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Abstract 
 
Detta arbete behandlar den diskurs som utgörs av Estetiska Programmets Bild- och 
formgivningsinriktning. Studiens bakgrund är dels min mångåriga yrkesverksamhet som 
bildlärare i gymnasieskolan och den tveksamhet gällande läroplanens relevans som jag länge haft, 
dels gymnasieutredningens direktiv som varit att generellt höja kvaliteten på den svenska 
gymnasieutbildningen. Den uppfattning jag skaffat mig genom bl.a. tidigare studier på b- och c-
nivå, är att läroplanen är otydlig i syfte och målsättning och har en teoretisk grund som är både 
torftig och ålderstigen, och därigenom saknar viktiga begrepp för att behandla vår tids kultur.  
Arbetet är tvådelat. En etnografiskt inspirerad intervjustudie där sex gymnasieungdomar talar om 
sina målsättningar med bildarbete, hur de använder och talar om kultur och estetik och var de 
hämtar sina kulturella och estetiska influenser. Dessa utsagor ställs med hjälp av några av 
diskursanalysens verktyg i relation till de termer och begrepp som används i den aktuella 
läroplanen för att därmed belysa diskursens permanens  eller kontingens.  
Den andra delen är en litteraturstudie med syfte att diskutera förutsättningar för en förändrad 
målsättning för bild- och formgivningsinriktningen för att nå en ”högre kvalitet”. Här presenterar 
jag kortfattat några teori- och forskningsområden som enligt min mening saknas i läroplanen. 
I slutdiskussionen finner jag diskursen kontingent särskilt i den del som avser de konstbaserade 
begrepp som läroplanen använder. Begreppens betydelser förskjuts i ungdomarnas användning 
eftersom det råder brist på teori, och relevanta begrepp för det ungdomarna talar om därför inte 
finns tillgängliga. Jag menar också att läroplanens fokus på konst och personligt skapande bör 
förflyttas mot att utbildningen ska behandla den visuella kulturen och hur kommunikation inom 
detta område, med alla dess komplikationer, kan ske. 
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1. Inledning 
Estetiska programmets sattes igång  i och med 1993 års gymnasiereform och den därpå följande 

nya läroplanen Lpf 94. Denna fastställde en gemensam värdegrund, i det närmaste identisk med 

grundskolans, och formade förutsättningarna för en mer kursutformad gymnasieskola. Man ville 

skapa en ökad valfrihet för eleverna, större flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa 

utbildningen efter det lokala arbetslivets behov.1 

Det estetiska programmet har sin grund i 1970- och -80-talens försök med musiklinjer och 

estetisk-praktiska linjer. I början av 1980-talet var jag ung nyanställd bildlärare vid en av de 

gymnasieskolor som deltog i försöken och konfronterades dagligen med 

målsättningsproblematiken. Så långt tillbaka började också mina egna frågor att ta form. 

1. 1 Bakgrund 
 När det Estetiska programmet etablerats blev det snart ett av de större programmen, år 2002-

2003 hade programmet 16331 elever, varav 11679 var flickor. Det var bara tre nationella program 

som var större, det samhällsvetenskapliga med 71520 elever, naturvetenskapligt program hade 

41026 och teknikprogrammet 19138 studerande.2 Inriktningen Bild och formgivning har varit 

populär och generellt sett den största inriktningen på programmet.  

Sökbilden har dock varierat över tid, vilket också andra program har känt av, alltså även de 

största. Ingen analys finns att tillgå av skälen till denna variation men antaganden är många. 

Ibland framhålls att det är rykten bland eleverna som styr sökbilden, ibland påtalas att 

utbildningens relevans för framtida studier brister, ibland anges att den studieförberedande 

karaktären på gymnasieutbildningen, som inte leder till ett yrke, är orsak till att elever inte vågar 

söka vissa program. Till nackdel för bildinriktningen vill jag lägga till, är utbildningens otydliga 

syfte och mål. Oklarheterna menar jag kan härröra från tre förhållanden: 3 

1. Det första är att skolmyndigheterna själva vid starten 1994 inte är fullt på det klara med varför 

ett estetiskt program sjösätts. I ”Växa med kunskaper”, där gymnasiereformen presenterades, kan 

man läsa att det finns ett stort intresse bland elever, därför att detta blivit tydligt under försöken 

med musik/EP-linjer, men inga försök att förklara varför eleverna vill välja programmet görs. 4 

Det som får genomslag i läroplan och kursplaner är i första hand  att inriktningen förbereder för 

                                                 
1 Rickardsson, Gunnar (1977, 2004), Svensk utbildningshistoria. Lund: Studentlitteratur, s197. 
2 Ibid s. 199. 
3 Karin Thorsander (2006), Vad skrev läroplanen för estetiska programmets bildinriktning? B-uppsats, Konstfack;  
(2007) Vem bryr sig om det estetiska programmets bild- och formgivningsinriktning? C-uppsats, Konstfack. 
4 Regeringens proposition (1990/91:85), Växa med kunskaper, s. 34 i bilagedel och s. 78 i  propositionstext. 
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konstnärliga utbildningar, allmänt för studier och någon form av yrkesverksamhet. Andra 

tänkbara motiv faller bort helt i läroplanens formuleringar. Orsaken menar jag  är att man inte vid 

den tiden inte hade kunskap om vad det var som var lockande och viktigt i de estetiska ämnena. 

Nu, efter 15 år, finns både forskning och erfarenheter som kan visa på varför ungdomar vill välja 

ett estetiskt program och varför samhället också har behov av detta. 

2. Det andra förhållandet är den bristfälliga teorinanknytningen från programstarten, vilken 

fortsättningsvis satte spår i den  outvecklade teorin i läroplanen och kursplanerna. Detta har sin 

grund i samma bristande kunskap om elevernas verklighet och om bildområdets utveckling som 

berörs i punkt 1. I en tidigare studie har jag konstaterat att fokus i läroplans- och kursplanearbetet 

låg helt och hållet på det formella planet. Första prioritet från skolmyndigheterna var att 

formulera läroplan och kursplan så öppet att den lokala nivån (kommunerna) hade frihet att 

utforma skolan som man ville (”deltagande målstyrning”). Generaliteten i läroplan och 

kursplaner drevs mycket långt. Även i läroplansrevideringen 2000 kvarstod denna princip och 

inga förändringar mot större konkretion tilläts. Detta fick till följd att på vissa program, dock inte 

alla, har det teoretiska innehållet blivit satt på undantag.5 

3. En tredje faktor är, så som jag ser det, att alltför stort ansvar har vilat på den lokala nivån i 

genomförandet. Förutom att det saknats teori att stödja sig på har det inte heller funnits någon 

centralt placerad kompetens som förmått hävda inriktningens behov och krav. Programmets 

status och position har varit beroende av hur pass engagerat lärarprofessionen tagit plats  och 

agerat lokalt på skolorna. Där det funnits kompetenta, engagerade lärare, där lever och frodas 

programmet. Där resurser varit knappa, där lärare inte getts fortbildning eller där obehöriga lärare 

anställts, har inriktningen löpt risk att utarmas och försvinna. Situationen ställdes på sin spets 

hösten 2006. Efter regeringsskiftet tillsattes en enmansutredning med regeringsuppdraget att ge 

förslag till ett reviderat gymnasium, med målet att höja utbildningens kvalitet.6 För estetiska 

programmet har två alternativ diskuterats i sammanhanget. En regelrätt nedläggning, med därpå 

följande inrättande av estetiska inriktningar på samhällsvetenskapliga programmet, alternativt en 

”förstärkt studieinriktning” av estetiska programmet. I skrivande stund vet vi att regeringen 

föreslår en sammanslagning av estetiska programmet med de delar av det samhällsvetenskapliga 

som rör humaniora. Utredningen har också gjort värderingen att gymnasieskolan inte längre 

behöver ta ansvar för att kunskaper på det estetiska området  kommer alla ungdomar till del i 

form av ett gemensamt ämne, genom att föreslå att ämnet Estetisk verksamhet slopas helt. 

                                                 
5 Thorsander (2007)  

6 Vid regeringsskiftet i september 2006 beslutade den borgerliga alliansregeringen att avbryta den gymnasierevidering som beslutats ske 2007 och 
tillsatte en ny gymnasiekommitté för att utforma en ny gymnasiestruktur som ska träda i kraft 2009. 
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Vad som avses med en ”starkare studieinriktning” i det här fallet är dock oklart. Eftersom det 

estetiska programmets målsättning i läroplanen fortfarande är att förbereda för konstnärliga 

utbildningar eller arbete inom den estetiska sektorn och generellt för studier, är det svårt att 

hänvisa till att det faktiskt, i praktiken, är något annat som är och bör vara det centrala i 

bildinriktningen. Den tydliga gradering av värdet av de olika skolämnena som bl.a. kommer till 

uttryck i det meritpoängsystem som just nu införs i gymnasieskolan, ger möjligen en 

fingervisning om hur man utbildningspolitiskt ser på vad ”studieinriktning” och ”kunskap” är. 

Mer språk och matematik är ett standardrecept i talet om höjd kvalitet. 7   Men den  globala värld 

som vi alla rör oss i, presenterar sig för oss visuellt, och det är kunskaper om visuella 

förhållanden  och dess kommunikation som ska arbeta på en bild- och formgivningsinriktning. 

Även om moderna språk och matematik kan ses som verktyg även för en sådan 

meningsproduktion kan de knappast vara överordnade utan att påverka målsättningen. 

Den snabba utvecklingen inom det estetiska området ger snarare vid handen att kunskaper på 

detta fält blir allt mer viktiga och intressanta både för studier, i yrkeslivet och, inte minst, i 

människors personliga liv. I en analys av kunskapssamhällets utveckling, pekar 

framtidsanalytikern Trued Truedsson mot en framtid där kunskap och teknik är billig att hämta 

in, medan förmåga till nätverksskapande och kommunikation är den framgångsfaktor som krävs 

för att generera tillväxt. Han varnar för de tendenser till bakåtblickande och den tro på att man 

kan  återvända till tidigare utvecklingsstadier som han menar bl.a. syns i skoldebatten. Istället 

hävdar han att man måste ha modet att se framåt och ta in ungdomars lust och förmåga att 

kommunicera och skapa nätverk i skolan, så att de där får chansen att fördjupa sin kunskap om 

och förmåga att använda sig av kommunikation inom olika områden. 8 Andra framtidsanlytiker 

som t.ex. Fredrik Härén väljer att formulera det som blir alltmer fruktbart i termer av förmåga till 

idéproduktion, alltså kreativitet. 9 

I en studie om kultur som tillväxtområde, gjord på uppdrag av EU-kommissionen, konstateras att 

kultur i vid mening år 2003 svarade för 2,6 procent av EU:s BNP. 10 Förutom de traditionella 

kulturområdena ingår här även press, radio, TV, mode, design, inredning, kulturturism och 

informations- och kommunikationsindustrin. Under 2003 omsatte kultursektorn i Europa 654 

miljarder euro. Motsvarande period omsatte biltillverkningsindustrin 271 miljarder euro. 

Kultursektorn växte med 19,7% mellan 1999 och 2003, vilket är 12,3 procent mer än 

genomsnittstillväxten. Under 2004 arbetade 5,8 miljoner personer i EU inom kultursektorn, vilket 
                                                 
7 I korthet innebär det att den elev som väljer att läsa språk eller matematik med godkänt resultat belönas med extra  s.k. meritpoäng vid ansökan 
till högskolor och universitet, oavsett vilken högskoleutbildning man söker.  
Hämtad från http://www.regeringen.se/sb/d/8542/a/77582  (08-04-27 kl. 16.35). 
8 Troed Troedsson i föreläsning vid Estetiska kongressen  2008-04-11 i Göteborg.  http://www.parm.se. 
9 Föreläsning vid Kunskapens dag 12 sep 2007.  http://www.kunskapspriset.se/ (Hämtad 2008-05-22 kl 19.08). 
10 ”The economy of culture in Europe”, undersökning utförd av Kea European affairs i samarbete med Ekonomihögskolan i Åbo och det tysk-
österrikiska MK Wirtschaftsforschung på uppdrag av EU-kommissionen 2006. 
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motsvarar 3,1 procent av arbetskraften. Av dem som arbetar med kultur har 46,8 procent 

universitetsexamen, jämfört med 25,7 procent av befolkningen i EU som helhet.11 Dessa 

uppgifter tjänar som bakgrund till behovet av förnyelse av Estetiska programmets syfte och mål, 

men också som en markör för den stora betydelse som kultursektorn har, och vikten av att en 

kvalificerad och fördjupad utbildning kan erbjudas bland annat på det visuella kulturområdet.  

1. 2 Syfte  
Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap och diskussion om vilken ”förstärkning av 

studieinriktningen” på gymnasieskolans estetiska program som kan sägas vara önskvärd. I syftet 

ligger också att lyfta fram några elevers röster i ”talet om” estetiska programmet och dess 

framtid. Då jag menar att den nuvarande läroplanen har oklart syfte och mål för Bild- och 

formgivningsinriktningen, och att den bakomliggande teorin för inriktningsstudierna är vag och 

saknar aktuella teoribegrepp, har jag behov av att orientera mig i de vetenskapliga diskurser som 

är verksamma på de fält där bildinriktningen hör hemma.  

Målet är att finna skärningspunkter eller överensstämmelser mellan ungdomars uppfattningar, 

läroplansdiskursen och begrepp inom forskningsfältet visuell kultur, för mitt huvudsyfte att 

tillföra material för den fortsatta läroplansdiskussionen. 12 Genom att jämföra de begrepp som 

används i läroplan och kursplaner med elevernas användning av begreppen avser jag att 

synliggöra permanens och kontingens inom bildinriktningsdiskursen på estetiska programmet. På 

de områden där diskurserna är överens och stabila råder permanens. På områden med kontingens 

strider de olika diskurserna om att ge olika innehåll åt samma fenomen, vilket gör dem instabila 

och de kan komma att förändras. I en diskursanalys kan även de begrepp som inte behandlas i en 

kontext vara av intresse. 

2. Frågeställningar 
De frågeställningar som undersöks är följande:  

- Vilka begrepp blir styrande för estetiska programmet i läroplansdiskursen? 

- Hur talar elever från bildinriktningen om kultur i allmänhet och i relation till estetiska 

programmet i synnerhet? 

- Hur används kultur och estetik i deras dagliga liv, varifrån hämtar de kulturella och 

estetiska influenser? 

- På vilket sätt kan elevernas kultursyn och erfarenheter av undervisningen på 

bildinriktningen ge bidrag till läroplansdiskursen? 
                                                 
11 http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc873_en.htm (Hämtad 2008-05-10 kl 12.04). 
12 Skolverkets rapport nr 163 (1998), Utvärdering av 5 gymnasieprogram; Aulin, Gråhamn, Thavenius (2003), Kultur i skolan; Thorsander 
(2007), Vem bryr sig om det estetiska programmets bildinriktning? 
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Med utgångspunkt från intervjusamtal med några gymnasieelever och litteraturstudier vill jag 

diskutera 

- förutsättningar för en förändrad målsättning för den gymnasiala bildutbildningen med 

syftet att nå en ”högre kvalitet”. 

- från vilka kunskapsområden det är rimligt att det teoretiska underlaget för läroplanen 

hämtas. 

3. Tidigare forskning  

3. 1 Läroplansteori 
En läroplan bygger på den erfarenhet som finns men formuleras för framtiden, och uttrycker en 

ideologisk strävan utifrån den praktik som funnits. Göran Linde (2003) menar att det i bästa fall 

finns tre utmärkande drag i läroplaner; att de är eklektiska, deliberativa och preliminära.13 

Läroplaner tar hänsyn till många olika intressenters önskningar och olika kunskapsteoretiska 

uppfattningar, liksom till föreställningar om ungdomars utvecklingsnivå och en mängd 

samhälleliga behov. Läroplanen måste också lyckas väga ihop olika intressen och ståndpunkter 

om skolan i en deliberativ14 process, i medvetande om att även denna läroplan kommer att 

revideras och överges en gång. Se vidare om Thomas Englunds läroplansteori i kapitlet 9.1. 

3. 1. 1 Utvärdering och bedömning 
En av de få svenska undersökningar om Bild- och formgivningsinriktningens problematik som 

gjorts ingår i den nationella utvärdering som genomfördes 1998 angående läroplanernas mål (US 

98), och rörde ett delprojekt som utvärderade kunskapsområdet ”skapande förmåga”. Rapporten 

bygger på en värdering av grundskole- och gymnasieelevers skapande i bild enligt den s.k. 

”portföljmetoden”.15 Utvärderingen har arbetat med ett antal bedömningskriterier som 

formulerats med inspiration hämtad från liknande metoder i andra länder. Modellen kan användas 

både i syfte att bedöma elevers kreativa arbete och för elevers egen självvärdering, och förtjänar 

enligt min mening mer uppmärksamhet än den har fått.  

Läroplanens formuleringar för Es - programmets bildinriktning uppehåller sig huvudsakligen vid 

det som rör personligt konstnärligt skapande. I en studie på C-nivån har jag undersökt hur 

bildlärare ser på vad som är viktiga kompetenser att utveckla.16 Här framträder uppfattningen att 

kommunikation med bilder är det centrala, och konst är endast en del av det hela, likvärdigt med 

andra bildområden. I samma studie undersöker jag också varför läroplanen ser ut som den gör 

                                                 
13 Linde, Göran (2003), Mål och kunskapsformer i gymnasieskolans kursplaner, Skolverkets interna rapport 2003:1767 s.7. 
14 deliberation= ett samtal med mogna överväganden 
15 Lindström, Lars, Elsner, Catharina, Ulriksson, Leif (1999), Portföljutvärdering av elevers skapande i bild. Stockholm: Skolverket/Liber. 
16 Thorsander (2007). 
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med hjälp av Skolverkets eget material om läroplanens bakgrund, hur den har utarbetats, 

utvärderats och reviderats.17  

3. 3 Visuella kulturstudier 
Olika aspekter av visuell kultur och kritisk pedagogik behandlas inom den engelskspråkiga 

världen av en mängd forskare. Grundläggande begrepp och diskussioner presenteras bl.a. i 

Nicholas Mirzoeff  (1999) ,(1998/2000). 18 Detta forskningsfält behandlas mera utförligt i kapitel 

9.4.2. 

I Sverige har bl.a. Malmö högskola behandlat frågorna om estetikens plats i skolan.19 Här 

behandlas skolans förhållande till det estetiska fältet och prövas nya begrepp. Det finns också 

flera svenska avhandlingar med innehåll som tangerar mitt område och som utgår från ett 

bildpedagogiskt underlag.20   

3. 3 Konst 
Konstområdet har traditionellt haft, och kommer även fortsättningsvis att ha stort inflytande över 

bildundervisningen i skolan. Eftersom detta område utgör ett eget etablerat forskningsfält och har 

en stadigt förankrad position inom bildinriktningen kommer jag i det här sammanhanget endast 

att behandla det kortfattat i kapitel 9.4.4, men också i slutdiskussionen. 

3. 5 Forskning om ungdomskultur och identitetsarbete 
Den allmänna skolan blir ofta ifrågasatt från olika håll. Skolpersonal talar om en ”ny” sorts elever 

i gymnasieskolan. I vår informationstäta mediekultur  är det redan nu en utmaning för 

skolsystemen att lyckas upprätthålla ungdomars intresse för skolutbildning över huvud taget. 

Teknikutveckling och sociala förändringar har gjort det möjligt att finna alternativa vägar till 

information och utbildningsexplosionen i länder som Kina och Indien har lett till att kunskap är 

”billig” att köpa för näringslivet. I undersökningen ”Mellan två världar” konstaterar Maria 

Asplund att intresset för bra betyg i skolan verkar ha minskat hos unga pojkar i Piteå sedan 1993, 

och i den undersökning som gjordes 2006 värderas studier lågt just bland pojkar.21 Även 

Skolverkets rapport (2006) visar på en klyfta mellan flickors ökade intresse för högskolestudier 
                                                 
17 Skolverkets rapport 95:2063 (1998)  Lindström, Lars, Ulriksson, Leif och Elsner, Catharina, Portföljutvärdering av elevers skapande i bild; 
Skolverkets rapport nr 163 (1998) Utvärdering av fem gymnasieprogram; 
Skolverket (2000:05), Estetiska Programmet, Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer; 
Skolverkets Arbetsmaterial, Minnesanteckningar från intervju med ansvarigt utbildningsråd 2003-09-08; 
Skolverket Internt PM Dnr 2003:1767,Ulf Linnell, Kursplaner och styrningen av skolan; 
Skolverkets Intern rapport 2003:1767 Kursplanernas historia på Skolverket; 
Skolverket best. nr 05:894 Varför ser kursplanerna ut som de gör? PDF på Skolverkets hemsida, Fritzes. 
 
18 Mirzoeff, Nicholas (1999), An introduction to Visual Culture. London and New York: Routledge; 
Mirzoeff, Nicolas (98/2000), The visual culture reader. Routledge: London and New York. 
19 L.Aulin-Gråhamn, M.Persson, J.Thavenius(2004), Skolan och den radikala estetiken, Lund: Studentlitteratur. 
20Se exempelvis Öhman, Lisa (2006), Movere- att sätta kunskap i rörelse. Licentiatavhandling vid Malmö Högskola; Lindgren, Monica (2006), 
Att skapa ordning för det estetiska i skolan, avhandling, Göteborgs universitet. 
21 Asplund, Maria (2007), Mellan två världar. En jämförelse mellan gymnasieelevers attityder till livet som ung 1993 och 2006. Luleå: 
Institutionen för arbetsvetenskap, s. 33, 37. 
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och pojkars försvagade intresse för att få bra betyg och för fortsatta studier. Här finner man också 

en slutsats som rör skolan som demokratisk arena. 22 

Skolan behöver uppmärksamma pojkars behov av att utveckla sin förmåga till samhörighet, 
solidaritet och ansvar för andra människor.23 
 

 Det är svårt att tänka sig en framgångsrik framtida skola utan att den forskning som behandlar 

ungdomars olika strategier för att välja information och bygga upp kunskap får genomslag i 

läroplanskonstruktionerna. Forskning om ungdomskultur och identitetsarbete, vilka båda alltmer 

tycks blandas in i gymnasieskolans vardagliga arbete måste enligt min mening ligga som en 

teoretisk bas för en ny gymnasieskola. I svensk ungdomskulturforskning har Thomas Ziehes 

socialpsykologiska begrepp ”kulturell friställning”, ”reflexivitet” och ”kulturell expropriation”, 

använts flitigt som grund för förståelse av den förändrade situationen för skolan.24 Genom dessa 

begrepp kan nya förhållanden analyseras. Alla kan se att ungdomar inte längre binds till 

föräldragenerationens förutsättningar, utan kan ta sig friheten att själva skapa sin identitet. Skolan 

är i hög grad platsen där detta sker, och det kommer att ställa särskilda krav på skolan. I sin 

beskrivning av ungdomars identitetsarbete menar Anette Göthlund (1998) att estetiken är en källa 

till kunskap som inte enbart är riktad till känslolivet, utan hon vill se den estetiska praktiken som 

ett verktyg som är användbart i människors vardagsliv.25 Men hon betonar också att det estetiska 

alltid dessutom innehåller ett moment av ”ren njutning” och hänvisar till Kants estetikbegrepp av 

”ändamålslöshet”.26  

Kirsten Drotner (1996) har studerat ungdomars arbete med film och visar bland annat på hur 

populärkulturens klichéartade föreställningar kan användas i identitetsarbete. 27 

Simon Lindgren (2005) redogör för olika forskares syn på hur populärkulturens uttryck kan 

användas som kulturella verktyg för meningsskapande.28 

I examensarbetet ”Meningsfull bildundervisning”, sätter Elin Magnusson på ett personligt sätt 

fokus på elevens intresse som en förutsättning och drivkraft för att bildundervisningen ska leda 

                                                 
22 Skolverket Rapport nr 287 (2006), Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, s. 53 ff. Hämtad från www.skolverket.se/  2008-04-27 kl 
17.13.  

23 Ibid s 94. 

24 Ziehe, Thomas (1992), Kulturanalyser. Ungdom utbildning modernitet. Stockholm/Skåne: Brutus Östlings förlag Symposion. 

25 Göthlund, Anette (1997), Bilder av tonårsflickor. Om estetik och identitetsarbete, Linköpings universitet: Tema kommunikation. 

26 Ibid s.86. 

27 Drotner, Kirsten (1996), At skabe sig-selv, ungdom, æstetik, pædagogik, Copenhagen: Gyldendal. 

28 Lindgren, Simon (2005), Populärkultur- teorier, metoder och analyser, Malmö: Liber. 
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till utveckling. 29 Idéer om en pedagogik som utgår från elevens vardagsverklighet har för många 

lärare, liksom för mig själv, varit en grundbult i yrket. Det finns anledning att noggrant analysera 

denna hållning ur de perspektiv som Jonas Frykman lyfter fram i sin bok ”Ljusnande framtid!”. 

Till detta återkommer jag i avsnittet ”Social mobilitet och kulturell identitet”.  

3. 6 Hjärnforskning och kognitionsforskning 
Kognitionsforskning och hjärnforskning har under senare delen av 1900-talet visat 

forskningsresultat som på ett nytt sätt klargör förhållanden som har betydelse för skolans 

förutsättningar. Forskning om estetiska läroprocesser och kreativt tänkande visar hur betydelsen 

av det estetiska arbetet kommer elevers meningsskapande till del även på andra områden än de 

rent estetiska.30 Elliott Eisner (2002) beskriver hur estetiskt lärande kan utveckla barnets 

meningsskapande och medvetande mot mera subtila och komplexa sätt att tänka, och därigenom 

har ett egenvärde i sig självt.31 Kunskaper om hur hjärnan bearbetar information har betydelse 

också för ungdomars skolarbete, inte minst när det gäller bildarbete. I ett läroplansarbete kan ett 

område som metainlärning komma att bli viktigt. Ungdomars kunskapskonstruktion kan få stöd 

av den kunskap om den mänskliga hjärnans utveckling som nyligen presenterats. Den 

amerikanske hjärnforskaren Jay Giedd vid The National Institute of Mental Health (Maryland, 

USA) har studerat hjärnans utveckling på 2000 personer som följts från 3 års ålder under en lång 

följd av år. 32 Publicerade studier tydliggör att skolan gör klokt i att ta mera hänsyn till det man 

vet om hjärnans mognadsprocesser och att man i de senare tonåren ger utrymme till övning t.ex. 

av det strategiska tänkande som utvecklas sist i hjärnans mognadsprocesser.  

4. Empiri 
För att komplettera mina litteraturstudier vill jag också närma mig den vardag som  

gymnasieungdomar möter och lever med vad gäller begreppet kultur. Här har jag hämtat empiri 

ur tre par- intervjuer med elever på ett estetiskt gymnasium i mellansverige. Intervjuerna spelades 

in, transkriberades och analyserades med en diskursanalytisk metod, i syfte att urskilja hur 

ungdomars egen kulturanvändning och kultursyn ser ut och förhåller sig till den fixerade 

diskursen i läroplan och kursplan.  

Undersökningen fokuserar  på ungdomars förståelse av kultur- och estetikbegreppen i det dagliga 

livet. Hur används begrepp som behandlar kultur och estetik i deras vardag, vad betyder det för 

individerna, varifrån hämtar de sina kulturella och estetiska influenser och hur kan deras 

                                                 
29 Magnusson, Elin (2007), Meningsfull bildundervisning. Umeå universitet, Examensarbete på lärarprogrammet (PDF på Uppsatser.se). 
30 Se exempelvis Marner, Anders och Örtegren, Hans (2003), En kulturskola för alla, Stockholm: Liber; Lundgren, Ulf P. (red.) Uttryck, intryck, 
avtryck- lärande, estetiska uttrycksformer och forskning, Vetenskapsrådets rapportserie 4:2006. 
31 Eisner, Elliot W (2002), The Arts and the Creation of Mind, New Haven and London: Yale University Press. 
32 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=29768&lid=puff_1092561&lpos=lasmer  SVT Vetenskapsmagasinet 08-04-29. Hämtat 08-05-01 kl 00.15. 
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erfarenheter av undervisningen på bildinriktningen kopplas till deras kultursyn? Läroplanen ser 

jag som en annan del av empirin. De bildteoretiska formuleringar och definitioner som återfinns 

där utgör den nuvarande utbildningens teoretiska grund. Bildteoretiska resonemang som inte 

återfinns i läroplanen, exempelvis om populärkultur och visuell kultur, vill jag också föra in i 

sammanhanget, liksom teori om ungdomskultur och identitetsskapande som saknas i den 

nuvarande läroplanen. 

5.  Metod 
Den metod jag arbetat med kan ses som en kombination av kvalitativ studie med etnografiska 

inslag och diskursmetod. Intervjustudien består av deltagande observationer, informella samtal 

och formella intervjuer i elevernas skolmiljö. Den deltagade observationen och de informella 

samtalen ligger som bakgrund och gav mig kunskaper som kunde användas i intervjuerna, men 

blir inte synliga direkt i sammanställningen. Intervjuerna kan betraktas som halvstrukturerade i 

den meningen att jag har försökt täcka upp alla teman i de tre grupperna, men inte nödvändigtvis 

i samma ordning och med samma ordval. I en sådan intervju räknar man med variation, och 

motsägande svar ses som tecken på användning av flera diskurser. I kvalitativa metoder betraktas 

intervjun som en social interaktion där både forskare och informant är aktiva i utformningen. 

Man måste vara medveten om att frågornas utformning påverkar resultatet, och de bör vara av 

olika typ, så som öppna frågor, sonderande  frågor, uppföljningsfrågor och strukturerande frågor, 

vilket jag också har eftersträvat. 

En utgångspunkt har varit Gillian Rose (2001) som beskriver metoder lämpade för att undersöka 

audiencing- perspektivet.33 De studier av David Morley(1980, 1986) och Anne Gray (1992) som 

belyser hur TV-program och videofilmer används ser jag som ett stöd för mitt val av 

gruppintervjuer, eftersom jag söker metoder för att lyfta fram på vilka sätt och i vilka syften 

ungdomarna begagnar sig av kultur, och hur de talar om det. I intervjuerna undersöker jag också 

produktions-perspektivet (Rose 2001), alltså hur ungdomar själva producerar kulturella uttryck 

och skapar mening. 

Anette Göthlund (1997) har studerat de bilder som tonårsflickor skapar av sig själva,  och de 

förebilder som används, med en etnografiskt inspirerad metod som bygger på fältarbete och 

deltagande observation. 34 Den ”metodiska pluralism” som använts leder fram till en 

                                                 
 
 
33 Rose, Gillian (2001), Visual Methodologies, London: Sage Publications s.25, s194 ff. ”Audiencing refererar till den process där en viss 
företeelse får sin mening omförhandlad, eller till och med avvisad, av en särskild publik under speciella omständigheter för betraktandet.” (Min 
översättning)                             

34 Göthlund (1997). 
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mångfasetterad bild av flickorna i undersökningen. Även om det utsnitt jag behandlar är så 

mycket mindre och mer begränsat i djup, eftersom jag bara möter eleverna i skolsituationen och 

frågar om det som i stor utsträckning relateras till skolan, så har jag ändå en liknande strävan. Jag 

hade från början avsikten att använda en modell i samtalen som ”benar ur” begreppen kultur och 

estetik, för att underlätta samtalet om vad kultur kan vara. Inspirationen kom från begreppet foto- 

elicitering som utvecklats inom etnografisk metod på de antropologiska och sociologiska 

områdena för att utvidga möjligheterna för forskaren att kommunicera med sina informanter. 

Metoden kan lyfta fram känslor och minnen som är beroende av fotografiets speciella 

representationsform. I det här sammanhanget var det dock inte fotografier jag ville använda, utan 

en grafisk modell som visuellt relaterar de aktuella begreppen till varandra på ett bättre sätt än en 

textframställning gör. Från början var det min egen tankemodell av det kulturbegrepp som jag 

ville använda mig av. Jag var osäker på hur elevernas språkbruk kunde användas för att lyfta fram 

de förhållanden jag var intresserad av. Kunde deras vardagsspråk uttrycka vad kultur egentligen 

betyder för dem? Hur kan de få tillgång till en större komplexitet i samtalet? Jag tänkte mig 

modellen som en sorts begreppsbank, som möjligen också skulle kunna förenkla informanternas 

placering av de egna upplevelserna på en större kulturkarta.35 Min avsikt var att först och främst 

använda modellen för att stimulera samtalet om det behövdes. Det blev också så att jag använde 

modellen i två av intervjuerna och i den återstående gjorde jag en muntlig beskrivning av 

kulturbegreppet.  

Undersökningens etnografiska karaktär är begränsad, men har ändå bidragit till att samtalen med 

mina informanter har blivit fördjupade. Jag har före intervjutillfället deltagit i klassens 

undervisning vid två tillfällen, dels i en redovisning av en uppgift i kursen Digitalt skapande i 

årskurs 2, dels vid en uppstart av ett nytt arbetsområde i samma ämne. Jag har också fått 

möjlighet att läsa några av elevernas arbeten i ämnet Nutida konst, men har inte fört in detta 

innehåll i undersökningen. Det har ändå hjälpt mig att få en bredare bild av elevernas kultursyn 

genom att betrakta deras uttryck i flera olika  situationer. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med en diskursanalytisk metod. 

Analysen består av ett innehållsmässigt strukturerande av svaren, för att om möjligt försöka 

återskapa den struktur som eleverna är delar av när det gäller deras syn på kultur och deras 

konstruktion av sin egen identitet. Slutligen har jag sammanfattat utsagorna med utgångspunkt i 

några diskursanalytiska begrepp och med syftet att besvara mina frågeställningar.  

I arbetet med undersökningen har Vetenskapsrådets etiska krav (2006) 36 beaktats. Alla 

respondenter fick verbal information angående studiens syfte vid intervjutillfället. Informationen 

                                                 
35 Bilaga1 s. 53, grafisk modell över kulturbegreppet. 
36 Vetenskapsrådet.  http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare.4.3840dc7d108b8d5ad5280004294.html 
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fanns dessutom, tillsammans med beskrivning av hur avidentifiering av intervjusvaren skulle ske, 

på det frågeblad som delades ut i samband med att frivilliga informanter anmälde sitt intresse för 

deltagande. 

6. Urval och avgränsning 
Intervjuerna genomfördes i tre par-grupper i årskurs 2. Ungdomarna var inte  elever på  min egen 

skola/arbetsplats. En av grupperna bestod av bara flickor, en av bara pojkar och en grupp bestod 

av en av varje kön. Det finns anledning att tro att genus är betydelsefullt när det gäller ungdomars 

intresse för estetiska programmet. Bildinriktningen lockar betydligt fler flickor än pojlkar, och 

jag har därför valt att lägga ett genusperspektiv på gruppkonstruktionen.  Avsikten var att 

stimulera elevernas samtal och synliggöra deras gemensamma språkbruk, och att lyfta fram 

eventuella skillnader i hur man talar om kultur.  

Jag har före intervjuerna deltagit i informanternas bildundervisning under två dagar. Under detta 

första sammanträffande har jag observerat och kommunicerat med eleverna under  en 

redovisning, medan det andra sammanträffandet var under ett arbetspass. Jag var i det 

sammanhanget intresserad av vilka mål eleverna formulerade för sitt bildarbete, vilket sedan den 

första intervjufrågan relaterade till. Åtta elever anmälde sig som frivilliga till intervjuerna, varav 

två var frånvarande vid intervjutillfället, varför det slutligen blev sex elever som intervjuades. 

7. Teori/tolkningsram 

7. 1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Det angreppssätt jag valt, det diskursanalytiska, vilar på socialkonstruktionistisk grund. Vivien 

Burr (1995) ger en karakteristik  av socialkonstruktionismen, som skisserar fyra filosofiska 

premisser som är gemensamma i de flesta diskursanalytiska angreppssätten.37  

• En kritisk inställning till självklar kunskap 

• Historisk och kulturell specificitet. Våra världsbilder och identiteter kan alltid förändras 

över tiden. De sätt vi uppfattar och representerar världen på  är alltid kontingenta, dvs. 

kan, men måste inte, förändras. 

• Samband mellan kunskap och sociala processer. Kunskap frambringas i social interaktion, 

där man bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant eller falskt. 

• Samband mellan kunskap och social handling. Olika sociala världsbilder leder till olika 

handlingar och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får sociala 

konsekvenser.38 

                                                 
37 Burr, Vivien (1995), An Introduction to Social Constructionism, London: Sage. 
38 Winther-Jörgensen, Marianne, Phillips, Louise. (2000), Diskursanalys som teori och metod, Lund: Studentlitteratur s 11. 
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Kritik som har riktats mot konstruktionismen går ut på att konsekvensen, om all kunskap och alla 

sociala identiteter är kontingenta, blir att allting flyter, och all regelbundenhet i det sociala 

upplöses. Men  även om kunskap och identiteter alltid i princip är kontingenta, är de alltid i den 

konkreta situationen relativt låsta. I den konkreta situationen är ramarna för hur individen kan 

agera och vilka utsagor och identiteter som kan accepteras mycket begränsade. 39 Den fixerade 

diskursen kan ses som en förutsättning för att förändring skall vara möjlig, eftersom den har 

konstituerat de begrepp som står på spel.  

7. 2 Diskursanalys 
En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Diskursanalysen har från början sitt 

ursprung i strukturalismen, som innebar sökande efter fasta strukturer och lagar inom sociala 

kontexter. Poststrukturalismen har lämnat tron på att det går att finna fasta strukturer och lagar 

för sociala skeenden, och söker istället finna verktyg och metoder för att förstå de processer där 

kunskap konstrueras i en social praktik. Diskursanalysen kan användas i en sådan strävan och 

beskrivs som en analys av de mönster  som våra utsagor  följer när vi agerar inom olika sociala 

domäner.  

Hur avgör man var en diskurs börjar och en annan tar vid? 40  Om man betraktar diskurser som 

sociala mönster av fixerade betydelser som alltid är instabila i förhållande till varandra, så 

kommer gränsen att gå där artikulationen är sådan att diskursen börjar bli mångtydig. Men 

därefter är det oftast möjligt att gå vidare och ytterligare dela upp sammanhanget i mindre 

diskurser intill absurditet. Och det är knappast så diskursteorin ska användas. Man måste tänka 

sig att den är avsedd att vara ett hjälpmedel för att studera  och förklara verkliga förhållanden. En 

sorts ram som forskaren lägger över ett undersökt område som gör det lättare att urskilja. Därför 

är avgränsningen av diskurser en analytisk operation och inte en beskrivning av något som redan 

finns i verkligheten.41 

Diskursen kan sägas vara en tillfällig fixering av betydelser inom ett visst bestämt område, och 

analysen syftar då till att upptäcka var diskursen är stabil och var det utkämpas strid om 

diskursen. Skärningspunkter kan friläggas och maktförhållanden och förändringar i diskursen 

påvisas genom det sätt på vilket man talar om det som utspelar sig inom diskursen.  

Men inom ett sammanhang finns flera diskurser.  När man talar t.ex. om ”gymnasieskolan” finns 

samtidigt en mängd diskurser som konkurrerar om utrymmet. Där finns t.ex. den 

naturvetenskapliga diskursen, som också gör anspråk på de elever som går på estetiska 

programmet i ämnen som matematik och naturkunskap, och där andra krav och normer gäller. 

                                                 
39 Winther-Jørgensen och Phillips (2000), s12. 
40 Ibid s.136 f. 
41 Ibid s.137. 



 

 16

När flera olika genrer och diskursiva praktiker på detta sätt sammanflätas talar man om 

diskursordningar. Den kritiska diskursanalysens företrädare Norman Fairclough  definierar 

diskursordningar som ”en komplex och motsägelsefull konfiguration av diskurser och genrer 

inom samma sociala  område  eller institution.” 42 Diskursordningen betecknar olika diskurser 

som delvis täcker samma del av verkligheten som de kämpar om att ge betydelse. 43 

Det är i den diskursiva och sociala praktiken som förhandlingar av olika diskurser sker. Det som 

läroplan och kursplaner håller fram kan i skolpraktiken visa sig vara något delvis annat. Genom 

min studie (2007) har jag konstaterat att de medverkande lärarna använder delvis andra begrepp 

än läroplanen. Man kan också förmoda att elever och lärare lägger i någon mån olika betydelse i 

det som sker i skolan och i de begrepp som används. Jag vill se estetiska programmets 

bildinriktning som en diskurs, och det som sker där som en diskursiv praktik. Genom att fokusera 

på olika konkurrerande diskurser inom samma diskursordning kan man undersöka var den ena 

eller andra diskursen är dominerande, hur den upprätthålls, var det råder strid inom en 

diskursordning. Områden där diskurserna är överens är stabila eller har permanens, och områden 

där olika diskurser strider om att ge olika innehåll åt samma fenomen är instabila och kan komma 

att förändras, alltså kontingenta. En läroplan måste anpassas till den diskurs som råder och blir 

verkningslös om den inte följer med i den rörelse som finns i skolpraktiken. 

7. 2. 1. Identitetskonstruktion och konfliktanalys 
I ett sammanhang där människor så tydligt indelas och indelar sig i grupper som i skolan är också 

de diskursteoretiska begrepp som klargör förhållanden som rör identitet och gruppbildning 

användbara som verktyg för förståelse.44 Inom diskursteorin ses identitet som något helt och 

hållet socialt. De diskursanalytiska angreppssätten är därför kritiska till föreställningen om 

individen som ett självständigt och självstyrande subjekt. Detta sätt att se på individen 

återkommer inte minst som ett grundläggande begrepp i läroplanen för estetiska programmet. 

Diskursanalysen avvisar också tanken att kollektiv identitet styrs av ekonomiska faktorer, så som 

t.ex. klassuppdelningen i den marxistiska teorin hävdar, eftersom den placerar 

identitetskonstruktionen i en diskursiv social praktik.45 Inom diskursteorin enligt Laclau & 

Mouffe (1985) finns inget individuellt inre som kan komma till uttryck därför att subjektet inte 

vilar i sig självt utan bestäms utifrån av diskurserna.46 Det lilla barnet lever i symbios med 

modern och omvärlden, men skiljs efter hand från sin mor. Minnet av känslan av helhet driver 

                                                 
42 Fairclough, Norman(1992), Discourse and social change, Cambridge Political Press s. 219; (1995), Media discourse, London: Edward Arnold s. 
55, i Winther-Jørgensen och Phillips s.134. 
43Winther-Jørgensen och Phillips (2000), s. 134. 
44 Ibid s.48. 
45 Ibid s.50-51. 
46 Laclau, Ernesto och Mouffe, Chantal (1989), Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, London: Verso, i 
Winther-Jørgensen och Phillips (2000) s. 49 
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barnet att söka bli helt igen. Under socialisationen presenteras  barnet för bilder av vem det är, 

som finns utanför barnet självt, men de stämmer aldrig riktigt. Bilderna är därför på samma gång 

grunden för en identitetskänsla och för en känsla av främlingskap. Subjektet är på detta sätt  i 

grunden splittrat. Helheten är något man föreställer sig, och som är den nödvändiga horisont som 

används då jaget och det sociala konstrueras.47  

Identitet finner man då man identifierar sig med en subjektsposition i en diskursiv struktur. Jaget 

är dessutom fragmenterat, d.v.s. det  har fler olika identiteter beroende på vilka diskurser det 

ingår i. Subjektet är alltid överdeterminerat, d.v.s. det har i princip alltid möjlighet att välja olika 

identitet i en bestämd situation, varför en given identitet är kontingent. Den är också relationellt 

organiserad, genom att det finns något annat som man inte är.48 I en diskursanalys är knuttecken, 

nodalpunkter, ett centralt begrepp. Det är när man låter sig representeras av en samling 

signifikanter med en nodalpunkt som centrum som man får en identitet. Man kan föreställa sig 

diskursen som ett nät där trådarna löper samman i dessa knutpunkter som håller ihop betydelsen i 

diskursen. Om det handlar om identitet kallar man de mest centrala punkterna för 

mästersignifikanter. Kvinna är t.ex. en knutpunkt att relatera till i identitetskonstruktionen. I ett 

socialt rum kan nodalpunkterna kallas myter, t.ex. det sanna jaget, konstnären eller samhället. En 

myt är en framförhandlad betydelse som en viss tid har en fixerad betydelse. Knutpunkterna är 

relativt innehållslösa i sig själva och diskursen konstrueras genom att olika begrepp knyts ihop i 

ekvivalenskedjor. Eftersom diskurser och nodalpunkter aldrig är helt stabila eller allenarådande så 

kommer konfliktlinjerna i det material som studeras att visa vilka olika verklighetsuppfattningar 

som står på spel. Tecken där det står strid om betydelsen som t.ex. kvinna eller varför inte 

kärnfamiljen, kallas flytande signifikanter.  49 

Gruppbildning fungerar enligt diskursteorin efter samma principer. Eftersom grupper inte är 

givna på förhand existerar de först när någon talar om gruppen å gruppens vägnar, när gruppen 

har en representation. Övergången mellan de två identitetstyperna är glidande, när man väl har 

identifierat sig som hip-hopare är det inte långt till att se sig som del av den större gruppen. När 

man identifierar sig med en grupp reduceras möjligheterna till alternativa tolkningar genom att 

utesluta dem, vilket kallas tillslutning. I diskursiva gruppbildningar utesluter man ”den andre”, 

den som inte tillhör gruppen, och man väljer att ignorera de skillnader som finns inom gruppen.50 

Kulturanvändning för ungdomarna i min undersökning inbegriper i hög grad utprovande och 

konstruktion av identiteter, individuellt och i grupp.  

                                                 
47 Winther-Jørgensen och Phillips (2000), s.50. 
48 Lacan, Jacques (1989) ”Bokstavens instans i det omedvetna- eller förnuftet sedan Freud”, i Ècrits, Stockholm: Natur och kultur, i Winther-
Jørgensen och Phillips (2000), s. 49-51 
49 Winther-Jørgensen s.50 f. 
50 Ibid s.50-51. 
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7. 2. 2. Maktbegreppet 
Diskursanalysen intresserar sig för maktförhållanden av betydelse för diskursens utveckling. Det 

finns olika sätt att se på maktbegreppet. Sociologen Steven Lukes har gjort en välkänd indelning 

av maktbegrepp som brukar kallas maktens tre dimensioner.51 Den första dimensionen är den 

maktutövning som kommer till uttryck i t ex politiska beslut som går emot en befintlig opposition. 

Exempel på texter som då kan analyseras är beslutsprotokoll eller debattinlägg. Läroplaner och 

kursplaner utgör också maktutövning i den bemärkelsen.  Den andra maktdimensionen innebär att 

vissa frågor överhuvudtaget inte kommer upp till behandling, maktutövning som bedrivs med 

hjälp av icke-beslut. Texter som kan vara viktiga att analysera här är sådana som manifesterar de 

intressen som har dribblats bort. Den tredje maktdimensionen enligt Lukes är makten över 

tanken, en dold maktutövning som innebär att kunna påverka människor så att de förmås agera på 

ett sätt som kanske egentligen inte ligger i deras intresse. Här kan man ta massmedierna eller 

utbildningsbyråkratin som exempel, när de beskriver ett fenomen på ett speciellt vinklat sätt, och 

förtiger andra sätt att se på saken. Här blir det då en viktig uppgift att studera vad deras texter 

faktiskt innehåller. 

Michel Focault har en annan syn på makt. För honom är inte makt något som de enskilda 

individerna äger utan han ser dem snarare som platsen där makt utformas. Se vidare om Focaults 

maktbegrepp. 52 

8. Bearbetning/Analys 
Det oklara syftet med att inrätta en gymnasieutbildning på bildområdet är kanske inte längre så 

oklart, men det är fortfarande inte formulerat i läroplanstext. Det har skett stora förändringar på 

kulturområdet, vilket påverkar unga människor på ett program som det estetiska i mycket stor 

utsträckning. Därför bör en undersökning av ungdomars användning av kultur vara relevant för  

diskussionen om hur en läroplan utformas. Populärkulturen, som vid 90-talets början redan var 

betydelsefull speciellt för den unga generationen, sågs knappast som exempel på ”kultur” då 

läroplanen formulerades. Det fanns snarare en allmän uppfattning att den borde ”oskadliggöras” 

genom kulturfostran i skolan. Kultur sågs också allmänt mer som ett personligt ställningstagande, 

man skulle vara en kultiverad människa genom att vara hemmastadd i finkulturen, som utgjorde 

 normen. Om kultur definieras som en process där betydelser skapas måste populärkulturen 

värderas på ett helt annat sätt, därför att det populärkulturen som ungdomarna förhåller sig till. 

Denna process äger rum på en mängd platser och på olika nivåer i ett samhälle, och varje process 

                                                 
51 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2000), Textens mening och makt, Lund. Studentlitteratur s.13f, s226. 

52 Ibid s 14. 



 

 19

har sitt eget värde i den samhälleliga meningen.53 Det intressanta är inte vad den betyder utan 

snarare hur betydelser skapas. 

Populärkulturen i alla dess aspekter är delar av ungdomars vardag som skolan måste förhålla sig 

till. I läroplanen används  kulturbegreppet nästan uteslutande i den antropologiska betydelsen, 

alltså som ”levnadssätt”. Det som avser kulturella uttryck benämns istället konstnärliga eller 

skapande uttryck. Programmet skall, enligt programmålen, allsidigt utveckla elevens förmåga till 

skapande, inlevelse och uttryck. 54 Det ska också ge vana att möta, uppleva och analysera uttryck 

inom olika konstarter. Det är osäkert om populärkultur ens skulle anses höra till programmets 

område i läroplanens ursprungliga mening. Programmålen framhåller den egna skapande 

verksamheten som ska ge tillfälle att pröva och utveckla den egna förmågan att uttrycka sig, 

liksom förmågan till förståelse av olika konstnärliga uttrycksformer och av gränsöverskridande 

samarbete. Detta kan, enligt läroplanen, vara ett medel för personlig utveckling och 

självförverkligande och kan kombineras med ett allmänt estetiskt intresse. Det är de första 

delarna av läroplanen som lyfts fram i information till elever och föräldrar. De begrepp som 

används är hämtade från det konstnärliga området, vilket tenderar att gränsa av det område som 

ska behandlas. Här utövar läroplansdiskursen sin makt genom icke-beslut. Genom att till exempel 

inte välja att formulera de uppfattningar om bilder som språkliga uttryck som fanns bland 

bildlärare redan på 1970-talet kom läroplanen att styras mot personligt konstnärligt skapande, och 

genom att inte revidera de generellt formulerade styrdokumenten har utvecklingen av teori för 

gymnasieskolan hindrats. Att kursplanerna är formulerade i generella ordalag får till följd att 

teoribakgrunden inte blir synlig, och på så sätt heller inte kan utvecklas. 

Men det finns utrymme för en bredare syn på kulturområdet, om man läser noga. I 

uppnåendemålen finns också ett krav på att eleven skall ha kunskap och erfarenheter av arbete 

med olika estetiska uttrycksformer och kan analysera, tolka och använda estetiska uttryck för 

kommunikation och påverkan. Läroplanen gör dessutom en egen, ganska vid definition av 

estetikbegreppet. 55 Genom att denna typ av formuleringar finns har många skolor valt att lyfta in 

den visuella kulturens uttryck i undervisningen. Tack vare att det också finns krav på att elever 

kan använda informations och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet har 

teknikresurser förts till programmet, vilket från början inte var självklart.  

8. 1 Intervjufrågorna 
Jag har försökt ringa in ämnet med följande intervjufrågor: 
                                                 
53 Lindgren, Simon (2005), s.30. 
54 Se bilagor 2 och 3. 
55 ”Begreppet estetik används inom det estetiska programmet i en vid betydelse. Med estetik avses idag ett vidare fält än ”läran om det sköna” och 
studier av konstarterna. Estetiken inbegriper upplevelsen av allt som människan skapat och formerna för hur detta skapande arbetats fram samt de 
bakomliggande idéerna. I estetiken ryms också förståelsen av den egna kulturens och andra kulturers uttrycksformer och värderingar samt 
förmågan att kommunicera med estetiska uttryck.”  
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1. Ge exempel på en uppgift eller ett projekt inom bildinriktningen i skolan som du tycker 

har gett dig något speciellt, berätta vad ni gjorde och vad du uppskattade.  

Ge också exempel på något arbete som du inte har uppskattat, och förklara varför. 

2. Använder du kultur i den estetiska betydelsen  i ditt vardagsliv? 

Berätta vad det innebär för dig! 

3. Varför vill du göra detta? Vilka behov tillfredsställer det? 

4. Varifrån får du influenser till det du gör? (personer, företeelser, platser?) 

5. Har du ändrat din kulturanvändning efter att du börjat på estetiska programmet på något 

sätt? 

8. 2 Det gemensamma språkbruket och  könsperspektivet 
Vid intervjutillfället förklarade jag den grafiska modellen ganska utförligt för Elin och Cilla, och 

visade den kort för Elis och Lars.56 Mina och Anders gav jag en kortare verbal beskrivning av 

kulturbegreppets användning om levnadssätt och för estetiskt uttryck för att förklara vilken del 

jag var intresserad av. Man skulle möjligen kunna uppfatta att Elin och Cilla oftare använder 

modellens begrepp, men mitt intryck är att de båda känner sig hemmastadda med begreppen från 

början. När det gäller Elis och Lars kan jag inte se att de använder begreppen i någon högre grad i 

sitt eget tal. 

Det är tydligt att de ungdomar som ville bli intervjuade grupperade sig medvetet och hade en klar 

bild av vad de ville säga. Två av grupperna  talar ibland om sig som ”vi”, ”vi är ju såna att...” och  

M: Medans vissa, jag vet inte om du håller med mig, men jag tror att du och jag är mer  såhär 
snabbmatstypen. 
(....) 
M: Precis, det svåra är, det är ju i princip bara färger som är.. väldig mycket viktigt i alla fall i...så fort 
man börjar...vi är ju såna som tecknar liksom. 
(....) 
C: Jag och Elin har ju en väldigt romantisk bild till kultur, att vi ....tycker ju det är väldigt häftigt! 
(skrattar), .....att vi vill höra till den där kretsen som går omkring i svarta polos på muséer och typ bara 
”Hmmm”...(skratt) 
E: Vi kanske inte riktigt lyckas, men vi försöker! (skratt).  
 

Språkbruket i de tre samtalen skiljer sig något åt mellan grupperna, men inte särskilt mycket. 

Flickgruppen, som identifierar sig med finkulturen, använder ett mer utvecklat språk med något 

svårare begrepp, ibland lätt missuppfattade men ändå tydliga, som till exempel experimenti-ell 

eller ressischör. Flickan och pojken som intresserar sig för serier och tatueringar har ganska olika 

språk, där flickan talar mycket och flödande med ett fantastifullt och personligt uttryck, medan 

pojkens språk är mer trevande och inte lika rikt varierat. De två pojkarna som har mera hip-

hopstil använder ganska sparsamt med abstrakta begrepp utan talar i konkreta termer om 

                                                 
56 Se bilaga 1. 
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händelser och föremål och upplevelser. Jag frågar här om den robotfigur som de byggt till en 

”Kulturnatt”. 

E: Vi gjorde grunden i frigolitklossar, det är blå frigolit, och så, typ som leder och såntdär använde vi, 
ja, det var bara träpinnar liksom, och så klädde vi den med papp och målade den så att den såg ut 
som.... 
K: Metall eller? 
E: Ja som metall. Så min farsa var där och frågade, ”ja, hur fick ni den där metallen då?” 
K: (skratt)  
E: ”Nej, alltså jag målade, så det ser ut som metall” 
(...) 
K: Men alltså, han uttryckte inget speciellt, utan det var en robot som stod där? 
L: Han hade väl ena... 
E: Ja han stod ju liksom. 
L: .. ena armen upp.. 
K: Han var lite hotfull eller? 
E: Ja 

 
I flicka-pojkegruppen uppfattar jag vad som kan vara ett stråk av konkurrens mellan 

informanterna, vilket jag tror påverkar språkbruket i en mer abstraherande riktning. Det gör att 

berättelsen i vissa avsnitt känns mer som en språklig konstruktion än direkt relaterad till 

erfarenheter. De två flickorna har båda starka egna uppfattningar som de gärna talar om, men 

deras röster flyter också mycket in och ut ur samtalet, de fyller gärna i för varandra eller hävdar 

en något annorlunda syn på något, och båda skrattar ofta. 

För mig är det inte möjligt att se några tydliga könsskiljande drag i samtalet. Min uppfattning om 

skillnaderna är att de visar på den variation som är naturlig bland dessa elever. Snarare tror jag att 

det som blir synligt är att oavsett kön ger de elever jag talat med uttryck för sitt starka intresse för 

kreativa processer på det visuella området, vilket illustrerar att det finns behov av den typ av 

utbildning som bildinriktningen i praktiken utgör. Varför det är fler flickor än pojkar som väljer 

bildinriktningen ger inte denna undersökning något svar på. Det går generellt väldigt lätt att 

samtala med ungdomarna och de är snabba att haka på frågorna och ger utförliga svar. De är 

självmedvetna och säkra, och läser av intervjuarens önskemål i varierande grad. Medvetenheten 

om att intervjuaren är en bildlärare färgar troligen svaren något till att börja med. I slutet av 

intervjuerna är svaren mer avslappnade och avslöjar mer av individuella tankar. 

 

 

8. 3 Finkultur och populärkultur 
I diskursanalysen är det intressant att studera vad som inte sägs i lika hög utsträckning som vad 

som sägs. När jag i intervjuerna delar upp kulturuttrycken i de två kategorierna och förklarar vad 

jag lägger i begreppen, så är det för att den läroplan jag relaterar intervjuerna till inte definierar 

kulturbegreppet. När jag läser den uppfattar jag att den hänvisar till diskursen finkultur och 
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därmed utesluter andra möjligheter. För att göra detta förhållande synligt och möjligt att diskutera 

väljer jag att använda dikotomin finkultur- populärkultur. Min avsikt med detta är att undersöka 

hur ungdomarnas talar om de finkulturella företeelserna och om populärkulturens uttryck, 

eftersom det är här en av knutpunkterna bör kunna urskiljas. Är finkulturen den myt som 

bildinriktningen formerar sig omkring? Eller är det populärkulturen som dominerar? 

I en av elevgrupperna visar sig finkulturen besitta en sorts kultstatus. Cilla och Elin har en 

finkultur- kult sig emellan, som de talar om med både distans och humor, men också med allvar. 

Även om positioneringen mycket liknar den som pojkarna gör i förhållande till hip-hopkulturen 

så följer det finkulturella språkbruket med, så att det ser ut som om det flickorna har gjort är att 

anamma den traditionella finkulturnormen. Det är finkulturens yttre kännetecken som Cilla och 

Elin vill identifiera sig med och jag uppfattar att deras positionering är i första hand social och 

handlar om identitet. Att identiteten är relationell i förhållande till andra mästersignifikanter och 

deras betydelsenät kan illustreras av synen på ”Forshagakulturen”.  

C: Det är ju väldigt mycket status! För mig i alla fall. Jag blir jätteimponerad på kulturmänskor, folk 
som kan säga ” åh, kolla där, där är den där regissören, han har gjort den där filmen”, jag blir ju sådär 
”åååååhh”......  
K: Jaa. Och så skulle jag vilja vara, tänker du. 
C: Och det är ju respekt för mig, verkligen. Det är det som ....är.... värt något. 
E: Och liksom.... 
K: Är det kunskapen där som du beundrar då? 
C: Kunskapen, kreativiteten...jag vet inte.  
K: Nej 
C: Att man är lite finare, jag tycker kultur är väldigt fint. Jämfört med det här, kanske, nu kallar jag det 
”Forshagakulturen”. Man tänker att man går ut till bilen, hänger vid grillkiosken, eh... 

 
Mina försök att hitta ett annat, ”djupare” förhållningssätt till det finkulturella, eller ett som 

ansluter tydligare till finkulturnormen som den beskrivs i kap. 9.4.1, slår slint trots att jag 

försöker flera gånger.  

E: Det man vill, alltså, det är ju inte heller det att man vill bara gå omkring på tråkiga muséer, utan man 
vill ju ha det hära experimenti-ella. typ att ”Jag har hittat det här häftiga bandet som går omkring med 
konstiga masker på sig”, ungefär att det ska vara såna grejor, liksom. 
C: Jag blir tillfredsställd av sånt, jag känner mig jättenöjd, att, jaa.... 
E: Jaa! 
K: Men spelar det ingen roll vad det där uttrycker, som ni tittar på? Är det bara grejen att gå och titta på 
det och känna sig liksom kulturell?  
E o C: (skrattar) 
K: Jag tror ju inte att det är så, jag tror ni skojar lite, va? 
E: Alltså det har väl nån slags betydelse också vad det är, det är ju inte det... 
C: Ja, man vill ju inte ägna sin tid åt nånting som man tycker är tråkigt eller jättefel 
E: Vi tycker ju att det är roligt att, ja, typ se på såna här filmer och sånt och lära oss saker men.. 
K: Och upptäcka saker? 
E: Det är väl mest att det är nån liten ”grej” mellan oss, att det är typ som..( skratt) 
 

Det är masskulturens språk som härskar i ungdomarnas vardagsvärld och detta utgör också 

tolkningsramen för meningsskapandet. När man talar om ”kulturpersonerna” så handlar det om 
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hur de klär sig och hur de tar sig om hakan och hummar, på samma sätt som populärkulturen 

använder yttre tecken för identitet. Cilla och Elin använder finkulturella företeelser, som att gå på 

museum, för att själva pröva denna identitet i en social interaktion. Man går på muséet- ibland de 

andra ”kulturella personerna”, man talar om konsten, ”Har du sett det där klippet av Andy när...”. 

Man sitter i caféet och diskuterar det man ser och de andra människor man ser, och det är där man 

vill vara. 

 Traditionellt har kulturen ofta utgjort en sorts arena för behandling av de stora livsfrågorna, och 

det innehållsliga har betraktats som det väsentliga. I populärkulturens värld är det yttre, den 

estetiska formen, ofta det som skapar mening. Stuart Hall (1997) menar att vi laddar våra 

praktiker med mening genom de tolkningsramar vi tillämpar, genom hur vi införlivar dem i vårt 

vardagsliv och genom hur vi låter dem representeras, t. ex. hur vi talar om det vi gör i praktiken. 

Det är tydligt att det är detta vi ser flickorna göra här. Cilla och Elin laddar sitt utställningsbesök 

med mening, och positionerar sig genom att ansluta sig till mästersignifikanten ”kulturmänniska”, 

men deras tolkningsram är trots detta den populärkulturella.  

Lars och Elis har med skolan varit på en musikalföreställning som de uppskattar därför att det var 

musik och humor, ”Det är skönt när man får skratta”. 

L: Sen så har jag varit på operan nån gång också, men det tyckte jag inte alls var helt okej! 
E: (skrattar) 
K: Nej. Varför inte? 
L: Varför inte? 
L: Nej, det var inte min stil bara. Det var liksom.. Nej. 
K: Försök att säga något som du tyckte var dåligt! 
L: Jag vet inte, dom är jävligt bra och sjunga, alltså dom sjunger bra, men det är inte så att, det är lite.. 
Man får nästan lite ont i öronen, tycker jag i alla fall!  
E: (mumlar instämmande) 
L: Ja. Eller jag fick det då, i och för sig, jag var inte så jättegammal, gick kanske i sexan-sjuan. 
 

Det kan till och med vara så att det rena uttrycket kan tala tydligare utan sitt överdådiga ramverk, 

och Elis har förmåga att uppskatta detta, finkultur eller ej. 

E: Eh, opera är ändå rätt, eller jag vet inte, typ när man tänker opera, och sådär operakonsert, kan jag 
tänka ”Va tråkigt”, liksom. Men sen, när...., typ, vid julafton, typ, så var jag i Oslo där för min syrras 
pojkvän och hans släkt och sånt där. Så var det en, så hade dom en ingift spansk familj, och typ farsan 
där, han sjöng opera. Det var faktiskt rätt coolt! 
K: Så han sjöng hemma då? 
E: Ja, han sjöng därinne. Det var fa ...det var faktiskt.... 
K: Det är ju en häftig upplevelse i ett vanligt bostadsrum, med en operaröst! 
E: Det tycker jag kan vara mycket häftigare än såhär operakonsert, tror jag!  
K: Vad är det man vill att det ska ske för att det ska vara bra? 
L: Jag tycker det ska vara ganska mycket humor och liksom bra musik. 
 

Finkulturen och konst behandlas av ungdomarna som något man kan konsumera och identifiera 

sig med om det är bra, likvärdigt med vilken kulturell aktivitet som helst. Det finns inget särskilt 

område avgränsat för finkulturen, som är viktigare än annat. Den funktion i diskursen som man 
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talar om som tillslutning har också funktionen att stänga ute ”den andre”. I finkulturfallet är det 

kanske just en sådan person som Elis som ”ska” utestängas. Här blir det också extra tydligt att en 

bildinriktningsdiskurs som är centrerad runt finkulturen slår helt fel i den gymnasieskola vi har 

idag. 

8. 4 Det egna bildarbetet,  i skolan och utanför. 
Däremot särbehandlar alla de sex ungdomarna bildområdet i förhållande till andra kultur-

områden. Det kan förmodligen känneteckna alla de fyra olika inriktningarna på programmet, 

eftersom de har karaktären av områdesfördjupning. Eleverna väljer, i allmänhet redan innan de 

börjar gymnasiet, inriktning, och har en vilja att gå in i ett kunskapskonstruerande med riktning 

mot ett yrkesliv på bildområdet. Även om inte alla kommer att hamna i ett ”bildyrke” så är deras 

förväntningar på utbildningen ställda ganska högt. Bildkurserna är inte enbart en skapande 

aktivitet utan har också en utilistisk sida, kunskaperna är avsedda att användas till något. Det man 

lär sig handlar också om ”lärprocesser”. Eleverna talar om att saker tar tid, och att man lärt sig att 

arbeta med sitt tålamod. Man har lärt sig hur man lär. 

Elin: Jag kan hålla med dom lite, för det känns som att typ på den här oljemålningsgrejen som vi höll 
på med så tyckte jag i början typ att det var jättesvårt och typ ja, det här blir ju skitdåligt liksom, fast, 
efter ett tag kändes det mer som att jamen vadå, det är ju första gången jag gör det här och såna saker. 

 
Mina och Anders beskriver lärandet så att det tekniska är viktigt, att lära sig behärska oljefärgen 

och se de möjligheter som tekniken öppnar. Hur färg kan användas vid återgivande av djup till 

exempel. Att man också fått en viss inblick i konsttraditioner och konstfilosofiska resonemang 

skymtar också genom talet om att använda komplementfärger för att skapa djup och liv i färg-

ytan, och att använda skiktmåleri.  

Mina och Anders beskriver också hur kunskaper som byggts upp genom estetiska lärprocesser 

kan vara direkt överförbara till andra lärandesituationer. Den bild som till sist ligger framför 

eleven blir ett påtagligt och tydligt bevis på att den ansträngning som man gjort ledde fram till ny 

kunskap och en tillfredsställelse. Eleverna har i allmänhet stort förtroende för sina lärares 

kunnande och kompetens att avgöra vad som är relevant innehåll i bildämnena. Deras uppfattning 

är i stort att de lär sig viktiga moment och utvecklar sin förmåga att arbeta med bilder 

Eleverna lyfter fram olika typer av visuellt arbete som det kulturuttryck som de känner sig 

närmast. De beskriver hur man genomför egna bildprojekt av olika slag, och betonar att det är det 

man intresserar sig mest för. Men inte heller här gör ungdomarna egentligen skillnad på det som 

är mera ”konst”, som måleri eller installationer, och det som är serietecknande, tatueringsförlagor 

eller stilarbete som att inreda eller skapa sin egen klädstil. Det är bara olika bildtekniker, 

intressanta i sitt eget sammanhang. I förhållande till det visuella området känner de sig redan som 

”experter”. 
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K: Men.. Gör du serier alltså, som du på något sätt visar andra och så, eller...? Eller är det för dig själv 
du sitter och tecknar? 
A: Ja...Mig själv.. Jag tycker liksom om att uttrycka mig, alltså, visst, det är kul att visa folk höll jag på 
och säga, och se vad dom tycker om det, om dom förstår vad det är jag vill förmedla, men det är 
framförallt för mig själv för att jag vill uttrycka känslorna för mig själv eftersom... 
M: Jamen det är ju ett sätt, istället för att skriva, till exempel 
A:  Ja precis, många.. jag är ju inte så duktig på att skriva och förmedla mig så, så jag tycker om hellre 
att förmedla mig i bilder. 

 

Cilla, som söker identitet i konstdiskursen, uttrycker det på det här sättet: 

K: Tänker ni att det är konst ni det ni gör då när ni jobbar med egna uttryck? 
C: Uhum, det tycker jag verkligen! 
E: Ja, alltså, man kanske inte går och säger typ ”min konst”, men.. 
C: Joho! 
E: Okej, det kanske man gör. Men.. ja, jag vet inte.. 
K: Du känner det på något sätt, att det är ditt uttryck? 
E: Jo. Fast samtidigt så känner jag liksom, konst, då tänker jag såhära, jamen då så har man ju liksom, 
då har man ett namn inom kulturen och sånt, och då känns det som att.. Jag vet inte, jag tycker väl att 
det är konst, det är bara det att jag inte kan använda ordet på min... 
K: Du törs inte riktigt det.. 
C: Jag tycker ordet är väldigt.. 
K: för att ni tycker det är pretentiöst? 
E: Ja precis, det låter väldigt pretto, liksom! 
C: Jag måste säga, jag tycker ordet konst, jag känner att jag får använda ordet konst! 
K: Det gör du, ja? 
C: Men när jag ser andra som jag inte tycker borde använda ordet som använder ordet, blir jag jättearg! 
K: Ja, just det? 
C: Jag blir så: Man missbrukar mitt ord!(skrattar) 
E: (skratt) 
 

Lars säger, om sitt graffittimålande: 

L: Ja, jag målar väl ganska mycket. 
K: Ja?  
L: Så att.. Ja, graffitti, då. Så jag tycker det ska bli kul att typ bli ihågkommen sen när man har slutat 
och är själv äldre liksom. 
K: Att det finns någonstans? 
L: Ja, precis. Man kan säga ”Ja, han gick här typ”, och... precis. 
K: Det är en sak, att man vill sätta lite spår.  
L: Ja, precis, man vill bli ihågkommen liksom.  
 

Hur talar de då om sitt bildarbete? Det är ett ganska begränsat vokabulär som blir synligt här. 

Oavsett vilken typ av bilder man talar om så används begreppen uttrycka mig, skapa, förmedla. 

Ett ord som gärna används är måla, ibland även när det handlar om att teckna. Om man vill tala 

om serietecknande så borde t.ex. begreppet bildberättande ligga nära till hands, men också här 

återkommer samma uttryck. I kursplanerna för de olika bildkurserna är generella beskrivningar 

det normala. Kurserna ska ge grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition och färglära. 

Kunna analysera och tolka olika typer av bild- och formspråk. Ha erfarenhet av eget bildskapande 

och formexperimenterande i olika material och tekniker. Det finns inte heller här några 

fördjupande begrepp, utan tendensen är den motsatta. Det ligger i grundtanken med 
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generaliserande skrivningar. Är det kanske så att också lärarna har anammat strävan efter 

generella uttryck så att eleverna lider brist på relevanta begrepp för bildproduktion och analys?  

M: Och det är ju väldigt svårt med linjerna också, det är ju inte som att dra med en penna. För två 
färger ska ju mötas, och så ska dom bli linjen liksom. Man har ingen linje plötsligt, det är det som är så 
läskigt, tycker jag, att.. 
K: Ja just det, du är ju van att teckna 
M: Ja, precis, och då, när jag målar, det ska inte synas några linjer 
A: Nej 
K: Nej 
M: Det ska ju va levande, och det är det som är det svåra, liksom, å få saker å..... när man inte har sina 
streck längre. 
K: Att tänka på hur färger kontrasterar mot varann och hur dom... 
M: Ja 
K: ...framhäver varann? 
M: om man liksom ska ha, göra ett ansikte, så ska det ju vara en bakgrund, men man får ju inte göra ett 
streck längre liksom utan dom två ska gå ihop och så.. är det där det börjar bli 
A: Um 
M: ..det svåra liksom. 
 

Mina använder här ett mera konkret språk, där problematiken beskrivs. Begrepp som kontrast och 

linje hjälps åt att beskriva vilka svårigheter man ställs inför i en måleriuppgift. Men begreppen är 

fortfarande konstnärligt baserade från måleriets domäner. 

När det gäller hur kritik mot utbildningen formuleras så gäller den två olika förhållanden. Det ena 

är kritik mot hur metodiken ”att lära sig genom att göra” tillämpas. Två av eleverna anser att det 

erbjuds för lite bildteori i samband med bilduppgifter, och att man därigenom slösar med tid och 

att man inte alltid förstår varför man gör vissa uppgifter, eller att man förstår det för sent. I 

kritiken av undervisningen talar eleverna som ”experter” och uppehåller sig vid hur en sorts 

yrkeskunskap konstrueras. Det handlar inte så mycket om estetik som känslouttryck utan om 

estetik i en nyttoaspekt, hur man lär sig att behärska de estetiska uttrycksmedlen och använda 

dem i ett bestämt syfte.  

När det gäller den teoretiska delen kan också otydlighet uppstå när olika lärare har olika syn på  

uppgiften. Inom konstnärliga utbildningar är det en del av pedagogiken att olika lärare har olika 

angreppssätt på likartade problem, och att eleverna kan dra nytta av detta för sin egen 

konstnärliga mognad. Ett sådant förhållningssätt är förmodligen mindre vanligt i skolan som 

helhet, där rätt och fel traditionellt är huvudfåran i kunskapsbyggandet. Här kolliderar två 

diskurser, och därför uppstår konfliktsituationer. Mina talar också om en medveten frigörelse från 

låsta föreställningar när hon ger uttryck för att hon förstått att man i vissa situationer måste släppa 

det man tror är riktigt och rätt för att kunna tänka i nya banor, vilket är en viktig förutsättning för 

att kunna utveckla kreativt tänkande.  

M: Ja, vi har fått väldigt bra tips så av lärarna...Vissa grejor tycker man är väldigt, såhär, nämen det här 
har inte jag någon hjälp av, men så känns det nog jämt. Men det jag känner är att dom har vart bra på 
och hjälpa en att släppa det här ”jag målar så bra, jag målar alltid på samma sätt”, liksom, det där vill 
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dom ju direkt att man ska släppa, och det känner jag att man vinner mycket på, av alla dom där tipsen 
man får liksom, så man lär sig ju verkligen grundligt hur man gör. Det känner jag just nu alltså.. 

 
Här måste teori produceras och förklaras, så att en medvetenhet kan nås om hur estetiska 

lärprocesser går andra vägar, hur kunskapen byggs upp av egna ställningstaganden och 

positioneringar. Om man nu berör detta så är det helt avhängigt den individuelle läraren. 

Det andra som kritiseras av två elever är styrningen mot konkreta uppgifter och projekt. Här är 

det raka motsatsen till tydlig teori man vill ha, nämligen totalt fria händer att välja studieområde. 

Mer projekt där eleverna helt själva väljer innehåll. Här verkar det vara modernismens fria 

skapande som återspeglas genom elevernas tankar. Diskursen om det estetiska programmet som 

en konstnärlig utbildning är den som artikuleras. Det är också mycket riktigt Cilla och Elin som 

för fram denna kritik. Deras kritik faller in väl i den konstdiskurs som de identifierar sig med. 

Cilla och Elin vill gärna arbeta med sitt eget skapande. Men de inser också att även andra 

arbetssätt är nödvändiga. 

C: Så... jag tycker verkligen att om det är nånting man ska ändra så är det mer fritt arbete. 
E: Fler projekt liksom! 
C: Projekt, att lärarna ska peppa eleverna till och göra det dom känner för. 
E: Och att man kunde ha typ, på, alltså, liksom, inte bara inom, alltså att man fick ha hela bild då. 
Såhär foto, lera, såna grejor, liksom, och sitta vid datorn och göra film om man ville det liksom... 
C: Ja, alltså man fick verkligen göra vad man ville, man kunde göra kläder, man kunde göra allt... 
E: ..så att det verkligen blev sådär, för det skulle ju vara roligt också om man kunde göra fler såhär 
utställningar, för det var väldigt roligt, tyckte jag. 
K: Tror ni att man kunde ha det så hela tiden? 
C: Mmmm....Man kanske inte skulle göra grejor då som man inte känner för 
K: Nä 
C: för det kanske inte är jättekul att sätta sig och måla en oljetavla tycker jag. Att visst, det är väl kul 
när man väl gör det, men det är ju himla mycket arbete, så mycket små-pillerill hela tiden. 
K: Ja! 
C: Och det är ändå väldigt bra känner jag, att jag har gjort det, så det är väl såna grejer, men  
K: Ja 
C: Jag tycker att man borde ha, 
K:  Det skulle vara mer tid? 
C:.. kanske, vartannat projekt, frivilligt i alla fall. 

 
Pojkgruppen har ingen kritik alls utan är helt nöjda med sin bildundervisning.  

E: Så att liksom, det är ju.... Ja, det är ju svårt att hitta något negativt i att....vi får ju uppgifter som 
hjälper oss framåt! 
(....) 
E: Ja, jag tycker det är skitbra att vi får prova på allt som är... 
L: Um 
(.....) 
L: Jag tror nog...Om jag inte hade gått bild så tror jag nog så att jag hade hållit på med bild ändå, 
hemma liksom, för det gjorde jag innan också. Men det har väl, visst, det har blivit mer av det, det har 
det om man tänker så.. Jag tycker det är mycket roligare nu att måla tavlor än vad det var förut i alla 
fall. 
E: Eftersom vi har lärt oss å... 
L: Javisst, man har lärt sig teknikerna och sånt, här. 
E: Och färger och så 
K: Så ni tänker att det är på bildområdet som ni har utvidgat er lite grann? 
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E: Ja, på bildområdet liksom. Fast...det är ju inte...öh...det är inte ändrat det har bara ökat. 
 

Sammanfattningsvis talas det mest om traditionellt konstnärligt arbete (oljemåleri, teckning, 

installationsprojekt) när jag frågar om vad som är bra i bildundervisningen, men även de digitala 

och fotografiska delarna uppskattas, kanske beroende på vad som just har varit aktuellt i 

utbildningen. Det verkar handla om en strävan att behärska områdets tekniker för att senare 

kunna använda dessa till det man önskar. Kritik riktas mot att  man får för lite teori och för lite tid 

för friare arbete. För mig är det en illustration av att diskursen är instabil. Som jag uppfattar 

ungdomarnas användning av de traditionellt konstnärliga termerna är dessa under omförhandling, 

och betyder inte längre samma sak som tidigare i den konstnärliga diskursen. Ungdomarna har på 

grund av bristen på teori i estetiska programmet inte fått tillgång till en begreppsapparat som är 

mera brukbar när det man vill tala om är den visuella kulturens uttryck. Därför lägger de andra 

betydelser i begreppen, och dessa blir därmed flytande signifikanter. 

8. 5 Identiteten 
Två av grupperna blir för mig extra tydliga exempel på hur identitetskonstruktionen tar plats i 

skolan på estetiska programmet. Man kunde tänka sig att elever på ett sådant program skulle 

känna samhörighet med andra inriktningars elever genom den estetiska praktiken och söka 

samarbete på ett naturligt sätt. I en av intervjuerna avfärdas en sådan tanke direkt. 

K: Och sen kanske ni träffar dansare och musiker och teatermänniskor här också som kan locka er in 
på nåt, eller har ni inte tänkt så? 
E: Nej. Eller... 
L: Nej 
L: Teater är inte så, ja... 
E: Nej 
K: Känner ni dom som går på dom andra inriktningarna? 
L: Nä, dom håller sig ganska utanför tycker jag. 
E: Jag känner.. 
L: Du känner några dansare, kanske 
K: Ja, just det 
E: Dans-2:an. För vi hade...Jag gick i samma grupp som några också. Vi hade en grupp för länge sen. 
K: Men du gör ingen dans på skoltid nu? 
E: Nä. Det gör jag inte. Det är inte min dans, det där. 
 

Att identifiera sig med en grupp är en process som ligger nära den individuella identifikationen, 

som tidigare konstaterats. Eleverna på bildinriktningen identifierar sig med det visuella och 

utformandet av det visuella, som vi ser bl.a. av deras expert-inställning eller identifikation.  De 

olika inriktningarna på programmet står för tydligt åtskilda uttryck med helt olika 

kunskapsprocesser, vilket får återverkan på gruppidentiteten som även den blir mycket tydlig. I  

min egen skolvardag har jag ofta sett hur grupperna i en klass med två olika inriktningar tillsluter 

den egna inriktningen, och i många sammanhang utesluter ”den andre”.  I den situationen 

ignoreras skillnader inom den egna gruppen. Bildelever talar om hur ”musiker” är och vad 



 

 29

”musiker” gör. Gymnasieskolan bubblar av den sortens gruppkonflikter som, speciellt i 

sammanhang där flera program blandas, blir accentuerade.  

8. 5. 1 Stil 
Vardagsestetik och vardagskultur är begrepp som omfattar de ungas vardagliga symbolskapande 

aktiviteter enligt Paul Willis (1990). 57  

Konsten betyder inte något för de flesta ungas människors liv. Men deras liv är fulla av uttryck, tecken 
och symboler genom vilka individer och grupper visar sin närvaro, söker sin identitet och meningen 
med livet. Unga människor uttrycker eller försöker hela tiden uttrycka någonting om sin aktuella eller 
möjliga betydelse och plats i kulturen. Detta är den levande vardagskulturens värld.58 

 
Detta stämmer väl med den bild jag fått genom mina informanter. En stor del av vardagsestetiken 

utgörs av stilproduktion. I Göthlund (1998) citeras Wennhall (1994) Begreppet ”stil” beskrivs 

som:  

en mer medveten symbolisk kommunikation med många funktioner. Stilen fungerar utåt som 
en gränsmarkör och inåt mot individen och gruppen, där stilen genom att markera 
gemenskapen bekräftar och stärker identiteten.59 

 
Elis redogör i intervjun utförligt för hur han arbetar med sin stil, och vad han vill uppnå med den. 

Det han talar om är en blandning av praktiska detaljer som har samband med hans breakdans och 

utseendemässiga stilgrepp för att ge identifikation.  

E: På fritiden så är det mest, det är dans och streetart eller ja, graffitti, ja streetart. 
K: Vad gör du då? 
E: Ja. Jag dansar breakdance. Och det blir, det blir liksom som... man har med sig det hela tiden då med 
breakdance. Att...Eller, var det den här frågan när vi?.. 
K: Ja, hur du använder kultur, vad det innebär för dig också.  
E: Ja, jag brukar liksom köpa kläder och skor och sånt där som man kan breaka i........  
K: Um 
E: Jag liksom följer den.. 
 (....) 
E: Ja det kommer tillbaka. Och så brukar vi ha, köra med, antingen en lång T-shirt under eller nånting, 
så att det sticker ut, liksom, eller  ja... 
K: Är det, är det den där remsan som du vill ska synas, eller tycker du att det känns skönt att det är 
långt och döljer? 
E: Det är både och, är det faktiskt, plus att vad heter det, på sådär långa T-shirtar så brukar man trycka 
namnet som man har när man breakar, där bakpå.  
K: Aha, längst ner på T-shirten som sticker ut sådär. 
E: Ja, eller här fram.. 

 
Cilla och Elin vill inte ansluta till någon stil. För deras del verkar det snarare vara en anti-stil som 

eftersträvas, eller är det kanske också en stil? I konstdiskursen är det originalitet som är normen. 

                                                 
57 Willis, Paul (1990), Common culture. Symbolic Work at Play in the Everyday Cultures of the Young, Buckingham: Open University Press i 
Aulin-Gråhamn, Persson, Thavenius (2004); 
58 Willis, Paul (1990), i Aulin-Gråhamn, Persson, Thavenius, (2004). 
59 Göthlund (1997). 
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Det finns en njutning i att gå och titta på ”saker”. Beskrivningen av hur man tar in världen 

visuellt är intressant. Det som kan se ut som vanlig shopping  fyller för flickorna en kreativ 

funktion, där av de olika kläder och föremål som de hittar skapar egna kreationer och bilder av 

tänkbara rum, i deras fantasi men också i deras gemensamma samtalsrum.  

I Cillas och Elins reflektioner finns en stark kritik mot det alltför designade. De vill själva vara 

kreativa. 

C: Att gå till tillexempel IKEA eller HM...Jag har lite förakt mot det. För det är ju någon annan som 
har skapat det, som lever nu liksom, och.... jag vet inte att..... 
E: Det känns så massproducerat liksom! 
C: Ja, jag vill hitta mina egna grejor och göra dom till mina egna grejor och använda dom på mitt eget 
sätt, jag vill inte se hur det ska se ut i ett visningsrum, liksom... 
 

På estetiska programmet, kanske särskilt på bildinriktningen, har man tillfälle att både orientera 

sig på stilområdet genom t.ex kulturhistoriska kurser, och arbeta med sin egen stil. Det gör att 

personen knyts nära till skolarbetet.  

8. 6 Influenserna 
Frågan om varifrån  ungdomarnas influenser kommer blev inte nödvändig att ställa i all grupper, 

därför att detta flätades in i de andra svaren på ett ganska självklart sätt. För Elis, som ser sig 

själv som hip-hopare var intervjun en lång beskrivning av  hur hans intresse utvecklats och vilka 

influenser han tagit till sig. Hip-hopens ursprung i amerikansk gatumusik berördes inte 

egentligen, men däremot hur hans kompis förde med sig influenser till klädstil, ny musik och 

”moves” som han snappat upp. Internet och filmer var också viktiga källor.  

L: Man får ju reklam från allting egentligen, tunnelbanan, TV, så det är ganska svårt att undvika. Men 
jag tror aldrig jag har köpt nånting för att jag har sett det på reklam, det tror jag inte jag har gjort, 
liksom. Köpt en jacka, det tror jag inte jag har gjort. Man kanske får tips, såhär, man kollar runt i en 
affär, ja, det här gillar jag, jag testar det. 
E: Det kan väl va kul också ifall du ser nån...film, ser du nån som har nånting riktigt snyggt, kan man 
ju...det är inte kul å ha exakt samma, men nånting som påminner om.. 
L: Ja, precis. 
E: Det... 
L: Jo (på inandning) 
E: (säger något ohörbart) 
K: Man har ögonen med sig och kollar liksom efter kläder och grejer, så. 

 
Här är det samma aktivitet som Cilla och Elin beskriver när de går i butiker eller sitter på café 

och tittar på folk och hur de klär sig och för sig.  

C: Film, foto är kul att kolla på, utställningar. Jag tycker väldigt mycket om att kolla på saker  överallt, 
i verkliga livet. 
E: Kläder, typ ”vintage”.. 
C: Kläder älskar vi! 
E: tycker jag, vi, ja båda två kan jag tänka mig! 
C: Um! 
K: Går ni och tittar på second hand-butiker?  
C: Ja, all the time, det är mitt liv! 
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K: Hur väljer ni där då? Vad är det ni tycker är snyggt när ni kommer dit? 
C: Man har ju olika perioder, och olika inspirationskällor och sådär, men... 
E: Mm, ofta brukar man tycka egentligen att det mesta är snyggt i en sån affär, bara det att man har ju 
ändå sin egen stil, men man kan kolla på nånting man aldrig skulle köpa och tycka åh, va häftigt, 
liksom! 
K: Jaja, ni går bara för att titta också, det är inte för att ni själva ska köpa nåt. 
E: Inte alltid, liksom. 

 

Påverkan av masskulturen är det som ungdomarna själva tar upp som de viktigaste influenserna, 

tillsammans med kompisar och syskon. Stilskapandet verkar vara en ständig följeslagare och 

inhämtande av influenser är en vardagsaktivitet som man inte reflekterar så mycket över. 

Ungdomarna talar alla om musik, film, reklam, internet, men ingen nämner faktiskt TV.  

Frågan om hur ”marknadsestetiken”60 fungerar mot ungdomar som går på estetiska programmet 

ligger som en outtalad underfråga hos mig. Har de ett annat förhållningssätt till den kommersiella 

kulturen än andra ungdomar? Det jag kan konstatera är att alla de tre grupperna tydligt formulerar 

kritik mot konsumtionskulturen, men ur olika perspektiv. De är inte, åtminstone inte i sitt tal, 

några aningslösa offer för dokusåpor och reklam. 

E: Om man köper nånting på second- hand känns det ju som att ja, troligen är det ju inte så många fler 
som har det här, och så känner man att det blir sitt eget plagg på en gång. Om man köper nåt på HM 
blir det liksom att ja, det är väl mitt plagg, men det är egentligen HM:s plagg ungefär, det känns som 
att man går och gör reklam hela tiden... 
 

Varumärket har blivit så dominerande och kontrollen över modemarknaden är tydligen så total 

bland dessa ungdomar, att man kan uppleva sig som en vandrande reklampelare iklädd H&M:s 

kläder. ”Det är egentligen HM:s plagg”. Jag associerar till Troed Troedssons föreläsning i 

Göteborg där han säger att ett par jeans för ungdomar idag har ett bomullsvärde på 50 kr och 

resten upp till jeansens pris är ideologivärde, som man alltså i många fall är beredd att betala dyrt 

för. Cilla och Elin resonerar i dessa termen, och anser att värdet är för högt eller felplacerat, och 

är inte intresserade av att delta. De sätter sig snarare över än utanför modediskursen. Elin och 

Cilla fokuserar sin kritik på modevärlden i sig, och inte på andra ungdomar som anammat 

modehysterin, vilket Mina och Anders snarare gör. De har annars ett avspänt kritiskt förhållande 

till populärkulturens influenser. 

M: Alltså, när jag tänker på schlagermusik, det är sånt där som ger en (skratt) glädje för en kort stund, 
och det är verkligen inget fel på det heller. Vi är ju jätteinfluerade av populärkultur, jag menar, våra 
kläder är ju inte direkt som om vi kom från 70-talet eller nånting (skratt), vi har ju ändå normala kläder 
för den här tiden, vi lyssnar på musik från den här tiden, vi tar in jättemycket populär...alltså 
överhuvudtaget, band som man får tag i har vi ju fått tag i för att andra lyssnar på dom för att dom är 
populära, andra har hittat dom nånstans, så att det går ju inte säga att vi är emot det där, så är det inte. 
Vi är mitt i det. Men man får ju försöka sortera lite vart man tycker gränserna går till att det blir för 
mycket, att man passar in i det, att man är för mycket i den kulturen, förstår du vad jag menar? 
(...) 

                                                 
60 Se avsnittet 9.4.5 Estetik. 
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M: Annars så försöker jag...Jag försöker va så öppen mot allt som möjligt, men jag ska känna att det 
rör mig. 
K: Ja. Det låter som att du vill göra sånt som du känner gör ditt liv bra, där du är. 
M: Ja, precis, det som hjälper mig att nå mina mål 

 
Eleverna beskriver också att skolan genom olika aktiviteter, som teater och museibesök och i 

undervisningen, hela tiden bidrar med kulturella och estetiska influenser. Skolan står för en 

breddning av intresseområdet. Eleverna beskriver t.ex. hur en musikalföreställning var bättre än 

förväntat och gav nya upplevelser, och hur konstnärer har influerat serietecknandet. 

8. 7 Elevernas egna formuleringar om hur kultur används 
E: Ja. Jag dansar breakdance. Och det blir, det blir liksom som... man har med sig det hela tiden då med 
breakdance. 
         (....) 
K:Vad är det du får ut av det egentligen? 
E: Um....Dels tycker jag att det är bland det roligaste som finns liksom. Och det är skönt, det är.. 
K: Att dansa 
E: Ja, att breaka liksom 
(...) 
L: Ja, jag målar väl ganska mycket. 
K: Ja?  
L: Så att..Ja, graffitti, då. Så jag tycker det ska bli kul att typ bli ihågkommen sen när man har slutat 
och är själv äldre liksom. 
K: Att det finns någonstans? 
L: Ja, precis. Man kan säga ”Ja, han gick här typ”, och... precis. 
K: Det är en sak, att man vill sätta lite spår.  
L: Ja, precis, man vill bli ihågkommen liksom.  
K: Men så, det måste ju vara andra saker också- försök att formulera det, vad det är ni tycker att ni får 
ut? 
L: (suckar) Ja, det är ju väldigt kul å umgås med kompisar liksom, åka iväg å måla liksom, man... 
K: Det är en social grej 
L: Ja, precis, man kan ju va några stycken liksom, ta en roadtrip typ till Norrköping, och måla där, 
liksom, på laglig väg, liksom. Visserligen målas det ju över direkt, men man fotar ju det och sen sätter 
in det i ett fotoalbum så man kan kolla liksom senare sen och... 
E: Det är kul under tiden, och va där med kompisar. Grilla lite. 
K: Det är det här med, det är en aktivitet som man gör ihop med andra människor. Man får liksom band 
till dom här, eller? 
L: Precis. 
E: Det är också viktigt, det är det. 
(.....) 
K: Är det något speciellt med festivaler? Det tycker inte du då alltså? 
L: Nej, jag är typ lite halvt emot, jag tycker det är, jag vet inte, jag skulle inte kunna sova, det skulle va 
helt jobbigt tror jag. 
(...) 
E: Nej, jag tror att det kan va...Det var rätt kul faktiskt om man är ett gäng kompisar. Faktiskt 
K: Det är många som tycker att det är livets höjdpunkt att vara på festival. 
E: Ja, det håller jag inte med om. Fast det är en bra och rolig grej att göra tillsammans med kompisar, 
tycker jag. 
(....) 
K: Vad är det man vill att det ska ske för att det ska vara bra? 
L: Jag tycker det ska vara ganska mycket humor och liksom bra musik. 
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E: Ja, en sån där föreställning över huvudtaget. Till exempel på dom föreställningarna vi gör, då 
sk...det är ju liksom för att folk ska vara med och klappa å vifta med armarna och.....eller då... svinga 
med armarna, liksom sträcka upp armarna och skrika och...när man gör nåt typ bra och så. 
K: Det är ett tecken på att dom är med, va, eller att dom upplever nånting? 
E: För annars så känner man sig.. jag vet inte, man blir lite sådär halvt ba... aaa 
K: Ja, du vet hur det känns att stå därframme när inte folk är med? 
E: Eller...inte....för oss så brukar dom oftast vara med, sådär, men.... 
K: Men det är vikigt. Och jag tänker när ni säger det, att det är ju den där upplevelsen då som ni... 
E: Ja, man behöver den där extra boosten, typ. 

 
Sammanfattningsvis är det viktigt att själv sätta spår, kultur står för det lustfyllda, och man 

strävar efter att få nya, oförutsägbara upplevelser. Genom kulturanvändningen får man social 

gemenskap. Anders formulerar också ett av de få direkta svaren på frågan vilka behov som 

tillfredsställs, vad han använder kulturen till, när han talar om film:  

A: Film är  ju en del som liksom man kan förstå liksom.. jag förstår känslor i en del filmer. Om man ser 
till exempel en person bli jättearg kan man sätta sig in och tänka, ja, han tänker såhär eller han känner 
så. Då kan jag, brukar jag försöka få till det genom...i en teckning. 

 
Detta är den svåraste frågan. Det krävs livserfarenhet för att kunna distansera sig från upplevelsen 

och göra den sortens reflexioner. Men det här svaret är desto mer informativt. Kulturkonsumtion 

ger också övning i att förstå andra människors handlingar och känslor. Det ger mening åt det 

vardagliga livet. 

8. 8 Bild- och formgivningsdiskursen 
Den här undersökningen visar på en diskurs som är kontingent på läroplanens område. Där har  

begreppens betydelser kommit i gungning därför att relevant teoribildning och därigenom 

användbara begrepp saknas på gymnasienivån. Både elever och lärare ser ut att ha avancerat in i 

den visuella kulturen i den diskursiva praktiken, medan läroplanen släpar efter borta i nittiotalet, i 

en allt tunnare lina. 

Eleverna använder sig av den visuella kulturen i sin identitetskonstruktion och i sitt 

kulturutövande, liksom i sin kulturkonsumtion. Konsten har betydelse för ungdomar i det fall de 

upplever att den berör, men konst har ingen särskilt avskild eller upphöjd plats, utan är ett 

kulturuttryck bland alla andra. Eleverna talar om en gymnasieutbildning där de förväntar sig att få 

kunskaper om produktion och användning av visuella företeelser i en vid bemärkelse. De går inte 

där med syftet att få tillfälle till att göra konst, utan för att utveckla visuella kunskapsformer, för 

att kunna använda dessa i varierande syften. Influenser och inspiration hämtas från ett brett fält 

där populärkulturella företeelser dominerar, men där också det mera finkulturella har betydelse. I 

elevernas diskurs görs dock inte den sortens distinktioner, utan varje företeelse granskas och 

värderas i förhållande till det man vill utveckla. De ungdomar jag har intervjuat har alla ett 

självständigt förhållningssätt till marknadskulturen och låter sig gärna inspireras, men sätter 
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själva ihop de uttryck som intresserar dem, och skapar sin egen mening ur detta. Bild- och 

formgivningsinriktningen ger influenser och stöd i det identitetsarbete som ungdomarna är 

involverade i och ger kunskaper på det visuella område som de är intresserade av. I Läroplanen 

berörs varken identitetskonstruktion eller visuell kultur, varför man måste betrakta diskursen som 

instabil som helhet. 

9. Presentation av områden att beakta i en läroplansdiskussion  
En gymnasieutbildning har två uppgifter, att ge kunskaper som är nödvändiga i ett 

samhällsperspektiv och att ge individen möjlighet att utvecklas på områden som man är 

intresserad av. Det är alltså viktigt att båda dessa uppgifter beaktas noga i ett läroplansarbete. 

Skälet till att jag har valt att ta upp de områden som följer under  9.3 och 9.5 är bl.a. det faktum 

att gymnasieskolan inte har lyckats forma utbildningar  som gett möjlighet till social rörlighet i 

samma utsträckning som under mitten av 1900-talet, och att skolan som plats för ungdomars 

självständiga identitetskonstruktion blir allt viktigare. I identitetsprocessen har de etiska frågorna 

stor vikt, medan utrymmet för den typen av diskussioner i skolan blir allt mindre. När man nu 

föreslår att ämnet estetisk verksamhet tas bort krymper möjligheterna ytterligare. Jag menar att i 

en estetisk utbildning måste detta få ta plats, och en läroplan måste ta sig an de etiska frågorna på 

ett metodiskt sätt som bygger på den forskning som finns på området.  

Jag har uppfattningen att det Estetiska programmets bildinriktning i jämförelse med andra 

studieförberedande program har en ovanligt stor framtidspotential. Här kan ett centrum för 

visuella kunskapsformer i gymnasieskolan utvecklas, som kan bidra till att höja gymnasieskolans 

kvalitet med riktning mot det framtida kommunikationsbaserade samhället, om en läroplan som 

anger denna riktning utvecklas. Det föreslagna programmet för Humaniora-estetik är en teoretisk 

konstruktion utan bas i den samhälleliga verkligheten. En kommande läroplan för en 

bildinriktning på ett estetiskt program måste bli en helt ny konstruktion. 

Jag har här valt att ganska kort beröra sammanhang som den nuvarande läroplanen inte lyfter 

fram, i syfte att tydliggöra vilka behov som jag just nu bedömer kan urskiljas för en kommande 

läroplan. Som jag ser det samverkar ungdomarnas utsagor med detta material för att ge mig svar 

på de frågeställningar som är uppsatsens utgångspunkt. 

9. 1 Läroplansteoretiska resonemang 
Enligt Thomas Englund (1986) har svensk skolhistoria präglats av tre generella 

läroplansreformer, den patriarkaliska medborgarutbildningen, den vetenskapligt- rationella 

medborgarutbildningen och den demokratiska medborgarutbildningen. Undervisningens innehåll 

analyseras enligt följande : 
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• essentialism (skolan ska baseras på det essentiella, på akademiskt ärvda ämnen) 

• progressivism (skolans mål skall vara individuellt och socialt framåtskridande, eleven 

som helhet skall stå i centrum) 

• perennialism (skolan ska baseras på mänsklighetens eviga återkommande frågor om sant 

o falskt, rätt och fel, vackert och fult ) 

• rekonstruktionism (skolan ska baseras på kultur- och samhällskritik, vara framtidsinriktad 

och ha en utopisk målsättning, aktivitetspedagogisk och gränsöverskridande) 

Den svenska läroplansdebatten och utbildningspolitiken har liksom den amerikanska i huvudsak 

rört sig mellan essensialism och progressivism visar Englund. Lgr-80 förespråkade ett progressivt 

arbetssätt, men hade också rekonstruktionistiska drag genom betoning av framtidsfrågor. Lpo/Lpf 

-94 innebar en återgång till en essentiell utbildningfilosofi med basfärdigheter och teoretiska 

läroämnen i fokus(”Back to basics”). 

Avsikten med den planerade revideringen av gymnasiet 2007 var att aktualisera läroplan och 

kursplaner som skrevs på tidigt 1990-tal i syfte att höja utbildningens kvalitet. Det färdiga 

förslaget förkastades då den borgerliga alliansregeringen tillträdde 2006. Alliansregeringens 

nyskrivna revideringsförslag sägs förutsätta att nuvarande läroplaner gäller. Härmed är det bara 

att konstatera att den teori som gymnasieskolan just nu arbetar med formulerades för ca 15 år 

sedan. Då såg världen emellertid inte ut som den gör idag. Den kultursyn som låg till grund för 

programmet är inte längre aktuell och det estetiska områdets villkor är helt förändrade. 

Populärkulturens inflytande och den visuella kulturens expanderande betydelse för 

samhällsutveckling och människors liv går inte att bortse ifrån. I läroplanen syns inte detta.    

LPF -94 arbetar med medvetet generaliserade skrivningar som grundläggande metod.61 Breda och 

allmänna formuleringar skall, som syftet är, ge frihet för den lokala skolan att utforma 

undervisningen (”deltagande målstyrning”).  Men samtidigt lämnas fältet fritt för tolkning vilket 

kan vara svåra att dra nytta av om avsikten är att höja utbildningens kvalitet. Istället borde 

utbildningsområdet preciseras och de behov och krav på utbildning som detta ställer borde 

formuleras så att aktuell teori kan lyftas fram. För en bildinriktning på gymnasienivå skulle den 

visuella kulturen vara en rimlig avgränsning av utbildningsområdet. 

9. 2 Kursplaner  
När läroplansarbetet i framtiden har kommit så långt som till kursplanekonstruktionen är det mer 

konkreta avgöranden i frågor som relateras till hur ämnen och kurser ska designas som måste till. 

I det här arbetet har jag fokuserat på de stora dragen i en läroplan, och på områden som tidigare 

inte har funnits formulerade i sammanhanget. Min förhoppning är att det fortsatta läroplans- och 
                                                 
61 Thorsander(2007) s.20. 
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kursplanearbetet kommer att ske i en process som tar ett större grepp på området och involverar 

bildlärarprofessionen på ett annat sätt än tidigare. Men detta är ett alltför stort område för att 

rymmas i detta arbete. 

9. 3 Forskning om ungdomars identitetsskapande, social mobilitet och kulturell 
identitet 
I den skoldebatt som vill framställa den svenska skolan som en ”flumskola” borde skälen till att 

den svenska skolan har förändrats under de senaste femtio åren klargöras tydligare. Det  beror 

förmodligen inte enbart på en vilja från skolpolitiker att ”släppa fångarna loss”, och kan inte 

heller tas tillbaka genom en återgång till gamla metoder och hårdare tag. Det är snarare så att 

skolans erfarenheter av ungdomars förändrade attityder och beteenden, genom diskursiva 

maktstrider har tvingat fram nya synsätt och metoder i skolan. 

Thomas Ziehe har genom att formulera vad den kulturella moderniseringen i vår tid betyder för 

människors möjligheter att hantera ändrade livsvillkor i vardagen och i sitt inre liv, fått en stor 

betydelse för forskning om ungdomskultur och pedagogik. Hans begrepp kulturell friställning  

innebär att traditioner för identitet, familjebildning, arbete osv. har förlorat sin självklarhet och 

ifrågasätts. Särskilt för ungdomar blir detta en dubbelbottnad process som leder både till 

osäkerhet och belastning men också ger möjlighet till förändring som aldrig tidigare. 62 Begreppet 

kulturell expropriering, som innebär att människors fantasier och drömmar koloniseras eller 

exproprieras av samhälleligt producerade bilder och symboler är också betydelsefullt. Reklam, 

porr osv. hotar att blockera de egna, autentiska erfarenheterna, men de förser oss också samtidigt 

med ett språk för att kommunicera tidigare outsägbara upplevelser. Populärkulturens allt större 

inflytande på ungdomars liv är ett exempel på detta, och forskning om ungdomskultur ur olika 

perspektiv erbjuder tankemodeller för hur denna problematik kan behandlas. Begreppen 

reflexivitet, görbarhet och individualisering syftar på nya drag i människors livsvärld. Detta har 

sedan utvecklats vidare av många andra forskare på området. 

Av bl.a. Kirsten Drotners studie av ungdomars arbete med bl. a. film framgår att användningen av 

klichéer och schablonartade framställningar hämtade ur populärkulturen inte, som man kan tro, 

enbart är trivialiserande upprepningar, utan används i filmarbetet för att pröva sitt förhållningssätt 

och konstruera möjliga identiteter i olika diskurser. Populärkulturens stereotyper  utgör i den 

meningen inte rollmodeller utan kan snarare liknas vid masker att prova. 

Utan närmare kännedom om forskningen på området har det länge varit rimligt att anse att skolan 

borde använda sig av elevers intresse för bearbetning av sin egen identitet. Elevernas intresse för 

arbetet i skolan ökar och det bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Ungdomarna har genom att 

                                                 
62 Ziehe, Thomas (1992), Kulturanalyser. Ungdom utbildning modernitet, Stockholm/Skåne: Brutus Östlings förlag Symposion. 
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alltmer tydligt sysselsätta sig med det som rör den egna personen och den sociala 

kommunikationen förändrat diskursen skola. Det innebär också att lärarens förhållande till 

eleverna ibland blir mycket personligt, och att eleven dras in i skolsammanhanget med hull och 

hår. De gemensamma läroplansmålen syftar också till att hela personligheten ska behandlas i 

skolan, eleven ska utveckla social kompetens, empati osv. I boken Ljusnande Framtid (1998) för 

Jonas Frykman ett resonemang som tar sin utgångspunkt i den debatt som under slutet av 1900-

talet har förts om det som kallats skolans kris, och vad som orsakat den.63 Det etnologiska 

perspektiv han använder behandlar inte den enskilde lärarens och pedagogikens roll utan låter 

istället generella strukturer träda fram. Den svenska skolan har under de senare årtiondena 

misslyckats med att få till stånd en social mobilitet. Under 1950, -60 och -70-talen gick långt fler 

från arbetarklass och lägre medelklass vidare till högre studier än vad som är fallet nu. 

Förklaringen till framgångarna när det gällde social rörlighet finner Frykman i kombinationen av 

en tydlig och avgränsad skolkultur med stränga regler, en ”spelplan”, där det som krävdes av 

eleven var att prestera efter reglerna, men där eleven alltid lämnade en stor del av sitt jag utanför 

skolan. Skolans strävan var att förmedla framtidstro genom att på  många olika sätt betona vikten 

av att bli ”något”. Skolans tradition har varit att träna eleverna för något annat, inriktat dem på  

att bryta upp. Den Italienske sociologen Alberto Melucci  pekar ut just metamorfosen som den 

mest livskraftiga traditionen inom modernismen. 64 Frykman använder det antropologiska 

begreppet structure 65 för skolan som den var, vilket är en plats där människor uppträder i 

enlighet med regler och spelplaner, och där de agerar i överensstämmelse med olika roller. 

Skolan fungerade som en kulturell arena där insikter väcktes och framtiden förhandlades, genom 

att vara rituellt organiserad och tydligt avgränsad.  

Det Frykman menar har hänt är att skolan i postmoderniteten har övergått till att göra eleven till 

”någon”, till att alltid spela huvudrollen. Skolan försöker nu vara det som motsvaras av begreppet 

communitas, där människor bemöts för vilka de är, och endast det personliga och känslomässiga 

finns kvar. Hemmet är den typiska communitasmiljön. Frykmans tes är att när skolan intar 

hemmets position och eleven kommer in i skolan med hela sin person har skolan förlorat sin 

funktion som rituell spelplats och övningsarena inför transitionen 66 in i framtiden. När den 

personliga bakgrunden och individens kvalitéer tas upp som arbetsmaterial i skolan hamnar också 

vissa grupper i rampljuset. Somligas kulturella identitet underlättar klättring bättre än andra. En 

central fråga blir i denna situation hur skolan genom sitt sätt att arbeta skall kunna rikta elevernas 

                                                 
63 Frykman, Jonas. (1998), Ljusnande framtid! Lund: Historiska media. 
64 Melucci, Alberto (1991), Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos, i Frykman (1998). 
65 Victor Turner (1969), The ritual process. Structure and Atistructure. New York: Cornell University Press i Frykman (1998). 
66 Eng. = övergångsperiod 
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fokus mot framtiden, och särskilt ge en skjuts åt den stora grupp som kommer från hem utan 

studievana.67 

9. 4.  Kulturbegreppet, visuella kulturstudier 
Kultur är först och främst ett skapande och utbyte av mening i en grupp eller ett samhälle.68 I 

denna studie används den definition av kulturbegreppet som kultursociologen och en av 

grundarna av disciplinen cultural studies, Raymond Williams har utvecklat.69 Williams beskriver  

ordet culture som ett av de mest komplexa begrepp som finns i engelska språket, därför att det är 

ett nyckelbegrepp inom flera olika tankesystem som egentligen inte är jämförbara med varandra. 

Det har tidigt i historien betecknat olika former av kultivering och då främst i 

jordbrukskontexter.70 Under 17-1800-talen utvecklades begreppet till att även omfatta odling i en 

överförd bemärkelse. Defintionen synliggör fyra betydelser: 

 
1. Individuell betydelse: Ett allmänt mentalt tillstånd eller beteendemönster, i betydelsen att vara 
kultiverad. Det är något som en person kan tillägna sig eller äga, att ha uppnått en ”mänsklig 
fulländning”, som Williams uttrycker det. 
 
2. Samhällelig betydelse: Den allmänna nivån av intellektuell förfining i ett samhälle som helhet 
så som den framstår i ordet ”civilisation”. Olika samhällen kan ha uppnått olika kulturell nivå i 
den här meningen, vara olika civiliserade. 
 
3. Uttrycksbaserad betydelse: Kultur är de meningsbärande uttryck som produceras och 
konsumeras i ett samhälle. Detta är den betydelse där konst, musik, teater, dans, litteratur och 
andra betydelsebärande uttryck placeras. 
 
4. Sociokulturell betydelse:  Kultur som levnadssätt, materiellt, intellektuellt och andligt. I den 
här definitionen inbegrips inte bara meningsbärande uttryck utan också andra aspekter som 
människors individuella erfarenheter och olika sätt att ge sina upplevelser mening. 
 
Kultur är alltså inte bara produktioner och artefakter som man kan uppleva eller ta i bruk. Stuart 

Hall (1997) betonar att kultur i högre grad är en process och att det handlar om människors sätt 

att skapa och utbyta  mening i ett samhälle eller i en grupp.71 Hall talar om  det kulturella 

kretsloppet, vilket är hans beskrivning av hur mening skapas på olika ställen och cirkuleras 

genom olika praktiker och på så sätt skapar ett system som helt är genomsyrat av mening. 

Kulturen ger oss en bild av vilka vi är och var vi hör hemma, skapar känslan av en identitet. 

Mening produceras socialt, och genom olika regler och invanda föreställningar beter vi oss som 

förväntas inom kulturen. När vi använder, konsumerar, tillägnar oss kulturprodukter, och inte 

                                                 
67 Frykman (1998). 
68 Rose, Gillian (2001),Visual Methodologies. London: Sage Publications, s. 6. 
69 Lindgren, Simon (2005), Populärkultur- teorier, metoder och analyser, Malmö: Liber s.27 f. 
70 Williams, Raymond (1958), Culture and Society. London: Chatto & Windus.; (1976), Keywords. A Vocabulary of Culture and Society, London: 
Fontana, i (Lindgren (2005) s. 27 f.f. 
71 Hall, Stuart (1997), ”The work of representation”, i Stuart Hall (red.):Representation.London: Sage, i Lindgren (2005) s. 28 f. 
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minst när vi uttrycker oss själva i kulturell form skapas mening. Att analysera kultur handlar i det 

här perspektivet inte om”vad” den betyder utan snarare ”hur” den betyder. 72 Ur Halls 

socialkonstruktionistiska perspektiv är mening något som konstrueras  och inte som något som 

finns där från början. Halls begrepp representation  omfattar detta ”hur”. Den process som 

kopplar ihop företeelser, begrepp och tecken kallas för representation. 73 

9. 4. 1 Finkultur kontra Populärkultur 
Distinktionen mellan finkultur och populärkultur har sitt ursprung i det sena 1800-talet, då vissa 

element i en tidigare allmän och folklig kultur, som t.ex. Shakespeare, lyftes upp och ansågs som 

högre stående. 74 Finkulturen har också ofta tagit sig an de stora livsfrågorna med seriösa 

ambitioner, medan  populärkultur i huvudsak har haft kommersiella drivkrafter. Populärkulturen 

blev en andra klassens kultur som konsumerades av en obildad allmänhet, alternativt den 

meningslösa kultur som finkulturkonsumenter  konsumerar när de vill fördriva tiden. Den sortens 

värdeomdömen fyller en viktig funktion i klassamhällets maktordning, enligt Bourdieu (1986), 

därför att de där bidrar till att upprätta distinktioner mellan människor. 75 De smakomdömen som 

människor gör på livets alla områden positionerar dem i det sociala  rummet. De som har 

förmågan att förstå finkulturen, som besitter det rätta ”kulturella kapitalet”, kan utmärka sig som 

förfinade och avgränsa sig mot dem som saknar den.76 

Det är lätt att känna gen sig i en uppdelning av det här slaget. Men om finkultur och 

populärkultur ses som motpoler så finns flera problem i en postmodern tid som vår.  

Det ena är att om populärkulturen ses som en lägre stående kultur för icke förfinade människor, 

skulle det i vår tid göra i stort sett hela världens befolkning till råa sällar utan förfining. Det andra 

är att en sådan definition kräver att gränsen mellan finkultur och populärkultur kan identifieras, 

vilket knappast längre är möjligt. I det stora hela hämtar genrerna allt mera material och 

inspireras av varandra, så att gränserna är omöjliga att urskilja.77 Det verkar dessutom som om 

det som kallas populärkultur har tagit kommandot så att det idag snarare är finkulturen som har 

marginaliserats. Ett uttryck, som t.ex. en film, kan på samma gång vara både finkultur och 

populärkultur. Att samma film kan ses både som elitistisk och populär förklaras av att den tolkas 

på olika sätt av olika personer och i olika sammanhang. Ett typiskt exempel är filmen ”Pulp 

                                                 
72 Lindgren (2005), s.28 f. 

73 Lindgren (2005), s. 29 f. 
74 Lindgren (2005), s. 34. 
75 Bourdieu, Pierre (1986), Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. London: Routledge, i Lindgren (2005) s.34. 
76 Lindgren (2005) s.34 f. 
77 Williams, Raymond (1976), Communications. Harmondsworth: Penguin, i Lindgren (2005) s.36 f. 
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fiction”, som både kan ses som en kultfilm ur cineastperspektiv och som en våldsam actionfilm 

ur populärperspektiv.78  

Problemet kan sammanfattas i att resonemanget om fint och populärt i sig självt är värderande 

och denna värdering inte längre fungerar.  

Från finkulturens storslagna höjder blickade man ner över populärkulturens kommersiella 
träskmarker, utan att förvänta sig något annat än en bekräftelse av föreställningen om kulturellt 
förfall och om behovet av reglering och kontroll79 

 
Det finns inga belägg för att den befarade utslätning av kulturen som populärkulturens genomslag 

skulle orsaka har blivit verklighet. Det är viktigare att se de möjligheter som skapats. Den 

amerikanska populärkulturen har till exempel erbjudit en rik uppsättning symboler i filmer, 

reklamförpackningar, kläder och musik. Objekt och artefakter som, bl. a. med hjälp av 

lättillgänglig teknik, kan sättas ihop om och om igen av olika grupper i ett oändligt antal 

kombinationer. 80 Termen bricolage, använd av antropologen Lévi-Strauss  syftar på de olika sätt 

att ladda tecken och subjekt med nya betydelser genom att sätta ihop den i symboliska ensembler 

så att deras ursprungsbetydelser förändras. I stället för en stereotyp bild av populärkonsumenten 

vill Hebdige lyfta fram bilden av en aktiv och medveten person  som med populärkulturens rika 

urval av redskap formar nya individuella och lokala motbilder mot globaliseringens likriktande 

krafter. I min studie tycker jag mig ha funnit sex sådana exempel. 

9. 4. 2 Visuell kultur 
Visuell kultur är ett relativt nytt begrepp som fokuserar på det visuella som ett område där 

mening skapas och diskuteras. Den västerländska kulturen har konsekvent framhävt det talade 

och skrivna ordet som den högsta formen av intellektuell praktik, och sett den visuella 

representationen som ett lägre stående kommunikationssätt.81 Det sena nittonhundratalets 

filosofiska diskussion dominerades av de språkligt baserade strukturalistiska och 

poststrukturalistiska rörelserna, men vissa delar av den vetenskapliga och filosofiska världen har 

på senare år kommit att anlägga en visuell snarare än textuell världsbild.82 Michell (1994) menar 

att begreppet Picture theory kommer ur insikten att betraktandet och tolkningen av det betraktade 

i sig innebär ett lika stort och svårt problem som de olika formerna av läsning och tolkning av 

text, och att visuella erfarenheter eller visuell läskunnighet inte fullt ut går att föra in under och 

                                                 
78 Lindgren (2005), s 37 
79 Storey John (1997), An introduction to Studying Popular Culture. London: Routledge, i Lindgren (2005), s 40. 
80 Hebdige, Dick (1988), Subculture:The meaning of Style. London: Methuen, i Lindgren (2005) s. 41 f. 

81 Nicholas Mirzoeff (1999), An introduction to Visual Culture, London and New York: Routledge, s.7. 

82 Mitchell, W.J.T. (1994), Picture Theory, Chicago, Ill: Chicago University Press i Mirzoeff (1999). 
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tolka med textuella modeller.83 En annan viktig förändring mot en visuell kultur är den växande 

tendensen att visualisera  företeelser som i sig själva inte är visuella. Det kan gälla allt från 

röntgen och ultraljudsbilder över vetenskapligt använda mikro- kameror  till Hubble-teleskopet 

som fotograferar avlägsna galaxer- översättningar av förhållanden som vårt öga inte kan uppfatta, 

och som får allt större betydelse för mänskligt liv.84  

En av de stora uppgifterna i en visuell kultur är att förstå hur dessa komplexa bilder som vår värld 

konstrueras av är sammansatta.  De är inte producerade i ett medium eller på en plats, så som den 

traditionella akademiska uppdelningen skulle önska. Den visuella kulturen leder vår 

uppmärksamhet bort från strukturerade och formaliserade betraktelsemiljöer som biografer och 

gallerier. Det centrala blir  istället de visuella erfarenheter vi får i vårt vardagsliv. En målning kan 

lika gärna uppmärksammas som ett bokomslag eller i en annons, medan TV-tittande kan ses 

snarare som en social gruppaktivitet än som en individuell kulturell handling.85 Paul Duncum har 

fångat skillnaden mellan det gamla sättet att se på kulturella uttryck och den visuella kulturen i en 

illustrativ liknelse: Konsten har lätt kunnat kartläggas på samma sätt som ett träd växer med 

rötter, stam och krona. Den visuella kulturens spridning jämförs istället med växter som sprider 

 sig med jordstammar och underjordiska utväxter (eng. rhizome), som t.ex. gräs och låter sig inte 

kartläggas med enkla metoder.86 Det här omtalas ibland som den ”visuella vändningen”, i analogi 

med den tidigare ”språkliga vändningen”. Det pedagogiska problemet är inte minst den 

självklarhet med vilken det visuella presenterar sig för oss, och den allmänna uppfattning som 

råder att det visuella kan sorteras och hanteras utan särskilda kunskaper. Nicholas Mirzoeff 

uttrycker det på följande sätt:  

”The gap between the wealth of visual experience in contemporary culture and the ability to analyse 
that observation marks both the opportunity and the need for visual culture as a field of study”.87  

 

Visuell kultur som begrepp i bildpedagogiska sammanhang har diskuterats bl. a. av den 

australiske forskaren Paul Duncum. (2001).88 Han menar att den visuella kulturen har tagit över i 

det ögonblick då vi erkänner att vi befinner oss i en till stor del förändrad kulturell omgivning, 

där vi använder de nya teknikerna på nya kulturområden och i nya sociala sammanhang, och med 
                                                 
83 Mirzoeff (1999), s 6-7. Citat: In Michell`s wiew, picture theory stems from ”the realization that spectatorship ( The look, the gaze, the glance, 
the practices of observation, surveillance, and visual pleasure) may be as deep  a problem as various forms of reading (decipherment, decoding, 
interpretation,etc.) and that `visual experience´or `visual literacy´might not be fully expliable in the model of textuality.” 

84 Ibid s.5. 

85 Ibid s.7. 

86 Duncum, Paul (2001), Visual Culture: Developments, Definitions, and Directions for Art Education i Studies in Art education (2001:42(2).  

87 Mirzoeff, Nicholas (1998), ”What is visual culture?”  I N. Mirzoeff (Red.),  The visual culture reader, London: Routledge. 

88Duncum, Paul (2001). 
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helt nya ekonomiska förtecken. Exempel är möjligheten att försörja sig på att spela poker på 

internet, och när film, musik och nyheter laddas ner gratis till hemdatorn, och reklamen når oss 

visuellt var vi än befinner oss.89 Den visuella kulturen kan även inringas som Malcolm Barnard 

(1998) gör genom att dela upp begreppet i två, det visuella och omvärldskulturen: 90 

1. Visual: Anything visual produced, interpreted or created by humans which has, or is given, 
functional, communicative and/or aesthetic intent. 
2. Culture: (the institutions, objects, practices, values and beliefs) by means of which a society is 
visually produced, reproduced and contested 91 
 

 Exempel på den visuella kulturen som han nämner är:  

fashion, textiles, pottery and ceramics, hairdryers, shavers, cars, architecture, garden design, 
advertising, personal, public, corporate and popular images, film, television, computer 
environments, and games. Internet homepages, newspaper and magazine design, typography, 
producsts and packing of all kinds.92 
  

I läroplan och kursplaner för bildinriktningen innebär principen om öppna formuleringar att där 

finns plats att behandla även det som begreppet visuell kultur omfattar, och på många skolor har 

man sedan länge arbetat mer eller mindre ur detta perspektiv. Men det är inte längre något som 

kan vara valbart att behandla inom en bildutbildning. Det är den visuella kulturen som är det 

övergripande begreppet och därför måste det också definieras och förklaras grundligt i 

läroplanen. 

9. 4. 3 Visuell kultur i svensk tappning 
Forskning  och utvecklingsarbeten som pågick i anslutning till Teckningslärarlärarinstitutet 

(Senare institutionen för bildpedagogik) i Stockholm under decennierna i slutet av 1900-talet 

uppmärksammade tidigt massmediebildens växande betydelse i samhället, och hur denna typ av 

bilder skapade betydelser på ett nytt sätt.93 I backspegeln kan man se det som en reaktion på att 

den visuella kulturen började ta  form. I ett större perspektiv var detta avancerade diskussioner, 

långt framför vad som var aktuellt för teckningsundervisningen i andra länder. Det ansågs vara 

radikala och kontroversiella publikationer med vänsterpolitisk prägel. Det var i detta 

sammanhang som teckningslärarna förde fram och fick stöd för kravet på ett namnbyte från 

Teckning till Bild, och som institution bytte namn från Teckningslärarinstitutet till 
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Bildlärarinstitutet. Under samma tid var gymnasiets teckningsundervisning en krympande 

verksamhet i den gällande läroplanen fram till 1993. Försöksverksamheten med Estetisk-

praktiska linjer hade en tendens som gick mot konsthantverk och konst snarare än mot nya 

bildtekniker och media. Det som skulle utvecklas till den visuella kulturen  hade ingen 

representation i gymnasieskolan. Det var ofta äldre teckningslärare utan utbildning om nya 

bildtekniker och uttrycksformer som var anställda på gymnasierna. Den rest av undervisning som 

fanns var valbar och attraherade ungdomar som var intresserade av att utveckla ett personligt 

skapande. Detta var bakgrunden till att en strävan att behålla skolans bildundervisning på det 

personligt skapande området dominerade. Det var också så att större delen av gymnasielärarna 

organiserades av Lärarnas Riksförbund (LR), medan de flesta grundskolelärare liksom lärarna på 

Bildlärarinstitutet var organiserade i Svenska Facklärarförbundet, som i början av 90-talet 

uppgick i Lärarförbundet. Det har varit en allmän uppfattning att LR har haft en mera konservativ 

inställning till skolan och Lärarförbundet varit mera progressivt inriktat. När det nya gymnasiet 

skulle genomföras hämtades experter från skolgolvet in för att utarbeta läroplan och kursplaner, 

och Skolverkets strategi ser ut att ha varit att använda sig av det lärarförbund som dominerade på 

området, i varje fall hämtades bildexperter huvudsakligen från LR. Så snart gymnasiet var 

igångsatt anställdes en mängd nya bildlärare och den tidigare skillnaden i syn på bildområdet var 

utraderad. Om man ser till de två lärarförbundens agerande på bildområdet så verkar inga stora 

skillnader finnas kvar. Men läroplanens fixerade syn på bildområdet har alltså inte reviderats och 

det är därför en mycket ålderdomlig läroplan som fortfarande är i bruk. 

9. 4. 4 Konst 
Konstbegreppet har under lång tid varit den sammanhållande faktor som bildundervisning i 

skolan förhållit sig till. Den modernistiska konstuppfattningen där individen ses som ett slutet 

kärl av medfödda möjligheter som hos särskilt konstnärligt begåvade individer kan komma till 

uttryck i konsten har starkt fotfäste inom skolans värld. Undervisningens uppgift blir då att locka 

fram de medfödda talanger som kan finnas hos eleverna. En sådan uppfattning finns troligen hos 

de flesta bildlärare i någon mån. Det verkar som om den samexisterar relativt konfliktfritt med 

mera konceptuellt betonade konstuppfattningar som växt fram under senare delen av 1900-talet. 

Som jag ser det har konstbegreppet i stort en permanens inom bildinriktningen och jag har valt att 

studera andra delar av diskursen närmare.   
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9. 4. 5 Estetik 
I diskussionen om skolans framtidspotential tar ”Skolan och den radikala estetiken” ett grepp om 

de estetiska lärprocesserna och kultur i skolan. 94 Begreppet ”estetik” i detta sammanhang 

motsvaras som jag ser det av det begrepp ”kultur” som tidigare (Williams, kap. 9.4) definierats 

som den uttrycksbaserade betydelsen: Kultur är de meningsbärande uttryck som produceras och 

konsumeras i ett samhälle, och  ”estetiken” är den yttre form som det kulturella uttrycket ikläder 

sig. 

1. Den modesta estetiken i skolan innebär en oproblematisk syn på kultur som något allmänt gott. 

Den uppstår när skolan inte kan förhålla sig till marknadsestetiken på något förnuftigt sätt och när 

den förlorar kontakten med estetikens radikala tradition. Den modesta estetiken i skolan ger ett 

otidsenligt och oreflekterat intryck och istället för att utveckla riskerar den att cementera 

estetikens marginaliserade ställning i skolan.  

2. Marknadsestetiken är den kommersiella kulturens uttryck, och författarna pekar ut två 

dominerande förhållningssätt till marknadsestetiken i skolan: a) den okritiska anpassningen och 

b) det okritiska avståndstagandet.  

3. Den radikala estetiken kopplas till ”konstens radikala arv”, som ifrågasätter  vanemässiga och 

oreflekterade sätt att gestalta samhället vi lever i och kräver rätt att yttra sig.95 Till skillnad från 

”skolboksvetandet” släpper konsten fram det osäkra, ofärdiga, motsägelsefulla och mångtydiga i 

våra kunskaper.  Konstens väg är att vara öppen, frågande och kritisk och hela tiden ifrågasätta 

hur verkligheten ska beskrivas. Den radikala estetiken innefattar fantasi, känslor och intellekt, 

och utesluter inte det vardagliga som gör att alla kan delta i den estetiska praktiken.  

Begreppet den radikala estetiken kan inte användas för att välja ut den konst som skolan bör ägna 
sig åt. Det ska nyttjas för att reflektera över och värdera det sätt på vilket det estetiska perspektivet 
kommer in i skolans undervisning: Hur används konst och andra estetiska uttryck i elevernas 
erfarenhetsbearbetning, identitetssökande och lärande.96 
 

Skolkunskaperna i vilket ämne som helst har liksom vetenskaperna en formsida och kan 

därigenom ha något att lära av konsten. ”Det estetiska är en aspekt av all  kunskap. Vetenskapens 

estetiska dimension är inget yttre i förhållande till dess kunskapsfunktion utan en central, ofta 

omedveten del av kunskapsprocessen.97 

Författarna menar att arbetet med en ny skola även måste sträva emot demokrati och offentlighet. 
98 Skolans uppgift blir att göra ”individen i stånd att orientera sig i en komplex värld, uppfatta 

kvalitativa skillnader och göra egna självständiga val, samt reflektera över sig själv och sina 

                                                 
94 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004), s.99-101. 
95 Ibid s.120. 
96 Ibid s 229. 
97 Seip, Ingebjørg (1995),”Vetenskapens estetiska dimension” i Mellan konst och vetande, red. Bengt Molander, Göteborg: Daidalos, i Aulin-
Gråhamn (2004) s.227 
98 Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004), s 230. 



 

 45

behov i ett större socialt och kulturellt sammanhang.” 99 Det som sägs i detta citat är kanske det 

lättare att genomföra, eftersom var och en lätt kan inse hur viktig denna förmåga har blivit. 

Den andra stora utmaningen handlar om individens relation till en omvärld i ständig förändring, 

där varje människa måste ha förmåga att ”handla i ett offentligt erfarenhetsrum där åsikter kan 

brytas mot varandra och kompromisser ingås, och där man uppövar civiliserat och solidariskt 

umgänge med andra människor som har andra förutsättningar och åsikter än dem man själv har.” 
100 Detta blir den större utmaningen, eftersom det också ställer krav på handlingar som inte ger en 

omedelbar individuell tillfredställelse. Det kräver ett etiskt medvetande, som i dagens samhälle 

även det är ”kulturellt friställt” och inte längre följer tätt i föregående generationers spår. Varje 

individ måste  själv bygga upp sina etiska värderingar och insikter om att man själv är ansvarig 

för sina handlingar och dess konsekvenser. Den kristna moralen som varit självklar i vår 

kultursfär utgör inte längre någon fast marknivå. När religionen har förlorat greppet om samtiden, 

är det rimligt att det är genom kulturella uttryck som mening skapas i de etiska frågorna.  

9. 5 Etik med stöd av kognitions- och hjärnforskning  
De etiska aspekterna i gymnasieskolan tas i första hand upp i läroplanens allmänna 

formuleringar. Även här har förutsättningarna förändrats sedan början av 1990-talet. Det finns 

anledning att i en ny läroplan formulera teori och metoder som mer målmedvetet arbetar för att ge 

ungdomar möjlighet att fungera tillsammans med andra. Estetiska programmet har på många 

skolor en slags ”terapeutisk” funktion baserad på de estetiska arbetsprocesserna och på grupp- 

dynamik. Skolan har behov av att utveckla nya modeller för ett medvetet arbete med att skapa 

goda arbetsmiljöer, förklara och motivera. 

Peter Gärdenfors (2006) sammanför en mängd olika forskningsresultat som har inflytande på 

människans meningssökande och talar om moralens betydelse för människans behärskande av 

världen.101 Inom flera djurarter kan man finna exempel på ömsesidig altruism. Ett exempel är 

vampyrfladdermöss, som suger blod från boskap. En individ kan dela med sig till någon som 

annars skulle ha svultit ihjäl, därför att individen vet att den kan räkna med ömsesidig hjälp en 

annan gång. Människans självmedvetande gör det möjligt för oss att ingå i ännu mer avancerade 

samarbetsformer, indirekt ömsesidighet. Matematikerna Martin Nowak och Karl Sigmund har 

utvecklat en modell för den form av samspel som leder till indirekt ömsesidighet.102 Modellen 

bygger på att du genom att vara altruistisk bygger upp ett rykte om att vara en hygglig person, 

vilket sedan leder till att andra personer också hjälper dig. Den osjälviskes strategi, som ofta är 

omedveten, innebär att man avstår från en kortsiktig vinst för att bygga upp ett förtroende som 
                                                 
99 Nielsen, Henrik Kaare (2000), ”Pedagogiken och den moderna demokratin”, i Pedagogik, red. Jens Bjerg, Stockholm: Liber s.538. 
100 Ibid s. 542. 
101 Gärdenfors, Peter (2006), Den meningssökande människan, Stockholm: Natur och kultur, s.62 ff. 
102 Nowak, Martin och Sigmund, Karl (2005), Evolution of indirect reciprocy. Nature 437, s.1291-1298. 
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kan leda till att man i framtiden kan bli delaktig i mer värdefulla samarbeten. Man kan säga att 

osjälviskhet är att vara självisk på längre sikt.  

Visuella kunskapsformer har också fått stor betydelse inom t.ex. medicin och biologi. Med hjälp 

av kamerateknik kan skeenden iakttas som tidigare varit osynliga och svåråtkomliga. Den 

amerikanske forskaren J. Giedd har genom att studera ett stort antal personers hjärnor med hjälp 

av magnetkamera kunnat konstatera att den mänskliga hjärnan utvecklas oregelbundet och på 

oväntade sätt. 103 Hjärnan lär sig, när den är fullväxt, att specialisera sig och utvecklar i det syftet 

snabbare kommunikation men färre synapser/förbindelser. Frontallobens funktioner är i 

allmänhet mogna först framåt 25-årsåldern. Där samordnas hjärnans alla aktiviteter och avgörs 

hur hjärnan ska handla i en given situation, och det är där t.ex impulskontroll, långtidsplanering, 

omdöme, strategiskt tänkande och empatiskt tänkande äger rum. Laboratorieförsök har visat att 

tonåringar klarar uppgifter av denna typ i laboratorieförsök, men däremot inte lika bra i 

verkligheten. Alla vet att det är farligt att åka med en berusad bilförare, men i den konkreta 

situationen, där motstridiga signaler uppträder, särskilt om starka känslor är inblandade, har 

många tonåringar inte förmåga att välja strategisk rätt, utan väljer här och nu. Giedd menar att 

ungdomar bör få möjlighet att träna dessa förmågor i trygga situationer, men att man inte kan 

förvänta sig  fullt ut ansvarsfulla beslut. I de arbetsformer som används i estetiska ämnen, t.ex. 

projekt, är det ofta denna typ av lärande som sker. 

10. Slutdiskussion 
Som en utgångspunkt för slutdiskussionen vill jag citera de första formuleringarna som 

informerar om Estetiska programmet i läroplanen:  

På programmet läser man om hur konst och kultur påverkar oss i vårt samhälle och om olika 
konstnärliga uttryck. Om man är intresserad av att utveckla sina konstnärliga intressen finns möjlighet 
att fördjupa sig inom något konstnärsområde. 
Estetiska programmet har fyra nationella inriktningar: 
Bild- och formgivning - här kan man fördjupa sig mot olika slags teckningar, foto och skulpturer. Man 
får arbeta med olika material som trä, lera och metall. 

De här formuleringarna används ofta i informationsmaterial från skolhuvudmän som information 

till elever i årskurs nio. Vem blir förvånad över att föräldrar tvekar om den framtida 

användbarheten av en utbildning som beskrivs på detta sätt?  

Om inte det estetiska programmets bildinriktning arbetar med fördjupad kunskap om 

kommunikation på det visuella området och om den visuella kulturen, vem ska då göra det i 

gymnasieskolan ? Detta är kanske en retorisk fråga, men den bör ändå ställas därför att den visar 

på det anmärkningsvärda förhållandet att ingen läroplan i gymnasieskolan faktiskt talar om detta 

område, som är så dominerande i den globala kulturen.  
                                                 
103http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=29768&lid=puff_1092561&lpos=lasmer  SVT Vetenskapsmagasinet 08-04-29. Hämtat 08-05-01 kl 00.15;  
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/teenbrain/interviews/giedd.html Intervju med J. Giedd. Hämtad 08-05-01 kl 00.35. 
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När programgymnasieskolan genomfördes 1993 var den tidigare bildundervisningen krympande, 

och det var endast starka reaktioner från remissinstanserna som stoppade planerna på att ta bort 

all estetisk undervisning från yrkesprogram och s.k. teoretiska program. Situationen liknade 

märkligt nog den vi nu befinner oss i. 1993 expanderade det estetiska området överallt i samhället 

bl.a. genom bättre tillgänglighet till kulturella uttryck genom billigare teknik, genom en växande 

populärkultur och allt starkare marknadskultur och genom internets framväxt. Kanske var det 

denna kulturella ”högkonjunktur” som gjorde att Estetisk verksamhet ändå gjordes till ett 

kärnämne på alla program. Men den oklarhet som rådde om fältets legitimitet gjorde att läroplan 

och kursplan för estetisk verksamhet fick vaga formuleringar och motiv, liksom läroplanerna för 

estetiska programmets bildinriktning. Femton år senare är samma läroplaner i bruk. Om kultur 

och konst vid den tiden främst var en angelägenhet för medelklassens barn, med 

personlighetsutvecklande syfte, så kunde läroplanerna möjligen fungera. Men inte ens 1993 var 

det längre så, och är det än mindre nu, när masskulturens uttryck dominerar hela vår 

omvärldskultur, och den visuella kulturen genomsyrar allt.  

Skälen för att ta bort estetisk verksamhet från läroplanen är 2008 exakt desamma som i början av 

1990-talet, nämligen att estetiska, personligt skapande aktiviteter inte ryms inom skolans schema, 

där stoffträngseln är stor, utan måste förläggas till ”fritidssfären”. Hur kan det vara så att man 

fortfarande uppfattar det estetiska området som något som endast hör till det personligt kreativa?  

Om det är så att ansvariga skolpolitiker har svårt att uppfatta vilket kunskapsfält det estetiska 

programmet omfattar så måste det vara i nästan omöjligt för föräldrar och elever att göra sig en 

föreställning om vad utbildningen egentligen handlar om. Programmets generellt formulerade 

läroplan som avser musik-, bild-, dans- och teaterinriktningarna gemensamt ger inte mycket 

ledning. Trots detta, är det tydligt i de intervjusvar jag fått från ungdomarna på bildinriktningen 

att de uppfattar sin utbildning som tydligt riktad mot en professionalism inom visuell 

kommunikation på bildområdet. Trots läroplanen är det lokala skolarbetet på många orter tydligt 

och eleverna har bildat sig en egen uppfattning om inriktningens karaktär av att utveckla ett brett 

visuellt kunnande.  

Det begränsade urval av begrepp som kommer till användning i läroplanen är till stor del hämtade 

från konstområdet. Är det då konst som ska dominera på Bildinriktningen? Diskussionen om 

konsten och dess roll är under ständig förhandling, men i kommentarerna till programmålen blir 

denna diskussion synlig endast genom följande mening: ”Synen på konst och estetik har 

förändrats under årens lopp”. Inte ens här har alltså läroplanen någon teori att förmedla. 

Bildinriktningens läroplan kan sägas innehålla ett ”svart hål”. Begreppet Visuell kultur som 

används i grundskolans läroplan i bild, tas överhuvudtaget inte upp i det estetiska programmets 
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läroplan. Begrepp som används blir styrande för kunskapssynen i läroplanen och när väsentliga 

begrepp saknas är risken stor att viktiga områden överhuvudtaget inte utvecklas. Det som i 

praktiken görs i gymnasieskolan som handlar om aspekter av den visuella kulturen sugs in i detta 

svarta hål och försvinner. Därför kan också skolans huvudmän ifrågasätta bildinriktningens 

utformning och dess resultat.  

Det är som jag ser det inte de konstinriktade kursplanerna eller läroplanens mål som lockar 

eleverna till estetiska programmet, utan snarare den möjlighet som ges till att integrera det egna 

identitetsskapandet med kunskapsinhämtning och kreativ utveckling på olika områden. Eleverna 

har uppmärksammat att det finns utrymme för dessa aspekter. För detta blir den visuella kulturen 

ett aktuellt, öppet och mycket mera användbart verktyg än den äldre typen av 

konst/kulturbegrepp 

som präglar läroplan och kursplaner. Huvudsyftet med undervisningen på bildinriktningen måste 

vara fördjupad kunskap på det visuella området, och måste därför ha en egen teoretisk grundval 

baserad på forskning och utveckling inom detta fält. Först när detta finns kan en ”högre kvalitet” i 

utbildningen utvecklas. 

10. 1 Kritik /diskussion mot det egna arbetet 
En diskursanalys går inte ut på att nå reliabilitet utan på att studera rådande ordningar ur perspek-

tivet stabilitet - instabilitet. Urvalet av respondenter är ett strategiskt urval. Detta innebär att 

individer som intresserar sig för frågeställningen är de som besvarar frågorna. I en diskurs-

analytisk studie innebär detta inte något trovärdighetsproblem, eftersom diskursen är just det som 

de engagerade talar om, och inte låter sig fångas av strängt formaliserade undersökningar. Ett sätt 

att avgöra validitet är att betrakta hur tydligt sammanhanget i undersökningen framställs. 

Analytiska påståenden ska ge diskursen en form av sammanhang, och element som inte passar in 

i den diskursanalytiska redogörelsen gör det mindre sannolikt att analysen kommer att uppfattas 

som färdig och trovärdig. Analysens fruktbarhet kan också bedömas, dvs. analysens förklarings-

kraft, och detta inkluderar des förmåga att frambringa nya förklaringar. 

I min egen granskning inser jag hur stort området jag studerar är. Sökandet efter innehållet i en 

ny läroplan har lockat mig ut på stigar som jag kanske inte hade behövt gå, och därmed hindrat 

mig från att gå andra stigar som jag borde ha utforskat. Möjligen kan det störa känslan av 

sammanhang. Min egen bedömning av analysens fruktbarhet är ändå att den är god. Bild- och 

formgivningsinriktningens teoretiska grund i läroplanen har inte diskuterats i den här typen av 

sammanhang tidigare, och jag vill se denna studie som en början på ett nytt angreppssätt på 

begreppet kultur i gymnasieskolan. 
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12. Bilagor 

Bilaga 1. Modell över kulturbegreppet som användes vid intervjuerna 
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Bilaga 2 Programmål och läroplan för Estetiska Programmet 
Estetiska programmet ger en bred allmänbildning, med inriktning mot olika estetiska områden, såsom 
dans, teater, bild eller musik. 
 
På programmet läser man om hur konst och kultur påverkar oss i vårt samhälle och om olika konstnärliga 
uttryck. Om man är intresserad av att utveckla sina konstnärliga intressen finns möjlighet att fördjupa sig 
inom något konstnärsområde. 
 
Efter utbildningen kan man läsa vidare på universitetet eller högskola, men en del utbildningar kräver att 
man läst vissa gymnasiekurser. Exempel på yrken man kan utbilda sig till efter gymnasieskolan är 
dansare, formgivare, journalist, kläddesigner, ljudtekniker, musiker, musiklärare, sångare eller 
skådespelare. 
 
Estetiska programmet har fyra nationella inriktningar: 
 
Bild- och formgivning - här kan man fördjupa sig mot olika slags teckningar, foto och skulpturer. Man får 
arbeta med olika material som trä, lera och metall. 
 
Dans - här kan man fördjupa sig kring dansens språk. Kunskaper som kommer väl till pass vid olika typer 
av dansföreställningar. 
 
Musik - här kan man fördjupa sig mot sång eller ett visst instrument. Här ingår även grundläggande 
kunskaper om körsång och körmusik. 
 
Teater - här kan man fördjupa sig mot skådespeleri. Man får dels lära sig att uppträda, men även hur man 
arbetar med sceniska projekt från idé till färdig föreställning. 
 
Programmål 
Syfte 
 
Estetiska programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper inom kultur och estetik samt att ge 
möjlighet att allsidigt utveckla förmågan till skapande, inlevelse och uttryck. Programmet syftar vidare till 
att ge eleverna vana vid att möta, uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter samt till att 
förbereda för fortsatta studier och för lärande i arbetslivet inom såväl estetiska som andra 
verksamhetsområden. 
 
Programmets karaktär och uppbyggnad 
 
I det estetiska programmet betonas den egna skapande verksamheten. Utbildningen ger förståelse av olika 
konstnärliga uttrycksformer och av gränsöverskridande samarbete och ger tillfälle att pröva och utveckla 
den egna förmågan att uttrycka sig. Detta kan vara ett medel för personlig utveckling och 
självförverkligande och kan kombineras med ett allmänt estetiskt intresse. 
 
Begreppet estetik används inom det estetiska programmet i en vid betydelse. Med estetik avses i dag ett 
vidare fält än "läran om det sköna" och studier av konstarterna. Estetiken inbegriper upplevelsen av allt 
som människan skapat och formerna för hur detta skapande arbetas fram samt de bakomliggande idéerna. 
I estetiken inryms också förståelsen av den egna kulturens och andra kulturers uttrycksformer och 
värderingar samt förmågan att kommunicera med estetiska uttryck. 
 
Utbildningen ger tillfällen till diskussion kring olika uppfattningar om konst, konstformer och estetiska 
värden. Därigenom övas förmågan att uppleva, reflektera kring och analysera skapande verksamhet i vid 
bemärkelse. Språket är ett viktigt redskap för att tolka och förmedla olika former av estetiska upplevelser. 
Utbildningen ställer därför även krav på språkkunskaper utöver svenska, samt förståelse för andra 
kulturella mönster. 
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En bred kulturhistorisk orientering och vana vid att reflektera kring estetiska kulturyttringar ökar 
förmågan att tillägna sig andra kulturers uttrycksformer och värderingar. Den kulturhistoriska bredden i 
utbildningen stärks även genom nära samverkan mellan estetiska ämnen och övriga ämnen i programmet. 
Förståelsen av olika estetiska produkter från olika tider utvecklas genom att produkterna sätts in i sitt 
historiska och kulturella sammanhang. 
 
Genom användning av datorer i de estetiska karaktärsämnena ges tillfälle att praktiskt pröva möjligheterna 
att skapa bild, text, musik, ljud, ljus och rörelse. 
 
I den skapande verksamheten tydliggörs miljöperspektivet på olika sätt i de olika inriktningarna. Val av 
färg eller material inom bild och form, ljudstyrka inom musik, belysning och lokaler inom dans och teater 
är exempel på miljöfrågor i utbildningen. Andra infallsvinklar på miljöperspektivet i utbildningen är synen 
på människans förhållande till naturmiljön under olika epoker, sättet att gestalta naturen i olika 
konstformer och utnyttjandet av naturmaterial sett ur estetiskt perspektiv. 
 
För att ge insikt i arbetslivets villkor och därmed konkretisera utbildningen finns inom programmet 
möjlighet till arbetsplatsförläggning av delar av utbildningen. 
 
Estetiska programmet har fyra nationella inriktningar: bild och formgivning, dans, musik och teater. 
Skolans ansvar 
 
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning: 
 
    * har kunskap om och erfarenheter av arbete med olika estetiska uttrycksformer och kan analysera, 
tolka och använda estetiska uttryck för kommunikation och påverkan, 
    * har kännedom om historiska och kulturella förhållanden i Sverige och andra länder samt har 
kännedom om nutida nationella och internationella strömningar och estetiska uttryck, 
    * har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör 
yrkesutövningen, 
    * kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på det estetiska verksamhetsområdet, 
samhällslivet och vidare studier, 
    * kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet, 
    * har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur 
arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö, 
    * har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och energihushållning kan 
användas inom de verksamheter som utbildningen berör, 
    * har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som gäller för området. 
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Bilaga 3 Kursplaner bildkurser 

 



 

 56

 
 
 
 
 
 



 

 57

 

 
 
 
 



 

 58

 
 
 
 
 
 



 

 59

Bilaga 4  Utdrag ur B-uppsats: Formuleringar ur ”Växa med kunskaper” 
av Karin Thorsander vid Konstfack, Institutionen för bildpedagogik ht 2006 
”Vad skrev läroplanen? för estetiska programmets bildinriktning” s. 13 
 
Textformuleringarna för estetiska programmets bildinriktning   
Eftersom jag använder mig av flera källdokument som vid olika tidpunkter i utvecklingen av programmet 
beskriver mål och syfte på olika sätt kommer först i det här kapitlet refererande texter och citat ur 
proposition, utredning, läroplan och utvärdering av programmet. Efter varje källa har jag först prövat att 
göra en enkel textanalys av denna, för att kunna hålla isär vad varje del står för. Därefter kommer mina 
egna resonemang omkring helheten. 
 
”Växa med kunskaper 1990/91” 
I propositionen ”Växa med kunskaper1990/91:85 och dess bilagedel finner man de första formuleringarna 
som gäller ett estetiskt program. Redovisningen av remissvar nämner att en absolut majoritet av 
remissinstanserna anser att den föreslagna estetiska linjen kommer att fungera bra som förberedelse för 
fortsatt utbildning på det estetiska området, och att majoriteten av remissinstanserna anser att 
möjligheterna till en yrkesverksamhet direkt efter den estetiska linjen är små. 104 
Om det estetiska programmet kan man läsa:  

Det estetiska programmet skall ge en grundläggande utbildning, som förbereder eleverna för 
fortsatta studier och arbete i anslutning till den valda estetiska specialiseringen och ger grund för ett 
bredare socialt och kulturellt område.  
Ett första gemensamt år ger eleverna möjlighet att pröva olika konstnärliga uttrycksformer /.../ 
Den estetiska grundutbildning som eleven får i detta program är inte bara en förberedelse för vidare 
utbildning till konstnär, utan den ger  också en bas  för konstnärligt skapande arbete med barn inom 
skolan och fritidssektorn och vidare arbete inom t.ex. omsorgen om äldre, i vård av psykiskt sjuka 
eller på annat sätt handikappade människor, där man använder olika konstnärliga uttrycksformer 
som terapi. 
Intresset hos eleverna för såväl dagens musiklinje som dagens estetisk-praktiska linje är stort och 
det är många fler som söker än vad det finns utbildningsplatser. 
Musiklinjen har en jämn könsfördelning, medan däremot flickor är i stor majoritet på den estetisk-
praktiska linjen. Jag anser det väsentligt att såväl pojkar som flickor stimuleras att söka till det 
Estetiska programmet.105 
 

[”Jag” refererar här till dåvarande skolministern Göran Persson.] 
 
Analys av propositionstexten 

• Vad är det uttalade syftet med bild- grenen? 
• Vilka ställningstaganden om bildområdet kan utläsas ur denna text ?  

Här har man strävat efter att finna formuleringar som kan gälla för alla de inriktningar som kan finnas, 
vilket placerar texten långt från det konkreta uttrycket (bild, musik, dans & teater). Den säger inget 
specifikt om bildområdet, men man kan läsa in att syftet i huvudsak är grundutbildning för fortsatta 
konstnärliga studier och arbete inom något område där bilder används i socialt eller kulturellt syfte. 
Det är bildens konstnärliga funktion som benämns, som  

1. självständig verksamhet  eller  
2. som skapande tillsammans med barn eller  
3. som terapeutisk verksamhet.  

Meningen  
”Intresset hos eleverna för såväl dagens musiklinje som dagens estetisk- praktiska linje är stort och 
det är många fler som söker än vad det finns utbildningsplatser”  
 

                                                 

 
106 Regeringens proposition (1990/91:85) Växa med kunskaper, bilagedel, s.34. 

105 Regeringens proposition Växa med kunskaper, propositionstexten, s.78 f. 
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antyder svagt något helt annat. Man konstaterar att det finns ett intresse som egentligen är lite för stort, 
eftersom det är större än antalet platser, och den konstnärliga arbetsmarknaden är ganska begränsad. 
Eftersom alla inte kan bli konstnärer, och att arbeta med konst med barn eller i vårdsektorn kräver mer 
inriktad utbildning så är det rimligt att begränsa antalet platser. Det som inte sägs är att ingen ännu har 
kunnat sätta fingret på vad det egentligen är som de här ungdomarna söker sig till. Frågan hänger i luften 
men blir varken utsagd eller besvarad: Vi har sett att det finns ett stort intresse - men vi förstår inte riktigt 
varför? Detta är egentligen den intressanta frågan vid tidpunkten. I det här ögonblicket ger 
utbildningssystemet efter för ett tryck underifrån, men man vet knappast varför man gör det. 
Den visuella kulturen har 1990 redan en stark ställning i samhället utanför skolan och särskilt bland 
ungdomar, även om begreppet inte var etablerat ännu.  I skolan är det tveksamt om man använder sig av 
visuella media i någon större utsträckning, i varje fall inte på annan plats än i de estetiska ämnena och de 
medieämnen som finns på vissa skolor. Datorn och internet är ännu inte var mans egendom, men börjar 
sticka upp näsan som ett tecken på en ny tid som kommer. Ungdomar ser att estetiska programmet är en 
plats där de kan göra saker som känns nya och framtidsinriktade. 
 
 
 
 
 
 
 
 


