir hur arkitekters visioner och befolkningen ser på dessa lösningar om vi 

ser tillbaka på undersökningen Sofia Wahlström och Rebecca Granström, From Boring Boxes to 

Beautiful Cost-Effective Houses. “Snabba smidiga lösningar” behöver inte vara detsamma som 

form följer funktion eller miljonprogrammet. 

 

 

Att täta sina argument 

De beskrivande påståendena kan behöva att frågan varför ställs flera gånger i rad för att säkra sig 

om att argumentet håller. I undervisning kan läraren be eleven att med beskrivning förklara ett 

estetiskt värde hos objektet för det avsedda resultatet. Om det finns en bestämd uppsättning 

kvalitéer för önskade visuella effekter låt säga a, b och c skulle samma fråga kunna ställas igen, 

nämligen varför det är bra att ha kvalitéerna a, b, c och svaret skulle kunna hänvisa till en annan 

uppsättning kvaliteter låt säga x, y, z. När frågorna på så sätt fortskridit genom ett antal stadier 

skulle man nå en slutpunkt, flödet av olika varför skulle sina eftersom ytterligare frågor vore 

poänglösa och nya förklaringar omöjliga. Om en påstod att god estetik får en att må bra, skulle 

nästa fråga om varför en vill må bra skulle vara ett sådant exempel. 

 

9. Slutdiskussion 

 

Utifrån dessa resonemang kan exempelvis en pedagog i förväg definiera de beskrivande 

bedömningskriterier argumentera för dem istället för att använda svepande och vaga begrepp som 

fint och fult. I undervisningssammanhang betyder att eleven bättre förstår vad som måste 

åstadkommas för att få önskad visuell effekt och vilka verktyg denne behöver. Jag tar stöd i 

påståendet av Meynells teori för hur vi uppnår rationell argumentation av estetiska värden och det 

är att vi bör förkasta dikotomin mellan fakta och värden som de normalt uppfattas och i stället skilja 

mellan två slags egenskaper som konstverk kan ha; stiftade värden och det bidragande värden, en 

förmåga att kunna påpeka sambandet mellan svag implikation, konstverkets positiva värde, dess 

skänkande av lämplig tillfredsställelse till någon person vid en viss tidpunkt.53 

 

                                                 
53Meynell, 1997, s.185 
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Mer forskning 

Området behöver mer forskning och jag finner många lösa ändar som vore värdefulla att i framtiden 

titta närmare på som exempelvis analogin med sekundära egenskaper, upplevelser och människans 

medvetande. Min undersökning har även haft en underton om vad som är kriterier för något skönt 

och estetiskt gott vilket jag antytt i inledningen och tidigare forskning. Jag är övertygad om att en 

estetiskt kunnig person behöver ha erfarenheter av reception och produktion54 vad gäller framför 

allt konst. 

Våra yttranden implicerar estetiska värderingar snarare än att uttala dem. ...Att vi ofta 

uppfattar estetiska värderingar som kontroversiella är ett tecken på att det finns något 

filosofiskt problematiskt med dem.55 

 

 

Jag har länge funderat på varför det varit så känsligt att ha diskussioner kring estetiska värden att 

det verkar svårt att distansera sig från den värderande beskrivningen och ingen vågar att hävda vad 

som är vackert56. Konst handlar inte längre om skönhet eller teknisk färdighet utan blivit en instans 

som verkat falla på konstinstitutioner med mer eller mindre homogena visioner definierande vad 

som är konst.57   Jag har även funderat på om miljonprogrammet är den bästa lösningen vi har för 

att få trivsamma miljöer och om de gråa lådorna är något vi vill omge vår stadsbild med. Utöver det 

kan det ifrågasättas om miljonprogrammet är det mest ekonomiskt effektiva lösning för att bygga 

bostäder. Skönhetsrådet pekade på att när staden växer snabbt riktas uppmärksamheten på 

effektivitet snarare än fasaddetaljer.58 Men med den filosofin där vi sätter nytta före skönhet 

kommer vi så småningom ha ting utan mening59 Varför har viss estetik varit tilltalande i 

århundraden och annan inte? Alla dessa funderingar har nu lett mig hit till att till att lära oss att 

diskutera de estetiska värdena med konkreta argument utan att hamna i misslyckade gräl och utan 

att en smak ska påverka visionerna allt för mycket. 

 

 Skolans delaktighet i kanoniskt urval 

                                                 
54 Bale, 2010, s.21.  
55Meynell, 1997, s .9 
56Botton & Armstrong, 2013, s.121 
57 Jones J., When did modern art become so reluctant to embrace beauty? The Guardian, artikeln publicerades 05-02 

2012 
58Nerlund, Intervju med Skönhetsrådet, 2019-03-19 
59 Scruton, 2009, Why Beauty Matters 
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Om skolan är en givare av någon form av högt ansett kulturellt kapital som Bourdieu påstår, 

förknippar jag känslan för spelet med något som skulle skapa olikheter i bedömningen genom att 

Konst ses som en självklar, given god produkt så kan urvalet bli ensidigt i valet av det visuella 

materialet i undervisningen. Populärkultur eller elevers egna visuella kulturer kan också innehålla 

värdefulla estetiska drag för undervisning. Vi borde se över rankningen i läromaterialet och använda 

material hämtat från elevernas visuella kulturer som kan vara värdefulla för undervisningen. Som 

Karsten Arvedssen upplyser om; så ansluter sig vad som är Konst – och därmed ”goda” bilder – till 

ett förmodernistiskt och modernistiskt konstbegrepp.  Om det är konst, är det en god produkt – och 

omvänt. Denna uppfattning blockerar receptionen därför att bilder ses genom ”smakbedömande 

glasögon”. (En behöver argumentera för varför klassiker åter produceras) 

 

 

Mimesis kravet 

Arvedsen nämner också att smakbedömning i klassrummet baserad på om det är en god produkt/ 

hantverk och hur realistiskt bilden är framställd. Är det väl utfört eller svårt att framställa? Det 

Centrala innehållet i ämnet Bild kräver att elever ska utveckla kunskaper inom bildproduktion i två- 

och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier och om bildens 

uttrycksmedel, som linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med 

det färdiga bilduttrycket. Det realistiska sättet avbilda på är däremot en nödvändigt och värdefull 

ingång till att lära sig om form, skugga, färg mm. Eftersom den lär eleven perception och perspektiv 

med mera. 

God estetik kräver ett gott handlag med verktyg skriver Meynell. Tekniska begränsningar är alltid 

en begränsning för fantasin. Ett gott konstnärskap resulterar i ett gott handlag med olika tekniker. 

Konstnären bör besitta den nödvändiga förmågan att bearbeta materialet samt att den goda konsten 

kännetecknas av att den tillfredsställer oss och kommunicerar det den är avsedd för. 

 

 Min poäng är alltså att ett gott verk inte bör likställas med mimesis-kravet vilket verkar vara för en 

allmän bedömning ett gott verk. Verket eller objektet ska uppfylla de kriterier den är ämnad för på 

bästa sätt; en bra kniv ska gå att skära med. Fyller inte kniven de kriterier den är ämnad för är det en 

dålig kniv liksom om inte bilden uppfyller elevens intentioner är det ett dåligt objekt/ verk.  Med 

alla bra konstverk leder kontemplationen av dem under rätta omständigheter till tillfredsställelse; 

dåliga konstverk är avsedda att göra detsamma men misslyckas. 
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Vad betyder önskade visuella effekter? 

 

I undervisning bör pedagogen lära eleven att skilja på exempelvis verkets objektiva och subjektiva 

karaktäristika; vad finns det för komponenter i bilden oberoende av subjektiv respons? Begreppen 

sönderdelas i mindre kvalitéer. Förmågan att använda verktyg är en förutsättning för att lyckas. 

Skolverket kräver skicklighet med tekniker hos elever men lämnar över tillvägagångssättet till 

läraren.  Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och 

färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt 

färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder. 

Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med 

bilden. Önskade visuella effekter tyder på att ett gott handlag och erfarenhetskunskap med olika 

tekniker behövs för att ha möjligheten till val av intention snarare än okunskap. Eleven behöver 

verktyg för motivera och argumentera för sina intentioner med resultatet. 

 

Ett gott verk är beroende av tidpunkt, kontext och erfarenhet 

 

Liksom en läsning av Shakespeare eller prosan på flingpaketet har verken större effekt om de 

uppskattas under rätta omständigheter. Shakespeare kan man ju inte läsa om medvetandet inte är 

alert. En bör inte heller bedöma god konst och god underhållning som två olika sfärer som måste 

hållas isär. Det är inte enbart objektet som utgör god estetik utan även omständigheterna. Verken 

belönar kontemplationen med tillfredsställelse. Det estetiska omdömet är dock inte objektiva, det 

handlar om deras potentiella, förhållanden till intelligenta känsliga individer, det andra kriteriet för 

god estetik. Vi känner igen ett estetiskt bra värde hos ett konstverk genom bekantskapen. Endast 

under rätta omständigheter kan verkets värde testas ordentligt vilket svarar mot de estetiska 

omdömenas hypotetiska karaktär i relation till erfarenheten. I detta avseende liknar de naturlagar 

inom vetenskapen; kemins eller biologiska evolutionens lagar gäller endast när vissa grundläggande 

villkor föreligger. En förutsättning för god estetik verkar innefatta gemensamma komponenter för 

flera uttryckssätt som musik, bildkonst, teater och litteratur och det till förutsättningen att kunna 

associera till verket och hur genuint sångaren eller konstnären berättar om sina upplevelser. Ett bra 

verk verkar vara en balanserad blandning av underhållning och allvarligt verk. Vi kan jämföra den 

rätta tidpunkten med en anekdot; Ett skämt kan vara jätteroligt när det säg under rätta 
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omständigheter, samma skämt kanske inte alls skulle vara roligt om det sades i förbifarten 

någonstans. Ett omfattande omdöme visar sig behöva en bekantskap med ämnet. Liksom en 

stjärnkock som provat på många olika smaker kan kritikern ge ett mer omfattande omdöme kring 

objekten denne ser. Hume upplyser om bekantskap med objektet som kräver övning och fritid, 

liknande påstående yttras av Hugo Meynell i följande citat: 

 

 Kritikern tränar upp sin förmåga på de verk som otvivelaktigt har egenskaper som 

konstituerar estetiskt värde (han lär sig således att dela eftervärldens beundran för Bach, 

Rembrandt med mera.60 

 

10.  Gestaltningen 

Under utställningen bad jag betraktare kommentera de konstverk jag gjort.  Sedan skulle en eller 

fler tavlor väljas och kommenteras med enbart beskrivande ord 

 

 

 

 

Besökarna fick lägga post-it lapp med sina beskrivningar i en befintlig låda. Lapparna är 

slumpmässigt utlottade. De upplevelserna av som gavs rörande bilden med den kvinnan vars 

avbildning kan beskrivas som klarare färgsättning och mer realistisk avbildad var bl.a.   

                                                 
60 Meynell,1997, s.40. 
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 'värme; solig; dag; liv, Grön; nästan omöjligt att skriva objektiva bedömningar, vet inte om det är 

en objektiv bedömning – nog mer subjektiv men kvinnan till vänster känns mer levande p.g.a. 

färgvalet. 

Den ansiktslösa kvinnan beskrevs som mer platt p.g.a. enformig färgsättning och vitblandad färg 

fick kommentarer som: 'Helene Schjerfbeck, abstraktion, normer, melankoli, den känns kladdig men 

fin. 

 

 

 

Konst som erfarenhet 

 

Jag använde mig av betraktarna som en del av undersökningen baserat på Deweys teorier om 

upplevelser. Det praktiska, sinnligt upplevda och känslomässiga binds till en helhet av njutning när 

vi ser på ett verk. Gadamer som har mycket gemensamt med Dewey som betonar skillnaden mellan 

verk och föremål. Mottagaren är viktig, mottagare bidrar till samspel mellan verk och publik vilket 

gör att konsten tillfredsställer ett djupt antropologiskt behov av spel och lek. Gadamer framhäver 

konsterfarenhetens kunskapsmässiga förutsättningar; Dewey nöjer sig med övningens betydelse. 

 

 

Estetiska bedömningskriterier 

 

Vid samtal med folk märkte jag de olika bedömningarna. Det verkar som att bedömningskriterierna 

har med estetiska vanor och beteenden att göra; kommentarerna kretsade kring konkreta och 

abstrakta kommentarer det vill säga att vissa betraktare bekymrade sig med vem och vilka som var 

på bilden istället för att tolka bilden som en allegori eller berättelse. Detta fenomen verkar vara 

ganska vanligt när en ber människor med estetisk ovana att kommentera eller tänka över en bild. 

Bourdieu förklarar detta med klasstillhörighet vilket jag beskrivit i min bakgrund. Ju högre 

klasstillhörighet betraktarna hade, desto mer symbolisk var bedömningen, och fler referenser 

gjordes till andra verk.  De tolkade inte verken utifrån vad de konkret föreställde utan som ett 

konstnärligt uttryckssätt61. Jag har en teori med stöd av Bourdieu att detta kan ha att göra med 

generationer. Äldre estetiskt ovana ifrågasätter ii större utsträckning ” vem som är på bilden” 

                                                 
61Bourdieu, 2010, s.44 ff 
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jämfört med de unga icke estetiskt insatta individer, eftersom vi alla möter bilder konstant på 

sociala medier och kommer därför mer i kontakt med en massa olika former av estetiska uttryck. 

 

Den egna smaken med personliga värderingar 

 

Som enskilda individer har vi tendenser att känna oss stolta över den egna smaken men sanningen 

är att tid och brister inom vår psykologiska karaktär är gör det väldigt sannolikt.62Vi vet inte riktigt 

vad vi gillar förrän vi blir uppmanade att se djupare i oss själva och ta vara på intrycket av andra för 

att guida vår entusiasm på ett konstruktivt sätt. 

I den följande korta berättelsen vill jag visa hur ett sådant samtal kan se ut i en vardagsdiskussion; 

Marcel Proust beskriver i In search for lost time hur ett vardagsscenario kan se ut i konversationen 

mellan en insatt respektive oinsatt individ inom vad som kan uppskattas inom ramen av konstverk. 

Hans karaktär Madame the Cambremer försöker imponera på Monsieur Degas (Vi förutsätter i 

samtalet att Monsieur Degas är väletablerad i sitt estetiska smakomdöme) genom att berätta vilka 

verk hon uppskattar, omdömet är baserat på vad hon tror är trendigt genom att kritisera de verk 

Monsieur Degas uppskattar; varefter det uppstår en generad tystnad och Madame the Cambremers 

efterkonstruktion blir att hennes minne är vagt och kanske behöver titta på verken igen. Det framgår 

tydligt att Madame the Cambremer inte riktigt bildat sig en egen uppfattning om verken. Hon låtsas 

veta vad som är viktigt inom konsten istället för att besvära sig att tänka eller känna över verken och 

i panik försöker antyda vad hon föreställer sig den nuvarande trender må vara. Genom detta 

exempel kan vi får syn på hur en vanlig konversation kan ställa till det om personen i fråga är 

oförmögen att analysera sitt omdöme och inte har kunskap om den estetik denne kritiserar. 

 

Svårigheter med beskrivande och subjektiva värderingar 

 

När jag pratar med besökarna verkar de ha väldigt svårt att motivera sina känslomässiga värderingar 

om de bilder jag hängt upp. De frågar mig flera gånger vad det är, vad det betyder och vad som är 

rätt och fel. Jag anser att detta behöver klargöras lite bättre. Under mina diskussioner med andra 

professionellt arbetande personer inom yrken liksom musikproducenter eller lärare inom estetiska 

områden är den beskrivande värderingen beroende av en omfattande bekantskap. Har sångaren en 

nasal röst eller halsröst? Hur påverkar dessa tekniker uttrycket på låten? 

 

 

                                                 
62Botton & Armstrong, 2013, s. 160ff 
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