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Abstrakt: 
Denna studie syftar till att med en diskursanalystisk metod belysa synen på det estetiska 

programmets bild- och formgivningsinriktning och dess roll i gymnasieskolan. I uppsatsen  

undersöks programmets framväxt och belyses varför läroplan och kursplaner ser ut som de gör. 

Genom att studera hur bildlärare beskriver kvaliteter och problem med programmet och jämföra 

detta med skolverkets läroplans- och kursplaneformuleringar, har jag velat problematisera den 

kontext som Estetiska programmets bildinriktning utgör.  

Studiens huvudfråga är: Hur ser diskursen omkring det estetiska programmets Bild- och  

formgivningsinriktning ut idag? Vad berättar läroplan och kursplaner om bild- och kunskapssyn?  

Var utvecklas diskursen och var gör den det inte? Vem deltar i diskussionen och vem gör det inte?  

Det empiriska materialet utgörs av läroplan och kursplaner, men även av Skolverkets egna 

dokumentation och utvärdering av arbetet med läroplaner och kursplaner från 1991-2000. Empiri 

omkring bildlärarnas diskurs utgörs av en enkät till 8 bildlärare och rektorer. De har besvarat två 

frågor om vilka kvaliteter och vilka kompetenser hos eleverna som undervisning inom 

bildinriktningen bör understödja, samt vilka de största problemen är, sett ur lärarperspektiv. Svaren 

presenteras på  två sätt som bilagor. En redovisar de svar som jag fått in, och den andra är en 

bearbetning av svaren i tabellform. I undersökningen belyser jag de begrepp som används i läroplan 

och kursplaner, diskuterar hur de används, och varför andra begrepp inte används. 

I analysen av bildinriktningens diskurs har jag funnit några viktiga skärningspunkter, där skillnader 

i bildlärarnas uppfattning om bildinriktningens tyngdpunkt och läroplan och kursplaners uppfattning 

blir synliga. Det man arbetar med ute på gymnasieskolorna är ibland baserat på begrepp som ligger 

på en mer avancerad nivå än läroplanens. Läroplanens förenklade generaliseringar får också till 

följd att skolledningar, lärare, elever och föräldrar ges små förutsättningar att uppfatta inriktningens 

kunskapsmässiga betydelse. 

Jag menar att oklarheterna i programmets läroplan beror på att man från skolmyndigheternas sida från 

början knappast har förstått varför ungdomar vill välja estetiska ämnen, och därigenom inte heller inser 

vilka behov ett estetiskt program svarar mot och vilka krav det ställer på läroplanen. Ett ointresse för 

programmets teoretiska grundval från skolmyndigheternas sida har lett till att kursplanerna använder 

en outvecklad teori, vilket i dagens situation faktiskt kan ses som starkt bidragande orsak till ett 

ifrågasättande av hela programmets existens från regeringens sida. 

I en tid där den visuella kulturen har slagit rot på varje område i samhället och där alla  behöver 

kunskaper om visualitet är en bildutbildning på gymnasienivå en nödvändighet.   

Det behövs en formulering, fördjupning och förankring av den teori som ska ligga till grund för 

bildinriktningen, och den behöver involvera såväl skolnivån som myndighetsnivån. 
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1.Inledning 
Bakgrunden till det här arbetet är att jag arbetat som bildlärare på gymnasieskolans Bild- och 

formgivningsinriktningen under hela den utvecklingsprocess som lett fram till dagen läge för 

Estetiska programmet. Mina kollegor och jag har vänt på varje sten i bygget för att hitta vägar att 

kunna göra det vi har haft viljan att göra tillsammans med eleverna. Från starten av den 2-åriga 

Estetisk-Praktiska linjen i Karlstad 1984 och fram till idag, när jag arbetar på Estetiska programmet 

i Arvika, har jag lokalt varit delaktig i utvecklingsarbetet. Däremot har det många gånger varit svårt 

att förstå hur arbetet med läroplanen har gestaltat sig på central nivå, och vilken syn på ämnet och 

”bild” som programmet egentligen bygger på. Utgångsläget för den här studien är frågor i 

förbindelse med detta som då och då har dykt upp hos mig och som jag tidigare aldrig har haft tid 

att ta itu med.  

I en förstudie har jag belyst programmets placering i svensk läroplanshistoria och i de officiella 

dokument som rört utvecklingen av gymnasieskolan sökt efter syftet med att starta estetiska 

programmet.1 Jag har där också sökt efter vilka ställningstaganden om ”bilder” som inriktningen 

bild- och formgivning bygger på.   

2. Bakgrund 
 Det Estetiska programmet (härefter Es-programmet) var en ny konstruktion i gymnasiereformen 

1994. Något förvånade kunde vi bildlärare konstatera att de estetiska värden som vi dittills tvingats 

försvara med näbbar och klor i konkurrens med alla ”nyttoämnen”, hade blivit både erkända och 

upphöjda till att få forma ett nationellt program. Det har med tiden visat sig att det återkommande 

finns en grupp ungdomar som tilltalas av programmet, men det tycks också vara så att 

bevekelsegrunderna till detta varierar. Oklarheter i programmets syfte och mål bottnar i hur 

programmet ursprungligen kom till. I de styrdokument som gymnasiereformen bygger på finns 

egentligen två motiveringar till att programmet skapas. Den ena är en vilja att skapa en 

förberedande konstnärlig utbildning på gymnasienivå, det andra är att ungdomar gärna väljer 

estetiska ämnen och att det verkar förnuftigt att låta dem göra det. I propositionen ”Växa med 

kunskaper” (1990/91:85) 2 och dess bilagedel, finner man de första formuleringarna som gäller ett 

estetiskt program. Propositionstexten om programmet talar om att utbildningen inte bara  är en 

förberedelse för vidare utbildning till konstnär, utan också ger en bas för konstnärligt skapande 

                                                 
1 Karin Thorsander. Vad skrev läroplanen för Estetiska programmets bildinriktning? B-uppsats i bildpedagogik Kontfack 2006 
2 Regeringens proposition 1990:85 Växa med kunskaper. 
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arbete med barn inom skola och fritidssektor  eller arbete  med konstnärliga uttrycksformer i 

terapisyfte t.ex inom äldreomsorg , psykiskt sjuka eller handikappade.3 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”. 4 

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” berättar också något 

annat.5 Den konstaterar att det finns ett intresse som egentligen är lite för stort, eftersom det är 

större än antalet platser. Vid tiden är det konstnärliga områdets arbetsmarknad begränsad, och att 

arbeta med konst och barn eller i vårdsektorn ställer krav på en högre och mer specialiserad 

utbildning, varför det är rimligt att begränsa antalet platser. Frågan hänger därför i luften men blir 

varken utsagd eller besvarad: Vi har sett att det finns ett stort intresse, och vi är beredda att svara 

med ett estetiskt program - men vi förstår inte riktigt varför?  

Detta är egentligen den intressanta frågan vid tidpunkten. Det kan ses som ett utbildningssystem 

som ger efter för ett tryck underifrån, men man vet knappast varifrån detta kommer eller varför man 

gör det. Detta är förmodligen en grund till oklarheten i programmets mål och syfte.  

Under de sju följande åren har mycket blivit tydligare. När dåvarande skolminister Ylva Johansson 

tillsätter en ny skolkommitté ingår också personer med kunskaper om bild och visuell kultur. I 

kommitténs slutbetänkande diskuteras skolans uppdrag med utgångspunkt i skolans förändrade 

samhälleliga betydelse:6 

På ett kvartssekel tycks skolan ha förlorat sin auktoritativa roll i ungdomars ögon och detta trots att 
den tar allt större plats i deras liv. Föräldrarna får finna sig i att tilldelas en mindre betydelsefull 
utvecklingsroll än musiken. Så kan värderingsförskjutningar se ut, när ungdomar tillfrågas om vem de 
lyssnar på och påverkas av. I efterkrigstidens moderna industriländer har unga människors tankevärld 
och attityder i viktiga avseenden förändrats. De barn och ungdomar som kommer till skolan idag är 
inte likadana som de var för 25-30 år sedan. De är socialiserade på ett annat sätt. Deras föreställningar 
om sig själva, om livet och framtiden skiljer sig från äldre generationers.7 
 

Forskaren Andy Hargreaves diskuterar vad som händer med skolan i den nya tiden.8 Han noterar 

hur skolan bygger på det moderna samhällets ideal – målrationalitet, anpassning till ett yrkesliv, ett 

                                                 
3 Ibid s 79 
4 Ibid  (bilagedel) s. 34 
5 Ibid (propositionstext) s.79 
6 SOU 1997:121 Skolkommitténs slutbetänkande (1997) Skolfrågor- Om skola i en ny tid. Stockholm: Norstedts. 
7 Ibid, s. 36 
8 Hargreaves, Andy (1998) Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur. 
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positivistiskt kunskapsbegrepp osv. - men samtidigt lever vi mitt i ett postmodernt samhälle där 

denna rationalitet, detta yrkesliv och detta kunskapsbegrepp inte längre gäller oinskränkt.  
Skolor och lärare berörs i allt större utsträckning av en komplex och uppjagad postmodern värld med 
dess krav och möjligheter, men reaktionerna är ofta inadekvata eller ineffektiva, genom att de låter 
existerande system och strukturer förbli intakta, eller så söker man sin tillflykt till det förflutnas trygga 
myter. Skolor och lärare ( Och regeringar? Min kommentar.) väljer att antingen klamra sig fast vid 
byråkratiska lösningar av modernistiskt slag - fler system, fler hierarkier, fler påtvingade förändringar, 
mer av det som redan finns - eller så söker de sig nostalgiskt till förmoderna myter om gemenskap, 
konsensus och samarbete, där ”small is beautiful” där vänskap och trohet knyter samman lärare och 
andra i ett tätt, skyddande nät av tillhörighet och gemensamma mål. (...) Med tiden blir gapet mellan 
skolans värld och världen utanför allt mer uppenbar.9 
 

Människans livsvillkor i samtiden innebär att traditionen är försvagad. Från olika utgångspunkter 

argumenteras för att nutidsmänniskan är friare än tidigare i förhållande till traditionerna.10 

Begreppet ”kulturell friställning” som Thomas Ziehe etablerat, betecknar detta tillstånd.11 Man kan 

inte som förr överta en roll utan måste skapa den själv. Till och med den egna identiteten måste 

skapas och iscensättas.  Jørgen Gleerup menar att den utforskning av verkligheten som barn och 

ungdomar gör inte får tillräckligt stöd av skolan.12 Istället är det masskulturen som träder in och 

tillhandahåller förebilder och läroprocesser. Skolan har avsagt sig sina möjligheter att tillgodose de 

här behoven eftersom man tidigt kom att disciplinera ut barnens egna kulturer ur skolan. Skolan 

måste anamma en ny tid och ta de nya kulturformerna på allvar, och Gleerup betonar här den 

konkreta nivån. I Kirsten Drotners studie ”Att skabe sig-selv” talar hon om den process som sätts 

igång i en ungdomsgrupp som arbetar med filmproduktion.13 Den är fylld av lust och lek, intensitet, 

djupt allvar och oförutsägbarhet; den är konkret och sitt eget mål; den förenar reflexion och känsla, 

inlevelse och distans; den rör sig mellan olika plan. Det ömsesidiga utbyte som sker mellan 

ungdomarnas egen medieproduktion och deras mediekonsumtion består bl.a. av att ta upp 

mediernas former utan att det är direkt efterapande. Ungdomarna använder medierna och deras 

koder snarare som pusselbitar eller ”fantasibrickor” och bygger med hjälp av dessa sina egna pussel. 

Detta gäller även många andra utmaningar som ungdomar ställs inför, menar Drotner. De använder 

regler och koder från bruket av bildmedier till att skapa sina egna uttrycksformer.14 

Detta resonemang kan tjäna som bakgrund till min studie, eftersom jag menar att Es-programmet i 

sin pedagogiska praktik, om idag ännu inte till fullo i sin teori, har potential för att bli ett bra 

                                                 
9 Ibid s. 39 
10 Andersson,Lars Gustaf, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (1999) Skolan och de kulturella förändringarna. Lund: Studentlitteratur s.32 
11 Ziehe, Thomas (1984), ”Kulturell friställning och narcissistisk sårbarhet” i Fornäs, Johan, Lindberg, Ulf & Sernhede, Ove, red.. 

Ungdomskultur: Identitet och motstånd. Stockholm:Akademilitteratu 
12 Gleerup, Jørgen (1991) Opbrudskultur, Odense: Odense Universitetsforlag. 
13 Drotner, Kirsten (1991) Att skabe sig-selv. Ungdom, estetik, pædagogik. Köpenhamn: Gyldendal.s.18 
14 Ibid s 17-18 
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redskap för ungdomars menings- och identitetsskapande i den nya tiden. Det är även en bra 

förberedelse för fortsatt utbildning inom en mängd olika visuellt baserade områden och för studier i 

allmänhet.  

Den del av programmet som denna studie gäller gavs från starten 1994 namnet Konst- och 

Formgivningsgrenen. Detta reviderades 2000 till Bild- och formgivningsinriktningen. Jag kommer 

fortsättningsvis att benämna den Bildinriktningen. Es-programmet har haft ett stort antal sökande 

och har på många orter varit ett av de populäraste gymnasieprogrammen.  

2.1 Tidigare forskning på området 
Den nationella utvärderingen av läroplanernas mål (US 98) berör i viss mån även det estetiska 

programmet.15 Studiens två huvudsyften var att ge en flerdimensionell beskrivning av den skapande 

förmågans utveckling samt att prova nya utvärderingsmetoder för bedömning enligt de principer 

som föreskrivs i betygssystem för grund- och gymnasieskola. Resultatet redovisas för bildämnenas 

del i rapporten Portföljutvärdering av elevers skapande i bild.16 De kriterier för bedömning som 

används i utvärderingen är enligt min mening intressanta verktyg för arbetssätt och 

betygsbedömning i skolans bildarbete. Däremot ser det inte ut som om denna utvärdering har haft 

något inflytande på styrdokumentens utformning. Vid en jämförelse mellan kursplanerna från 1994 

och 2000 kan man se att kursplanernas karaktär inte har förändrats och att betygskriterierna har 

samma uppbyggnad som tidigare med endast mindre formuleringsändringar i ytterligare 

generaliserande syfte. Varken differentiering av bedömningen i processkriterier och produktkriterier 

eller de åtta underkriterierna för betygsbedömning som använts i utvärderingen kan urskiljas i 

kursplanernas formuleringar.  

Den Utvärdering av 5 gymnasieprogram som också gjordes 1998, har jag granskat och jämfört med 

mina egna iakttagelser i min B-uppsats.17 I utvärderingen kritiseras de fem programmen för att 

sakna teori och levande diskussion. 

Mikael Alexandersson har intresserat sig för skolans kunskapsutveckling och särskilt för de 

estetiska läroprocesser som försiggår i ämnen som till exempel bild och slöjd och som han menar 

behövs och kan tillämpas i allt kunskapsinhämtande i skolan. Han använder begreppen Estetiskt 

lärande, Visuell kultur, Visuell medvetenhet och Visuellt tänkande, begrepp som är av stor betydelse 

för min egen studie.18 Alexandersson hänvisar bland annat till Thomas Ziehe när det gäller 

forskning om ungdomskultur och ungdom och läroprocesser på psykoanalytisk grund.19                   

                                                 
15 Skolverkets rapport nr 175 1998. 
16 Skolverkets rapport 95:2063 (1998)  Lindström, Lars ; Ulriksson; Leif, Elsner, Catharina, Portföljutvärdering av elevers skapande i bild. 
17 Skolverkets rapport nr 163 (1998) Utvärdering av 5 gymnasieprogram. 
18 Alexandersson, Mikael (1994) Metod och medvetande, Göteborg. Studies in Educational Sciences 96 Acta Universitatis Gothoburgensis. 
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Monica Lindgrens har i avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan intervjuat 55 lärare 

och skolledare i grundskolan omkring de estetiska aktiviteternas position i skolan.20 Studien handlar 

om skolans konstruktion av legitimitet för de estetiska ämnena och om lärarnas egen positionering i 

förhållande till sin verksamhet. När det gäller den estetiska verksamheten är det begreppen 

kompensation, behov, balans, helhet, glädje, fostran och förstärkning som utkristalliseras som 

centrala i diskursen. Lindgren finner också fem tydliga positioner som lärare intar: Läraren som 

vuxen, som terapeutisk pedagog, som icke-teoretiker, som ämnesexpert och som konstnär. Min 

undersökning av bildlärarnas uppfattning om vad som bör förmedlas på bildinriktningen har 

genererat helt andra begrepp, vilket bör observeras. På Es-programmet spelar de estetiska ämnena i 

stor utsträckning en annan roll än på grundskolan, både för lärare och elever. En viktig aspekt på 

gymnasieskolan är, som jag berört ovan, att det är en plats för ungdomars vuxenblivande och 

sociala orientering som individer. Es-programmet utgör där en arena med speciella möjligheter till 

utåtriktad profilering för den unga människan.  Kirsten Drotners studie At skabe sig-selv och Anette 

Göthlunds avhandling Bilder av tonårsflickor beskriver båda ungdomars liv utifrån etnografiska 

perspektiv. Båda ger inblickar i hur den visuella kulturen fungerar som verktyg i ungdomars 

identitetsskapande.21 

Visuell kultur som begrepp i bildpedagogiska sammanhang har diskuterats bl. a. av den australiske 

forskaren Paul Duncum.22 Han menar att vi under 1900-talet genomgått olika skiften i västerländsk 

kulturutveckling. Skiftet från dominans av en institutionaliserad konstvärld till att den visuella 

kulturen har tagit över kommer i det ögonblick då vi erkänner att vi befinner oss i en till stor del 

förändrad kulturell omgivning. Det har uppstått en symbios mellan nya teknologier som vi använder 

för kulturella ändamål, nya ekonomiska förhållanden och förändrade sociala formationer som gör 

att skiftet mot en visuell kultur har skett. Populärkulturen har fått ett starkt fotfäste och det håller 

inte längre att försöka dra gränser mellan hög- och lågkultur, eftersom man lånar öppet och fritt från 

varandra och både producenter och publik rör sig alltmera fritt mellan de båda. Den förändrade 

synen på begreppet kultur kommer fortsättningsvis att få stor betydelse för ett framtida estetiskt 

program.  

                                                                                                                                                                  
19 Ziehe, Thomas (1986) Ny ungdom: Om ovanliga läroprocesser, Norstedsts förlag,Stockholm. 
20 Lindgren, Monica(2006) Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med lärare och skolledare. 

Göteborgs universitet, Art Monitor. 
21 Drotner, Kirsten (1991, 1995) At skabe sig-selv, ungdom, æstetik,pædagogik. Gyldendal, Köpenhamn. Göthlund, Anette (1997) Bilder av 

tonårsflickor:om estetik och identitetsarbete Linköping:Tema, Universitet. 
22 Duncum, Paul (2001) Visual Culture: Developments, Definitions, and Directions for Art Education i Studies in Art education (2001:42(2). 
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Fredrik Lindstrand har för Skolverkets räkning gjort studien Kulturens röster i skolan. 23 Han finner 

att begreppet kultur använt i 32 olika betydelser. Vidare bearbetning av materialet har stannat vid 

följande  fyra kategorier:  

1. Kultur som påvisande av gränser,  

2. som redogörelse för kontext och övriga omständigheter,  

3. som påvisande av kultur som processer samt  

4. som organisering/systematisering.  

I en studie om kultur som tillväxtområde konstateras att kultur i vid mening år 2003 svarade för 2,6 

procent av EU:s BNP. 24 Förutom de traditionella kulturområdena ingår 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 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.25 Dessa uppgifter tjänar som bakgrund till behovet av förnyelse av Es-programmets syfte och 

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

en kvalificerad och fördjupad utbildning kan erbjudas. 

3. Syfte 
Studien syftar till att belysa synen på det estetiska programmets bild- och formgivningsinriktning 

och dess roll i gymnasieskolan. Jag vill undersöka hur bildlärare med ett ”inifrånperspektiv” 

beskriver kvaliteter och problem inom Es-programmet och jämföra detta med skolverkets läroplans- 

och kursplaneformuleringar. Därmed vill jag problematisera den kontext som Es-programmets 

bildinriktning utgör, och hoppas därigenom kunna urskilja den diskursordning som finns och skapar 

inriktningens förutsättningar.   

4. Frågeställning 
Studiens huvudfråga är: Hur ser diskursen omkring det estetiska programmets Bild- och 

formgivningsinriktning ut idag?  

                                                 
23 Lindstrand, Fredrik (2002) Kulturens röster i skolan. En undersökning om talet om kultur och kommunikation i läroplaner och ett urval 

kursplaner för gymnasieskolan 1994 och 2000.   
24 ”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. 
25 http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/economy_en.html 
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Följdfrågor är: Vad berättar läroplan och kursplaner om bild- och kunskapssyn? Var utvecklas 

diskursen och var gör den det inte? Vem deltar i diskussionen och vem gör det inte? 

5.  Teoretiskt perspektiv 
Att problematisera ett område som regleras av statliga styrdokument så att de grundläggande 

teorierna tydliggörs kräver tankeverktyg som kan hjälpa till att se förbi ytan och retoriken. Min 

intention är att använda diskursanalytisk metod för att undersöka frågeställningen. Var talar man 

egentligen om det som sker på Es-programmet, hur och varför sker det?  Vilka positioner intar de 

olika rösterna och var finns de kritiska skärningspunkterna? Vilka begrepp används och vilka 

används inte? Det vetenskapsteoretiska begrepp som förefaller ligga närmast till hands är 

diskursanalysen. Den kan beskrivas som en metod för en postmodern tid där ingenting längre kan 

betraktas som fast och orubbligt, en tid av mångfald, pluralism, osäkerhet och reflexivitet. De 

skriftliga läroplansformuleringarna innebär en slags fixering eller förstelning av samtalet om skolan 

vid en viss tidpunkt.26 Samtidigt pågår tankeverksamhet och samtal om lärarpraktiken ute på 

skolorna och om inte detta samtal förs vidare kommer ingen utveckling av skolan som institution att 

ske.  Ingrid Carlgren uttrycker det så här: 
 Om texten får ersätta det tänkta och talade kan samtalet om skolan upphöra. Man kan fundera över om 
det är detta som har hänt och som resulterat i vad som skulle kunna betecknas som en viss ideologisk 
naivitet i lärarkåren i den meningen att målen i skolan tas för givna. Man nöjer sig ofta med att 
hänvisa till läroplanen, inte diskutera innebörden i den. En viktig fråga när det gäller läraryrkets 
framtid gäller lärarnas plats i det offentliga samtalsrummet. 27  
 

Har läroplansdiskussionen avstannat inom Es-programmet och är det den fixerade texten från år 

2000 som gäller i dagens skola? Kan en diskursanalys påvisa något annat?  

5.1 Diskursanalys  

En diskurs fungerar som en tidsbunden uppsättning av regler med ”okänd författare”. Diskursen styr 

vad som kan räknas som sant och riktigt, vad som kan sägas och vad som inte kan sägas inom ett 

område. I diskursen talar den som har auktoritet i sanningens namn, medan andra bara kan lyssna. 

Diskursen är anonym och det innebär att den som talar med auktoritet själv är styrd av diskursens 

regler.  

Det är inte vad läsaren gör eller uppfattar eller vad texten handlar om som ska fokuseras i en 

diskursanalys.28 Det som studeras är det regelsystem, som anger vad som är möjligt att säga  och 

vilka positioner som individer är hänvisade till för att kunna delta i diskursen. I diskursanalysen 

                                                 
26 Carlgren, Ingrid (2005) ”Vad har hänt med läraryrket?” I Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber s 283 
27 Ibid 
28 Carl-Anders Säfström & Leif Östman (red) (1999), Textanalys. Lund: Studentlitteratur s.177 ff. 
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utgår man från det man talar om. Här finns dels erfarenheter som bidrar till att forma vårt 

perspektiv och som man knappast själv som författare medvetet kan överblicka, och dels den 

medvetna sidan. Den handlar om den bedömning av vad som är viktigt, som den som skriver gör, 

och om vad det är lämpligt att uttala sig om i det givna sammanhanget, men också vad man inte ska 

eller bör tala om.  

Michel Foucault har betytt mycket för det sociologiska intresset för diskurser.29 Han menar, enligt 

Ingrid Sahlin, att framställningsordningen, som varierar kulturellt och historiskt och mellan olika 

paradigm, konstruerar bilder av verkligheten och konstituerar objekt för kunskap. I sina 

undersökningar om den historiska bakgrunden till begrepp som ”dårar” och ”brottslingar” visar han 

att vi knappast skulle föreställa oss dessa som speciella kategorier av människor om inte diskurserna 

hade utvecklats .30 

5.1.1 Avgränsning av en diskurs 
Det är aldrig på förhand givet vad som utgör en diskurs i sig. Utan specificering är ”diskurs” ett lika 

obestämt och allmänt begrepp som till exempel tid, rum eller kategori.  En av diskursanalysens 

funktioner är just att identifiera och beskriva diskurser. Vad som är en diskurs är en analytisk 

konstruktion och inte en avbildning av i förväg existerande, avgränsade framställningsordningar 

eller tankestilar.31 Göran Bergström och Christina Boréus gör en avgränsning mellan diskursen och 

dess kontext, som innebär att kontexten är den miljö som diskursen befinner sig i och inte en del av 

diskursen.32 Liksom diskursen innehåller kontexten aspekter som gäller en text, både vid dess 

skapande och vid dess mottagande, men den är avskild från själva diskursen. Denna vidare kontext 

innehåller, förutom det språkliga, andra typer av handlingar, händelser, praktiker och teknologi, som 

påverkar diskursen. Handlingar och händelser är situationsbundna och har att göra med varje texts 

speciella tillkomsthistoria. I kapitlet om kursplanearbetet behandlar jag en sådan del av kontexten 

som påverkar diskursen men som i Bergström/Boréus mening inte ingår i den. Praktiker är de regler 

och handlingar som finns i någon del av samhället och som har inverkan på diskursen.33 För 

gymnasieskolans del är t.ex. resursfördelning eller lärartillsättning i kommunerna praktiker som i 

högsta grad påverkar diskursen genom att ge olika förutsättningar för undervisningen på olika 

platser. Bildlärarnas undervisning är kanske den del av kontexten som påverkar diskursen mest och 

                                                 
29 Sahlin, Ingrid (1999) Diskursanalys som sociologisk metod. I Sjöberg, Katarina (red.) Mer än kalla fakta. Kvalitativ forskning i praktiken. 

Lund, Studentlitteratur, s 83-106.  
30 Ibid s. 84-85 
31 Ibid  
32 Bergström, Göran och Boréus, Kristina(2000) Textens mening och makt Lund. Studentlitteratur  s.18 f 
33 Ibid s.18 
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följaktligen är det knappast möjligt att dra en klar gräns mellan kontexten och diskursen, på det sätt 

som jag tolkar Bergström/Boréus. Teknologi (i Bergström/Borèus bemärkelse) skulle i mitt fall 

kunna vara t.ex. den digitala utvecklingen på bildområdet som innehåller aspekter som i hög grad 

inverkar på diskursen enbart genom sin existens. En annan inflytelserik forskare som ligger närmare 

Foucault i sitt sätt att vidga termen diskurs, är Norman Fairclough.34 Hans diskursbegrepp är 

tredelat och skiljer mellan diskurs som text, som diskursiv praktik och som social praktik. Den 

sociala praktiken betyder att relationerna mellan texten och den diskursiva praktiken också relateras 

till något yttre och bredare som t ex kan vara andra diskursiva praktiker eller helt andra faktorer som 

t ex olika ekonomiska betingelser. En undersökning kan omfatta en eller flera av diskursens 

dimensioner. 

Enligt Foucault, är diskursen inte först och främst det språkliga, utan hela den praktik som 

frambringar en viss typ av yttranden, så kallade diskursiva praktiker. 35 Den här undersökningens 

empiri är i hög grad skriven text, men omfattar också i viss mån både diskursiva och sociala 

praktiker och jag vill behandla alla dessa i min studie som delar av diskursen. 

5.1.2 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.36 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. 

                                                 
34 Ibid s 224 
35 Ibid s. 225 
36 Ibid s.13 
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Michel Focault har en annan syn på makt.37 För honom är inte makt något som de enskilda 

individerna äger utan han ser dem snarare som platsen där makt utformas. Han tonar ner de 

agerande subjekten och för honom blir makt något som ständigt formas och omformas i den sociala 

interaktionen mellan människor som en maktens mikrofysik. Makt verkar både mellan människor, 

genom att de disciplineras, och inom människor, då genom självdisciplin.38 Foucault menar att när 

diskurser skapas leder det till att människor kontrolleras genom ett antal procedurer som kan kallas 

utestängningsmekanismer.39 Exempel på sådana är när något blir förbjudet, är tradition eller inte 

tradition, definieras som sjukt eller inte sjukt, eller ses som rätt eller fel. Makt är nära kopplat till 

kunskap.40 Etablerad kunskap är drivkraften i utestängningsmekanismerna och styr vad som är 

möjligt att säga. Kunskapen ordnar och strukturerar världen och den som har kunskap har makt över 

andra och makt att definiera andra.  Subjektspositioner bestämmer utrymmet för subjektets 

handlingsmöjligheter utifrån de ramar som skapas inom diskursen.41  

Filosofen Hanna Arendts maktbegrepp är också dynamiskt, men brukar beskrivas som mer positivt 

än Lukes och Foucaults. 42 Språket lägger grunden för makt, eftersom makt bygger på 

kommunikation, och Arendt betonar hur individer i samverkan kan skapa förutsättningar för att 

förändra sin omgivning, ta makt över den. Som jag ser det strider inte de olika synsätten mot 

varandra utan kan snarare komplettera varandra i den typ av analys som jag strävar efter. 

5.1.3 Textanalys- Vad gör en text? 
Skrivna texter relaterar till människor och grupper av människor, och människor har skapat texterna 

med syftet att de ska läsas av andra människor. Texterna speglar både medvetna och omedvetna 

föreställningar som författarna har. Det innebär att texter till exempel kan spegla, reproducera eller 

ifrågasätta makt, men texterna är inte i sig själva makt. Genom att granska texterna analytiskt kan 

man komma åt relationer mellan individer och grupper som ligger utanför texterna, och det är bl.a. i 

den meningen som textanalys blir intressant i en diskursanalys.43 I texten finns alltid en 

föreställning om en användare eller flera, i läroplanens fall personer som skall göra något med 

                                                 
37 Ibid s 14 
38 Ibid s.14  
39 Ibid s. 226 
40 Alvesson (2003) Postmodernism och samhällsforskning. Lund: Liber, s.47 
41 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2000), s 226 
42 Ball, Terence (1998)”The Changing Face of Power, i Transforming  Political Discourse: Political Theory and Critical Conceptual History, 

Oxford: Basil Blackwell 
43 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2000), s. 15 
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texten och som skall vara kapabla att göra något efter att ha läst texten. Läsaren tilldelar texten en 

mening och använder den för sina syften, men det är också så att texten skapar sin läsare.44  

För att komma åt föreställningarna i diskursen och se vilka idéer som diskursiveras och vilka som 

lämnas därhän kan en problembild skapas.45 Man söker problemformuleringar, orsaker till problem 

och lösningar på problem, som de uttrycks i den undersökta texten. Detta verktyg är ett exempel på 

generella distinktioner som passar bra för diskursanalys. I frågeformuläret till bildlärarna ställer jag 

en fråga om vad som är Es-programmets största problem. Svaren på de två övriga frågorna, som 

gäller kvaliteter och kompetenser som bildinriktningen bör förmedla, kan också bidra till att skapa 

en problembild i en mindre direkt mening. De svar jag fått kommer jag att använda i en jämförelse 

med hur läroplan och kursplaner behandlar de begrepp och kompetenser lärarna talar om, för att 

tydliggöra diskursen.  

5.2 Nyckelbegrepp: Kultur, estetik, konst, bildanalys och visuell kultur  

5.2.1 Kultur 
Begreppet kultur är ett ofta använt och starkt värdeladdat ord. Därför måste det hela tiden 

undersökas på nytt. I läroplanen används grundbegreppet i sina två huvudbetydelser, den 

antropologiska betydelsen och den estetiska.46 Den estetiska kulturen är något man kan ha eller inte 

ha, medan man är del av den antropologiska vare sig man vill det eller ej.47  I den antropologiska 

betydelsen utgör skolan en egen kultur, vilket innebär att skolkulturen skapar betydelser och 

organiserar hur betydelser kan skapas. Elever får på olika sätt en del av sina värderingar och 

föreställningar genom skolan.  

En skillnad görs även mellan en hegemonisk eller en demokratisk föreställning om kultur. I en 

hegemonisk föreställning är det en enda kultur som dominerar. I en demokratisk kultursyn försöker 

man under fria former diskutera sig fram till en gemensam kultur. En tredje användning har 

begreppet kultur som uttryck för ”kulturella skillnader”. Det finns alltid olika kulturer som skolan 

måste ha ett förhållningssätt till, att ställa sig över eller att låta dem vara en del av skolans liv och 

arbete. 

I läroplanens övergripande formuleringar används kultur i den vidare bemärkelsen, som levnadssätt 

i stort. När ordet kultur används i en smalare bemärkelse som betecknande olika estetiska uttryck, 

bestäms det alltid med ett tillägg, som t.ex. estetiska kulturyttringar eller som i programmets syfte, 

                                                 
44 Säfström & Östman (1999),s. 201 f. 
45 Bergström och Boréus (2000), s 240 
46 Andersson, Persson, Thavenius (1999), s.16 
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kultur och estetik, eller kulturhistoria.48 I Lindstrands analys av hur begreppet kultur används i 

läroplanen diskuterar han också vilka möjligheter som användningen öppnar i skolpraktiken.49 Hans 

fråga är om sättet man talar om kultur i styrdokumenten kan möjliggöra för kommunikativt 

handlande och deliberativa processer i skolan?50 Lindstrands slutsats är att tre av de fem betydelser 

han har funnit är användbara som verktyg för  processer som t ex kan handla om ungdomars 

identitetsskapande i skolan.  

5.2.2 Estetik 
Begrepp som estetik kan vara svårare att definiera eftersom det för närvarande kan sägas vara en 

flytande signifikant i diskursteoretisk mening och inte kan användas i en fast betydelse.  

Göran Hermerèn definerar i Nationalencyklopedin estetik på följande sätt: 51 

Estetik (bildning till grek. aisth\tiko´s, i sin tur bildat till ta aisth\ta´ 'det sinnliga', 'det förnimbara'), en 
term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc. De 
vanligaste betydelserna är: 1) förnimmelsekunskap, 2) läran om det sköna och dess modifikationer, 
dvs. det sublima, det komiska, det tragiska osv., 3) filosofisk undersökning av problem, begrepp och 
förutsättningar vid tal om konst och konstupplevelser, varvid "konst" används i vid mening och 
inkluderar bildkonst, litteratur, musik, film, teater jämte estetiska objekt av skilda slag, 4) empiriska 
undersökningar av faktorer som påverkar estetiska preferenser och skönhetsupplevelser, 5) 
uppfattningar och förhållningssätt rörande utseenden och uttryck i konst, natur, vardaglig miljö etc. 
 

Ordet förekommer flitigt i gymnasiets läroplan och kursplaner under den egna definitionen: 
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 inryms också förståelsen av den egna kulturens och andra 
kulturers uttrycksformer och värderingar samt förmågan att kommunicera med estetiska uttryck.52 
  

Den här definitionen ligger på ett allmänt övergripande plan eftersom den gäller alla inriktningar på 

estetiska programmet. Översatt till bildinriktningens förhållanden finns här utrymme för det som 

definieras som den visuella kulturen, men här går också ett av de stora problemen med läroplanen i 

dagen. Generella skrivningar blir allmänna intill obegriplighet för t.ex. elever och deras föräldrar. 

Det är orimligt att förvänta sig att de ska kunna ”läsa mellan raderna” och förstå. Man kan 

misstänka att det också finns andra nivåer som har makt över skolan där formuleringar som denna 

inte omedelbart kan förstås. 

                                                                                                                                                                  
47 Jensen, Johan Fjord (1988)”Det dobbelte kulturbegreb-den dobbelte bevisthed”, Kulturbegrebets kulturhistorie, Aarhus: Aarhus 

universitetsforlag. 
48 Ibid. s 99 
49 Lindstrand, (2002) 
50 Delibarative: reflekterande, betänksam  
51 Hermerén,Göran Estetik. Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164689 
52 Skolverket (2000). Estetiska programmets programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer ES 2000:05 
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5.2.3 Konst 
Begreppet konst eller konstnärlig definieras inte i läroplanen, men används ofta i de olika 
kursplanerna:  

i det fria konstnärliga utövandet pågår ett ständigt experimenterande med olika material, 

tekniker och uttrycksformer.53 

 
Detta är det närmaste en definition av begreppet ”konstnärligt utövande” som styrdokumenten 

kommer. I bildundervisningen på gymnasienivå finns konstbegreppet representerat särskilt i tre 

avseenden. Den första aspekten avser det som eleverna själva gör inom ramen för skolans 

bildundervisning. Det var Pestalozzi (1746-1827) som först drog en klar skiljelinje mellan 

skolteckningen och det konstnärliga tecknandet, genom att utarbeta metodhandböcker för lärare i 

teckning.54 I folkskolan fanns linearritning med, men det dröjde innan teckning blev ett eget ämne. 

Syftet var att öva elevernas ”åskådningsförmåga”. Mot slutet av 1800-talet börjar smakbildning och 

estetisk fostran att bli en angelägenhet för skolan för att påverka ”barnens skönhetssinne”. Den 

amerikanska progressivismens inflytande på svensk pedagogiken under tidigt 1900-tal innebar att 

teckning i skolan underordnades idéer om arbetsskolan. Ämnet i folkskolan skulle anknytas till de 

andra ämnena och många övningsböcker i åskådningsteckning togs fram för folkskollärare.  I 

anvisningarna för 1919 års undervisningsplan framgick att i stort sett varje ämne måste vara väl 

förberett på att tillämpa åskådningsteckning.55 Denna tradition kom att utmanas av det 

personlighetsbaserade bildpedagogiska perspektivet under tiden mellan första och andra 

världskriget.56 1940-talet genomsyrades av ett starkt intresse för kultur och estetisk fostran, och 

försöken att föra ut konst i skolan tog ny fart. Herbert Read blev en viktig inspirationskälla med 

boken ”Education through art” från 1943. Där propageras för en uppfostran som utvecklar det unika 

hos människan och ansluter till nya psykologiska teorier och utvecklingen inom den moderna 

konsten. Det ”fria skapandet”  blev ett ideal som dominerade under två decennier, och därmed 

förskjuts betydelsen av bildarbete i skolan till att vara något som ska ge omväxling och avkoppling 

från det vanliga skolarbetet. Bildskapandet skall härmed utgöra en motvikt till de mer 

kunskapsbaserade skolämnena och ”bli rekreationstimmar av betydande mentalhygieniskt värde”.57  

Under 1960-talet kritiserades det fria skapandet för att urarta till materialhysteri, och ideér om en 

undervisning som bättre svarade mot elevernas individuella uttrycksbehov formulerades. På 1970-

                                                 
53 Ibid: Bild och form, Ämnets karaktär och uppbyggnad s.26 
54 Pettersson, Sten och Åsén, Gunnar (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet s. 74 
55 Lind, Ulla, Hasselberg, Kersti, Kühlhorn, Britt-Marie (red.) Tidsbilder (1992), s. 32. 
56 Lind, Ulla & Hasselberg, Kersti (2006) Kan min mammas bilder finnas här. Arkiv B- Bilden som kunskapskälla. KU-rapport, Konstfack, s. 

31.  
57 Lind, Hasselberg, Kühlhorn, (red.) (1992),s. 115. 
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talet började kritiken gälla det fria skapandet som idé, då man menade att bildundervisningen även 

borde ta ansvar för reklam, film och serier som inte ensamma skulle få påverka eleverna. Istället 

borde bildundervisningen handla både om bild och miljö och om skapande bildarbete, och lära 

eleverna att kritiskt granska de budskap som olika typer av bilder förmedlar. Detta ledde detta fram 

till namnbytet 1980 från Teckning till Bild. Därefter har media och bildframställning i den visuella 

kulturens olika perspektiv kommit att få allt större betydelse i styrdokumenten för grundskolan. På 

gymnasiet representeras den här ämnestraditionen av ämnet Estetisk verksamhet, där olika skolor 

erbjuder varierande alternativ med en personligt konstnärlig, uttryckande målsättning i en 

bildämnesdiskurs, inskriven i lektionspass. 

Den andra aspekten avser skolans pedagogiska förhållningssätt till det som sker och har skett i 

konstvärlden. En bildinriktning befinner sig på ett mellanplan, där också ett konstvetenskapligt 

synsätt i viss mån måste introduceras.   

Konstteorier är inte som vetenskapliga teorier. Det  finns inga ”lagar” inom konsten som kan 

förklara utvecklingen i konsthistorien. 58 Trots allt som skiljer den från vetenskapen är konstteorin 

ett pedagogiskt åtagande. Man försöker organisera en förvirrande mängd fenomen för att försöka 

komma fram till vad de har gemensamt som gör dem speciella. Konstforskare försöker definiera vad 

konst är, men också förklara varför och på vilka sätt konsten värdesätts. Konstnärerna analyseras, 

vilka de är, och vad det är som gör att de märks, och innebörder förklaras genom att konstnärers 

känslor och ideér, barndom, sociala positioner och undermedvetna begär studeras. Man diskuterar 

också vad som kommer att hända med konsten i framtiden. Det som för bara en kort tid sedan kunde 

definieras i generella termer är under snabb förändring. Vem som helst kan var som helst i världen 

lägga ut sin aspekt av det mänskliga livet på vår planet, och få en publik för detta, oavsett hur liten 

den är. Vilken betydelse har då en stringent formulerad definition av konst? I samtidskonsten har 

gränserna upplösts mellan det som förr ansetts höra till finkulturen och det som kallats 

populärkultur. 

På Internet växer nya kulturformer fram och sprider sig efter helt andra mönster än världen varit van 

vid. 59 Detta är också ett uttryck för talet om den visuella kulturen. Paul Duncum har fångat 

skillnaden mellan konst (-utbildning) och visuell kultur i en illustrativ liknelse: Konsten har lätt 

kunnat kartläggas på samma sätt som ett träd växer med rötter, stam och krona. Den visuella 

                                                 
58 Freeland, Cynthia (2001) But is it art? Oxford University Press I svensk översättning (2006) Konstteori- En introduktion.Raster Förlag 
59 Wilson, B (2000) ”Of diagrams and rhizomes: Disrupting the contents of art education”. 2000 International visual arts conference. Art 

education and visual culture (s. 25-52) Taipei:Taipei municipal Teachers college 
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kulturens spridning jämförs istället med en växt som sprider sig med jordstammar och 

underjordiska utväxter (eng. rhizome), som t.ex. gräs.60  

Den tredje aspekten är kanske den som konstnären Lars Wilks talar om i nedanstående citat 61   

Tillkomsten av det teoretiska är en egentligen onödig sida av konsten. Teorin kan inte tillföra konsten 
något. Konsten springer ur andra källor. Dilemmat kan förstås genom en klar separation av konsten 
som skapande verksamhet och som upplevelse gentemot en vetenskaplig behandling av den. Den 
begreppsapparat som forskare handskas med när de studerar beteenden i naturen påverkar inte 
principiellt naturens spontana yttringar. Gud påverkas inte av teologin. Den vetenskapliga 
granskningen av konsten som ett slags naturfenomen är alltså en ståndpunkt för konstteorin, en annan 
är pedagogisk, att lära sig om konst genom att beskriva och förklara den så långt det är möjligt. 
  

Bildinriktningen på gymnasiet erbjuder inte bara kunskaper i konsthistoria och konstvetenskap utan 

också plats för ett successivt närmande till konsten, för den som vill, i form av förståelse, lust och 

möjlighet till eget uttryck, som ofta närmar sig det konstnärliga förhållningssättet i modernistisk 

tradition. Wilks uppfattning att det inte finns någon teori bakom ”det konstnärliga” har sin grund i 

den modernistiska diskurs som delar upp vetenskap och konst som motsatser. Vår tid är långt ifrån 

frigjord från denna diskurs, och inom bildinriktningen lever postmoderna ideér sida vid sida med de 

modernistiska. Ännu ett, av många, intressanta områden för fortsatta studier. 

5.2.4 Bildanalys 
I många kursplaner talas om analys som ett kursmoment. I bildanalysen studerar man, karakteriserar 

och tolkar bilder. Detta har varit ett inslag i konstvetenskapen sedan 1500-talet och flera modeller 

har under historien konstruerats för att systematisera den västerländska bildkonsten. 62 Man har haft 

behov av att bestämma upphovsman till olika konstverk (attribution), och gjort stilkritisk bild- och 

formanalys, t.ex. Heinrich Wölfflins välkända system för bestämning av renässans- resp. barockstil 

vid mitten av 1800-talet. Parallellt med detta utvecklades en motivtolkande forskning (ikonografi). 

Modernismen gav under tidigt 1900-tal upphov till formanalysen, som fokuserade på abstrakt form- 

och färgverkan. Erwin Panofsky gav på 1950-talet upphov till ikonologisk forskning som 

innefattade djupgående utredningar av symbolspråk och allegori i bilder från senmedeltid till 

barock. Ikonologiska studier innebär därefter en bildanalys inriktad på motiv och innebörder. På 

1960-talet utvecklas en motivanalys av vardagliga bilder som t.ex. foto, press- och reklambilder, 

som anknöt till semiotik och kommunikationsforskning med föregångare som Roland Barthes. På 

1970-talet började lärare vid dåvarande Teckningslärarinstitutet vid Konstfack, med Gert Z. 

Nordström i ledningen, att självständigt driva en sådan semiotisk bildanalys i riktning mot kritisk 

                                                 
60 Duncum, Paul (2001). Visual Culture: Developments, Definitions, and Directions for Art Education i  Studies in Art education, (2001:42(2)  
61 Wilks, Lars(1999) Det konstnärliga uppdraget? En historia om konsthistoria, kontextkonst och det metafysiska överskottet. Nora: Bokförlaget 

Nya Doxa 
62 Nationalencyklopedin. Sandström, Sven om Bildanalys  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=128812 
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pedagogisk och socialt medveten bildanalys. Det finns två huvudteman i denna: Bilden är ett språk, 

och i det postmoderna samhället kommer bilden som språk att få en ökad betydelse.63  Senare har 

bildanalys och bildsemiotik utvecklats till att större betoning lagts på hur mötet med bilden ser ut, 

dvs. det som ingår i Visuella kulturanalyser och "visual events".64  

5.2.5 Visuell kultur 
För att få grepp om läroplanens status krävs en belysning av de innehållsliga begrepp som finns och 

används inom Es-programmet, men också av dem som formellt inte finns där. Det senare gäller t.ex. 

begreppet visuell kultur. Utanför norden finns en utvecklad forskning om den visuella kulturen och 

jag kommer att använda mig av de definitioner som redovisas av Paul Duncum i artikeln Visual 

Culture: Developments, Definitions and directions for art education.65 Detta är också den definition 

som jag gett i följebrevet till min enkät till bildlärare. Den visuella kulturen kan definieras som 

Malcolm Barnard (1998)66 gör genom att dela upp begreppet i två, det visuella och 

omvärldskulturen:  
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 67 
 

 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.68 
  

Denna lista kan som framgår förlängas ytterligare och synliggör varför det är nödvändigt att 

utveckla kunskaper för att kunna förhålla sig till dagens förändrade kulturella situation. Inom ett 

estetiskt program med bildinriktning menar jag att kunskaper och diskussion om detta borde utgöra 

baskunskaper. 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”.69 

                                                 
63 Nordström, Gert Z. (1989) Ulf P. Lundgren i förord till Bilden i det postmoderna samhället. Stockholm: Carlssons bokförlag 
64 Mirzoeff, Nicholas. (1998) " 

What is visual culture?"  I N.Mirzoeff (Red.), The visual culture reader London: Routledge 
65 Duncum, Paul (2001)  s.105 
66 Barnard, Malcolm (1998). Art, design and visual culture. London: Macmillan 
67 Duncum (2001) s 105 
68 Ibid. s 105-106 
69 Mirzoeff, Nicholas (1998). ”What is visual culture?”  I N.Mirzoeff (Red.), The visual culture reader. London: Routledge 
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5.3 Retorik 
Det är självklart att statliga styrdokument också i hög grad är färgade av retoriska grepp. I 

utredningar och läroplaner framställs förändringar i odelat positiva ordalag. Retoriken har ingenting 

med ”sanning” att göra, utan vill presentera det rimliga och förnuftiga och välmotiverade på ett 

övertygande sätt. Göran Linde menar att det i bästa fall finns tre utmärkande drag i läroplaner; att de 

är eklektiska, deliberativa och preliminära: 
En läroplan är till sin natur eklektisk, dvs. den bygger på många olika fragment av teorier utan 
inbördes sammanhang. Där tas hänsyn till vad olika intressenter önskar, till kunskapsteoretiska 
uppfattningar, till föreställningar om ungas utvecklingsnivå, till föreställningar om samhälleliga 
behov av kunskap, till bedömningar av framtida arbetsmarknad och mycket mer. Allt detta hämtas 
ur skilda teorier. Att skriva en läroplan är också att väga ihop skilda intressen och ståndpunkter. 
En läroplan är på det sättet en ”deliberation”  (ett samtal med mogna överväganden). En läroplan 
skrivs inte för evigheten utan för en viss tid och i medvetande om att även den nya läroplanen 
kommer att revideras eller rent av överges. 70 
 

5.4 Var finns den Bildpedagogiska teorin? 
Var befinner sig då den bildpedagogiska teorin i det större utbildningssammanhanget ? Staf 

Callewaert definierar begreppet pedagogik med att det inte handlar om det faktum att människor 

reproducerar sig och uppfostrar den nya generationen på det ena eller andra sättet, utan att man i 

pedagogiken talar om vad detta i vår tid har resulterat i.71 Alltså  
..positioner, dispositioner och tillvägagångssätt i ett relativt autonomt fält av sociala handlingar och 
relationer som ramas in av institutioner och professionella under beteckningen  ”utbildningssystemet” 
och med skolan som den mest synliga komponenten. 
 

Ideologi är enligt Callewaert en normativ diskurs som talar om hur utbildning och pedagogik borde 

vara. Teknologi är en diskurs om hur ideologin förverkligas. De båda är diskurser för den 

pedagogiska praktiken. Teori däremot är en diskurs om den pedagogiska praktiken, den 

rekonstruerar sakernas tillstånd, hur saken uppfattas eller missuppfattas, hur ett icke-erkännande av 

den kan förklaras. Den formulerar varför man gör något och vad det skall leda till i 

kunskapsinhämtning. Den förklarar och klargör och den gör det i skriven text. Utan text är det svårt 

att tänka sig teori. 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf-94, som trädde i kraft första juli 1994, omfattar de 

ideologiska grunderna för hela gymnasieskolan. Från Skolverkets perspektiv, där läroplanen 

utvecklades, såg man programmålen som ”statens beställning till kommunerna”.72 

                                                 
70 Linde, Göran (2003) Mål och kunskapsformer i gymnasieskolans kursplaner. Skolverkets interna rapport 2003:1767 s. 7 
71 Staf Callewaert (2000) ”Utbildningsfilosofi, Frankfurtskolans kritiska teori och Pierre Bourdieus sociologi”  i Jens Bjerg: Pedagogik. En 

grundbok. Liber 
72 Skolverkets interna rapport (2004) Kursplanernas historia på skolverket: Skolverkets arbete med kursplaner 1991-2000 s 6 
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Teknologin (enl. Callewaert) i det här sammanhanget bör då, som jag ser det, utgöras av 

kursplanerna, som talar om hur läroplanen ska förverkligas. Teorin, den rekonstruktion av den 

pedagogiska praktik som tillämpas, borde då bli synlig först och främst i kursplanernas 

formuleringar.  

6. Metod 
Undersökningen består av tre delar:   

1. Procedurundersökning. Hur har läroplantexterna producerats, vilka personer har deltagit och hur 

har de publicerats? Här är Skolverkets egna uppgifter min empiri. Inför revideringen 2007 gjordes 

internt omfattande utvärderingar av det tidigare läroplansarbetet,  som jag använder mig av.  

2. Läroplanens och kursplanernas innehåll, begrepp och struktur.  

3. Enkätundersökning till 8 verksamma lärare och rektorer på inriktningen Bild och Formgivning. 

Jag ville få lärares professionella perspektiv på vad som anses vara inriktningens viktigaste 

kvaliteter och problem.  

I uppsatsen ligger fokus på den läroplan som gäller för närvarande, alltså den reviderade upplagan 

ES 2000:5 73. Det innebär att jag i det här arbetet helt bortser från den revidering som tidigare 

socialdemokratiska regeringen utarbetade och som skulle ha genomförts ht 2007. Även om den 

innehöll intressanta förslag till förändringar har den avbrutits i sin helhet varför jag ser det som 

rimligt att behandla den läroplan som i nuläget gäller.74 

7. Empiri: 

7.1”Proceduren” i läroplans- och kursplanearbetet på skolverket. 
I det här kapitlet som handlar om hur konstruktionen av läroplan och kursplaner gick till använder 

jag mig av Skolverkets egna utvärderingsrapporter.75 Jag har också fått tillgång till  utskriften av en 

intervju med det ansvariga undervisningsrådet för estetiska programmet på Skolverket 1991- 2000, 

vilken också, tillsammans med intervjuer med fjorton andra tjänstemän på Skolverket, utgjort en del 

av underlaget till rapporten ”Kursplanernas historia på Skolverket”. Mina egna erfarenheter av 

historien ligger också  i botten på denna redogörelse, och jag kommer i vissa sammanhang att ge 

uttryck för dessa. Allt sedan starten 1994 har det hållits fortbildningskonferenser för lärare och 

skolledare i regi av ett privat företag på uppdrag av Malmö högskola, där Skolverket alltid har haft 

en viktig roll. Dessa så kallade Estetiska kongresser har varit en plats där diskursen har talat, men 

                                                 
73 Skolverket (2000 )Estetiska Programmet, Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. Skolverket och Fritzes Borås 2000 
74 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. 



  

 21 

jag har inte haft tillgång till den dokumentation som kan finnas. Det finns förhållanden som inte 

Skolverket relaterar i sina skrifter, men som kan vara intressanta för kontexten och som jag i något 

fall därför relaterar ur minnet. 

7.1.1. Kursplanearbetet 1991-94 

Grundläggande principer 
Hela läroplansuppbyggnaden hade sin grund i tre principer som har varit gällande fram till det 

förändrade nuläget (dvs. den nya regeringens planer för gymnasieskolan). Kortfattat beskrivet har 

det handlat om:  

1. Att höja utbildningssystemets kvalitet genom dess egen inre utveckling och förnyelse. 

2. Att länka de grundläggande värden som skolan ska understödja direkt till undervisningen. 

3. En professionalisering av lärare, rektorer och tjänstemän genom att ge möjlighet till lokala beslut. 

76 

Ulf Linnell menar att en avgörande fråga för staten blir hur dess ”röst” kan göra sig hörd i ett 

decentraliserat system där det blir mycket informationsbrus genom att flera ”röster” tillåts och också 

uppmuntras:  
Detta behov för staten att profilera sig innebar ett strategiproblem som också fick följder för sättet 
att skriva kursplaner och andra styrdokument, dvs. konsekvenser för form och innehåll. Det 
behövdes rent logiskt till exempel utrymme i texterna för att motivera ämnet/kursen och förklara 
dess roll i utbildningen. Det behövdes dessutom utrymme för att motivera, ringa in och precisera 
såväl grundläggande värden (vilka beslutats av riksdagen) som de kvaliteter som skulle vara 
centrala i undervisningen. Och dessa texter skulle, vilket kanske är viktigast av allt, ge utrymme för 
lokala beslut vad gäller organisation och stoff om man menar  
allvar med ”deltagande målstyrning ”. 77 
 

Deltagande målstyrning har enligt skolverket två demokratiskt viktiga aspekter: dels skolornas 

medinflytande över utformningen av utbildningen, men också ett krav på att styrdokumenten är 

begripliga och genomskinliga, så att de är möjliga att följa.78  

Arbetsorganisation och metoder 
Läroplansarbetet på Skolverket utfördes med en avdelningschef som ledde och planerade arbetet 

samt ett 20-tal undervisningsråd. Principen var att alla skulle vara involverade i arbetet. En 

organisation med ett ansvarigt undervisningsråd, experter och branscher skapades omkring varje 

program. 79  

                                                                                                                                                                  
75 Skolverkets hemsida www.skolverket.se/publikationer 
76 Skolverkets interna PM Dnr 2003:1767. Ulf Linnell Kursplaner och styrningen av skolan s.5  
77 Ibid s.3 
78 Ibid s 4 
79 Skolverkets interna rapport (2003:1767) Kursplanernas historia på skolverket. s 5 
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Skolverket som myndighet var vid den här tiden helt nytt, och i den interna rapporten om 

kursplanearbetet framgår att de involverade kunde uppleva arbetet som bitvis kaotiskt.80 

Tidsmarginalerna var mycket snäva och i medarbetarintervjuerna sägs att ”det blev mer kvantitet än 

kvalitet”. Metoden var från början ”trial and error” och inget skrivet underlag fanns för arbetet. 81 

Det handlade om dagliga kontakter i korridorerna och avdelningschefen upplevde att hon framför 

allt ledde med ”prat”. Så småningom organiserades arbetet i fastare former, men då var 

kursplanearbetet var avslutat och fokus snarare låg på implementeringen. 

Den person som först kom att arbeta med estetiska programmet var ett undervisningsråd som sedan 

knöt till sig ämnesexperter. Dessa rekryterades genom personliga kontakter med brancher, 

lärarhögskolan, ämnesföreningar osv.82 Samma person hade också ansvar för utvecklingen av 

medieprogrammets kursplaner fram till 1994.83  Bildinriktningens expert blev en bildlärare som var 

ordförande i LR:s ämnesförening för bildlärare, och som varit aktiv i det samarbete som förekom 

för EP-linjerna i landet under 1980-1990-talet.84 De hetaste diskussionerna från början på de 

konferenser som hölls vid implementeringen av Konst- och formgivningsinriktningen rörde sig om 

begreppet Formgivning och om/hur ämnet slöjd skulle kunna beredas plats inom bildinriktningen. I 

kursplanerna fick slöjdlärarnas aktivitet som resultat 6 olika formgivningskurser, varav 4 var att 

härleda direkt till slöjdämnet: textil mode, textil väv, metall och trä, de övriga två kurserna var 

keramik och glas samt miljö.  Den diskussion som gällde grenens/inriktningens namn var också 

intensiv från första början. Många bildlärare vände sig emot benämningen ”Konst och 

formgivningsgrenen”, som man menade gav alltför stor tyngd åt de två momenten konst och 

formgivning i kursplanerna och bäddade för missförstånd av innehållet i utbildningen. 

Argumentationen fick ett visst genomslag men först vid revideringen 2000, då namnet ändrades till 

Bild och formgivningsinriktningen, dvs. inte Bild och Form som många menade var det rimliga. 

Inom ämnet formgivning finns fortfarande 4 kurser som är begränsade till ett textilt innehåll och 2 

kurser (formgivning A och B), som är öppna att använda för alla andra tänkbara tekniker, vilket 

kanske kan ses som ett tecken på att Skolverket inte heller då lyckades stå emot nämnda 

påtryckningar. 

                                                 
80 Ibid s.5 
81 Ibid s. 5  
82 Ibid s. 9 
83 Skolverkets Minnesanteckningar från intervju med ansvarig för kursplanearbetet med estetiska programmet, underlag för rapporten i fotnot 75. 
84 Detta avsnitt bygger på min egen erfarenhet och det som jag minns av diskussioner som förts på estetiska kongresser under 1990-talet. EP-

linjerna hade från början också en textil gren som kom till bl. a. på grund av slöjdens krympande utrymme i gymnasieskolan och viss påverkan 

från slöjdlärarnas ämnesförening.  Textilgrenen reducerades efter några år till att endast finnas på några få orter. Den här delen av historien har 

haft betydelse för bildinriktningens utveckling. 
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I intervjun med det ansvariga utbildningsrådet för Es-programmet ställs direkta frågor om teoretiska 

utgångspunkter och vilken empiri som användes i arbetet. I intervjuutskriften finns inga svar på 

frågan. Svaret glider istället över till vilka personer som arbetade på skolverket och formerna för 

arbetet.  Enligt intervju- anteckningar handlar arbetet i ”den första omgången” av läroplansarbetet 

mest om organisation. I den rapport som sammanfattar intervjuerna sägs att den empiri man stödde 

sig på huvudsakligen kom från SÖ, med det kontaktnät av forskare som man hade, samt från 

försöksverksamheten med Ögy85 på yrkesgymnasierna.86 Kopplingen mellan grundskolan och 

gymnasieskolan var dålig eftersom grundskolans kursplaner utarbetades i läroplanskommittén och 

kom ut efter att gymnasieskolans planer var klara.87 

7.1.2 Kursplanearbetet 1998-2000 
Vid läroplansrevideringen 2000 fick man mycket kort tid på sig att verkställa detta. Det fanns, enligt 

intervjuerna, inte heller nu tid att föra kritiska och granskande diskussioner om de existerande 

kursplanerna eller att kritiskt belysa väsentliga grundvalsfrågor såsom kunskapsteoretiska 

utgångspunkter. Läroplanerna kom att revideras på ett mer tekniskt/administrativt sätt. Det finns här 

en uttalad självkritik när det gällde  

tillvägagångssättet. 88 Även inför kursplanearbetet 1998-2000 är samma utbildningsråd, 

samordningsansvarig för kärnämnenas kursplaner och för programmålen. I denna omgång hade man 

också en halvtidsanställd ämnesexpert. I arbetsbeskrivningen stod att experterna skulle ha kontakter 

utåt. Branschkontakterna var viktiga, speciellt mot slutet av arbetet, men när det gällde estetiska 

programmet finns inte branscher att förankra kursplanerna i, säger undervisningsrådet i intervjun. 

Teaterunionen hade man kontakt med. Den ”sägs ha varit oerhört negativ till estetiska programmet 

därför att man inte vill ha fuskskådisar och fler ungdomar som ska ha teaterambitioner”. Inga 

uppgifter finns om vilka kontakter man haft med lärarutbildning och konsthögskolor. ”Estetkurserna 

var rätt stora, vi gjorde inte så mycket för att anpassa. Kursplanernas utformning var inget stort 

problem på estetprogrammet.” Dessa korta satser berättar något om hur liten plats kursernas 

innehåll och nya tankar om bildteori tog i revideringsarbetet. Progression och kontinuitet mellan 

grundskola och gymnasieskola skulle bevakas särskilt vid revideringen, och ett undervisningsråd 

anställdes speciellt för detta. 
Den revidering av gymnasieskolans program som ledde till nya kursplaner 2000 skedde parallellt 
med ett motsvarande arbete för grundskolan. Det innebar bl.a. att struktur och innehåll i 

                                                 
85 Arbetsgruppen för Översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen som 1986 föreslog att yrkesutbildningarna skulle vara 3-åriga istället för som 

tidigare 2-åriga. 
86 Kursplanernas historia på Skolverket ( 2003:1767) 
87 Ibid s 8 
88 Ibid s.9 f. 
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kursplanerna för de två skolformerna jämkades så att de kom att likna varandra mera. De 
gymnasieämnen som byggde på grundskoleämnen hade redan haft en kursplanestruktur som 
påminde om grundskolans, men för övriga ämnen var denna förändring större. 89 
 

I intervjun med den ansvariga för estetiska programmet säger denna: ”Det är mest i kärnämnena 

som man kan tala om progression. Egentligen finns det inte så mycket progression i det estetiska.”90  

Vid läsning av kursplanerna finns heller ingen antydan till att man har försökt anlägga något sådant 

perspektiv. Sett till det teoretiska innehållet är grundskolans läroplan och kursplanen i bildämnet i 

flera avseenden mer utvecklad än gymnasieskolans. 

På frågan om vilka problem som man försökte lösa när det gällde innehåll och form svarar 

utbildningsrådet att de flesta problemen låg i medieprogrammet och att teater/dansinriktningen hade 

strukturproblem som löstes då de fick egna inriktningar. Det verkar också som att den karaktären av 

något annat än yrkesprogram som fanns i den första läroplanen sågs som problematisk. ”Rollen är 

svår att definiera för det estetiska programmet och medieprogrammet”.  

I den första läroplanen (GyVux 1994:5) sägs i Programmets inriktning att programmet förbereder 

för ett stort antal verksamheter inom kulturområdet samt för ett stort antal utbildningar inom främst 

det humanistiskt- samhällsvetenskapliga området i vid mening och ger förberedelse för studier på 

konstnärliga högskolor och för högre utbildning inom reklam, media och design. I den reviderade 

läroplanens programsyfte (Gy 2000:05) sägs att  programmet förbereder för fortsatta studier och för 

lärande i arbetslivet inom såväl estetiska som andra verksamhetsområden.  Formuleringen markerar 

att den studieförberedande karaktären lyfts fram, vilket också Skolverket tryckte på vid 

informationstillfällen som jag var närvarande vid. Att kursen Företagsekonomi togs bort i 

revideringen och att arbetsplatsförlagd utbildning inte är obligatorisk på programmet motiverades 

också med att programmet inte kunde ses som ett yrkesprogram. Det finns inga yrken som estetiska 

programmet utbildar för, vilket motiverade förändringen. Direktiven 2007:8 visar att den borgerliga 

alliansregeringen fortfarande av någon anledning anser att ES-programmet är ett program med både 

yrkes- och studieinrikning, och ger utredaren i uppdrag att beakta dessa problem.91 Man diskuterar 

hur en studieinriktning kan förstärkas, och i förlängningen om programmet ska finnas kvar eller 

förvandlas till inriktningar på exempelvis samhällsvetenskapliga programmet. 

7.1.3 Begreppsliga och värderingsmässiga utgångspunkter för kursplanerna 
 

                                                 
89 Skolverkets rapport (05:894) Varför ser kursplanerna ut som de gör? s 36 
90 Skolverkets Minnesanteckningar från intervju med ansvarig för kursplanearbetet med estetiska programmet, underlag för rapporten i fotnot 75. 

 
91 Regeringens kommittédirektiv 2007:8 En reformerad gymnasieskola s.11. 
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Utgångspunkten för kursplanerna från 1994 var propositionen Skola för bildning som Skolverket 

bearbetade till en teoretisk modell med tre fält: Fakta och förståelse var ett fält, utförande och 

färdigheter var det andra och helhetssyn och förtrogenhet var det tredje.92 När det gällde 

utformningen av kursplanerna utvecklades enligt den interna rapporten två kulturer, en för 

yrkesämnen och en annan för allmänna ämnen. Vid den tiden låg ES- programmet fortfarande inom 

yrkesutbildningssfären. Många ansåg det självklart att det inte skulle gå att skriva likadana 

kursplaner för yrkesämnen och allmänna ämnen, medan andra menade att de borde ha samma 

struktur. I rapporten sägs att det fanns en icke uttalad statusskillnad mellan ämnena, men detta 

preciseras inte närmare. Angående samarbetet med läroplanskommittén (som arbetade med 

läroplanen för grundskolan) säger några av tjänstemännen som intervjuats att kommittén inte 

intresserade sig för yrkesämnena och att endast personer som arbetade med allmänna ämnen 

kallades till möten med kommittén. Att kursplanerna skulle utformas som ”mål utan stoff” var en 

helt ny situation. 
Texterna kom att förhålla sig till varandra som kinesiska askar. Kursplanerna blev följaktligen mer 
krävande i kvalitativ bemärkelse. Ett viktigt skäl till detta var också att de skulle svara mot en 
alltmer komplex och kunskapskrävande omvärld/verklighet. Denna verklighet (inklusive olika 
bransch- och intressegruppskrav) krävde – om den skall innefattas i skolsystemet – flera ämnen 
och kurser. Där finns en påtaglig skillnad mot läget 1970. Textomfång, skrivsätt och innehåll i 
kursplanetexterna 2000 måste därför förstås som uttryck dels för statens styrbehov i en bestämd 
riktning med bestämda ambitioner i ett decentraliserat system, dels som ett försök till 
” förskolning ” av ett expanderande innehåll och nya kunskapsformer i en dynamisk omvärld 
(främst synligt genom expansionen av de elektroniska och beteendevetenskapliga fälten).93 
 

Begreppet ”förskolning” blev naturligtvis en komplikation i ett läge där man bestämt att kursplanerna 
skulle behandla ett innehåll utan att ange något om stoffet. I skolverkets beskrivning framgår att 
resultatet i kursplanernas informationsmängd till sist blev ganska olika, och att man i argumentationen 
för att så skulle vara betonade diverse olika förhållanden. För Es-programmet har kursplanerna under 
revideringsprocessen blivit allt mer förenklade, och befriats från det som kallas ”stoff och metoder” 
för att svara mot kravet på mål och resultatstyrning.  

Ett snävare begrepp har bytts ut mot ett vidare. Tre olika kursplaner som handlat om musik, bild 
och teater har exempelvis bytts mot en enda som handlar om skapande verksamhet. En som 
handlat om barn har ändrats till att handla om människor oavsett ålder.94  
 

Mot farhågorna att möjligheterna att uppfatta det spektra av möjligheter som döljer sig bakom den 
generella formuleringen försvåras, ställs att överblicken över systemet ökar om det totala antalet 
kursplaner minskar. Det lokala friutrymmet att välja innehåll ökar också. Det framgår senare i texten 
att strävan efter generalitet inte tillämpats konsekvent och man försöker förklara varför vissa ämnen 
trots allt har många preciserade stoffinriktade mål.  

Kärnämnena, utom estetisk verksamhet, och de flesta andra ämnen som har sitt ursprung i 
grundskolan är exempel på kursplaner med jämförelsevis långa texter och många mål. Att det 

                                                 
92 Skolverkets interna rapport (2004) Kursplanernas historia på Skolverket s 7 
93 Skolverket (2004)Dnr 2003:1767. Ulf Linnell Kursplaner och styrningen av skolan 
94 Skolverket (2005) Best nr 05:894 Varför ser kursplanerna ut som de gör? s 34. Stockholm. Skolverket/Fritzes 
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blivit så har till övervägande delen med tradition att göra. Det finns helt enkelt inga förebilder för 
hur man skall uttrycka sig fylligt om yrkesämnena. Mycket text är emellertid inte liktydigt med 
detaljerade mål. Bland kärnämnena finns både detaljerade och mer allmänt formulerade 
kursplaner.95 
 

Estetisk verksamhet hamnar utan förklaring i en bisats:  
Ämnen med detaljerade mål är svenska, engelska, matematik, idrott och hälsa, fysik och kemi 
medan samhällskunskap, religionskunskap och historia har allmänt formulerade mål. Delvis kan 
ämnestraditioner förklara att det blivit så, men de olika ämnena har också olika förutsättningar i 
det nya systemet. Engelska och matematik skiljer ut sig genom att ha många hierarkiskt ordnade 
kurser. I matematik är det möjligt för en elev att läsa sju olika  
kurser. Det finns naturligtvis då ett behov att beskriva varje kurs så tydligt som möjligt i målen. 
Själva namnet på kursen är inte särskiljande på samma sätt som på yrkessidan med kurser som ” 
Dieselmotor tunga fordon ” och  
” Hydraulik tunga fordon ”.96 
 

Ämnen med nationella prov anses kräva mer detaljerade kursplaner eftersom provkonstruktionen 
skulle försvåras med generella kursplaner. Fysik och kemi har andra skäl för att behöva detaljerade 
kursplaner. Att ett ämne är nytt ses som ett skäl till att ha detaljerade mål, som t.ex. idrott och hälsa 
men det nya hälsoperspektivet sägs ha varit svårt att implementera. Motsvarande resonemang förs om 
det vidgade textbegreppet i svenskämnet. Harmonisering av språket har eftersträvats. 

Exempelvis uttrycks målen för olika kurser inom industriprogrammet på ett likartat sätt, vilket 
innebär att vissa ord och uttryck som har varit typiska i ett speciellt sammanhang har rensats ut. 97 
 

7.2. Kursplanernas innehåll  
En analys av kursplaner och läroplan ryms inte inom ramen för detta arbete. Däremot behöver 

språket och begreppen synliggöras i förhållande till de övriga delarna, proceduren och enkäten, och 

därför finns kursplanerna bifogade som bilagor. 

I beskrivningen av programmets struktur uttrycks Inriktningen bild och formgivning så här: 
 

Inriktningen ger grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om bild och formgivning 
samt möjligheter till specialisering och fördjupning. Bild och formgivning innehåller färre poäng 
än övriga inriktningar vilket ger utrymme för fler valbara kurser. Bild och form fördjupning och 
Formgivning A och B kan profileras mot olika material och tekniker och ersätter därmed en rad 
specialiserade kurser.  

 
De olika kurserna på bild- och formgivningsinriktningen ingår i kategorierna karaktärsämnen, 
gemensamma eller valbara kurser som skolan väljer. Individuella val ligger utanför programstrukturen 
men kan för enskilda elever förstärka karaktären. En programstruktur finns som bilaga 1. För att 
underlätta för läsaren att göra sig en uppfattning om kursplanernas innehåll har jag lagt 
formuleringarna för fyra obligatoriska kurser samt två valbara kurser som bilaga 2.  

                                                 
95 Ibid s 35  
96 Ibid s 36 
97 Ibid s 36 
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7.3. Enkätundersökningen 
Jag har gett följande två frågor i skriftlig form till ca 15 lärare och rektorer på bildinriktningen, och 

fått skriftliga svar från 8 personer:  

1. Vilka kvaliteter och vilka kompetenser hos eleverna bör bildinriktningens undervisning 

understödja?  

2. Vilka är, ur ditt professionella perspektiv, bildinriktningens största problem? 

 

I ett följebrev anger jag syftet med undersökningen och berättar något om de teoretiska begrepp som 

intresserar mig. Jag ger en definition av begreppet visuell kultur, eftersom det inte nämns i 

läroplanen.  

Jag har gjort ett strategiskt urval av informanter bland personer som jag har kommit i kontakt med i 

samband med de estetiska kongresserna, som tidigare nämnts, och som jag har uppfattat vara 

intresserade av läroplansfrågor.98 Jag har försökt att få svar av personer från olika delar av landet. 

De som har svarat finns i Västerbotten, Skåne, Småland, Göteborg, Värmland och Örebro. 7 

Det första steget i bearbetningen av enkätsvaren består av en innehållsanalys.  De olika utsagorna 

har jag samlat i kategorier som utgår ifrån de problem eller kvaliteter som jag frågat efter. Bland de 

problem som formuleras av lärarna har jag kunnat urskilja 6 olika huvudproblem, där vissa nämns 

av flera lärare och andra av bara en enda. När utsagorna är i det närmaste identiska har jag fört 

samman flera, men ofta finns flera mycket näraliggande uttalanden redovisade. Den här metoden 

kan naturligtvis diskuteras. Mitt syfte med att göra så är att tänka diskursteoretiskt, dvs. att ta fram 

de olika sätt på vilka man talar om saken och då bedömer jag att det här är en möjlig väg. Under 

varje huvudproblem, t.ex. problemet med brister i skolledningen som informanterna talar mest om i 

denna fråga, har jag identifierat ett antal angivna orsaker till problemet. I några fall finns också 

idéer till lösningar. Jag har gjort en motsvarande identifiering av nyckelord i en bildlärarnas diskurs 

för de viktigaste kvaliteterna och kompetenserna som inriktningen bör understödja hos eleverna och 

sammanställt detta i en schematisk framställning. Detta finns i bilaga 4 och hela svaren finns i 

bilaga 3.  

7.3.1 Bildlärarnas svar på frågan om bildinriktningens viktigaste kompetenser  
Vad som utgör kvaliteter och kompetenser är kanske inte helt glasklart men jag tror inte heller att 

det är avgörande att skilja ut de två helt från varandra. Det ena förutsätter ofta det andra. Det som 

                                                 
98 Om ”strategiskt urval”, se t.ex. Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Uppsala: Kunskapsföretaget i 

Uppsala AB, Läromedel & Utbildning, s 30. 
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intresserar mig är att se hur man använder begrepp för det eleverna bör kunna och det de bör ha som 

personliga kvaliteter efter avslutad utbildning.  

 Vad säger lärarna om vilka kompetenser som utbildningen bör ge?  Jag har ordnat svaren i sju olika 

kategorier och sorterat dem i storleksordning, så att det som det talas mest om ligger först: 

1. Att kunna kommunicera: Producera och ta emot visuell kommunikation 

2. Förmåga till egen bildframställning/ form, färg, material 

3. Kunskap om lärande 

4. Bildteoretiska kunskaper 

5. Kunskaper om estetik och kultur  

6. Utvecklad kreativitet 

7. Kunskaper i tredimensionell formframställning 

Under varje kategori finns därefter mellan tolv (gäller Att kunna kommunicera) och två (gäller 

Tredimensonell framställning) olika specificeringar av vad informanterna säger.  De skriver alltså i 

den första kategorin Att kunna kommunicera mycket om bildens kommunikativa användning, vilket 

kan innebära att de anser detta vara den viktigaste kompetensen som ska förmedlas. Det bör noteras 

att de vill betrakta eleven som både producent och konsument. Detta innebär också att lärarna 

lägger vikt vid att det finns elever som inte har siktet inställt mot en konstnärlig utbildning, men 

som kommer att bli konsumenter av bildsamhällets produkter. I den här kategorin förekommer ofta 

följande ord: kommunikation, kommunicera, kommunikationsteori, visuell, visualisering , visuella 

uttryck, visualiseringsförmåga, visuellt skapande, gestaltning, bildtolkning, analytisk förmåga, 

reflektion och uttryck  .  

Den andra kategorin har jag benämnt Bildframställning/ form och färg, material. Här talas om färg- 

och formkänsla, att förstå hur färg och form fungerar, förtrogenhetskunskap, träning av ögat och 

handen, egen färdighet, att inte underskatta grundläggande begrepp, växelverkan mellan form och 

innehåll, teknikkunskaper, att förstå olika material och deras egenskaper och förtjänster, 

materialmedvetenhet, materialkännedom, material och teknikkunskaper, både traditionella 

(tekniker) och tekniska nymodigheter samt om teoretiska kunskaper. Här framgår att det konkreta 

bildskapandet fortfarande har stor plats och tillmäts stor betydelse. Lärarna betonar fördjupade 

kunskaper i hantverksmässig bildframställning som en väg till frihet i kommunikationsprocessen. 

De moderna bildteknikerna nämns (”Bränna cd-r och tvätta penslar”), men får inte särskilt stort 

utrymme i talet om vad man bör kunna. Kanske beror det på att man redan har införlivat dessa med 

andra verktyg och inbegriper dem i begreppen material och tekniker. Kanske betyder det att man 

fortfarande lägger mest vikt vid traditionella (manuella) bildframställningstekniker. Det kan också 

vara så att man placerar arbetet med t.ex. digitala och fotografiska bilder snarare i avsnittet om att 
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kommunicera med bilder, men där talas väldigt lite om tekniker och ”hur” man gör. Det framgår 

alltså inte av den här undersökningen hur det förhåller sig med bildlärarnas syn på de moderna 

bildteknikerna. 

I kategori 3 återfinns Kunskaper om lärande, som handlar om hur man tänker som en metakunskap. 

Det handlar också om perceptionsteori och praktik, samt om att använda upplevelsen som grund för 

inlärning, ofta benämnt som estetiska lärprocesser. Det talas om att kunskapsinhämtande och 

problemlösning på det estetiska fältet understödjer de kognitiva färdigheterna lika bra som inom 

vilket annat ämne som helst. Detta är en aspekt som är värd att notera i en tid där det läggs 

nyttoaspekter på skolan i en annan utsträckning än tidigare. Den här kvaliteten hos inriktningen 

visar också på lärarnas medvetenhet om det faktum att en stor del av eleverna inte valt programmet 

som en förberedande konstnärlig utbildning, utan som en studieförberedande gymnasieutbildning. 

Då blir det viktigt att man lägger vikt vid just kunskapsinhämtande metoder även i karaktärsämnena 

på programmet. 

Kategori 4 som tar upp kunskaper i bildteori talar om form och framställning, komposition, 

bildbyggnad, perspektivåtergivning, layout, formgivning. Till den här kategorin har jag också fört 

delar av kategori 1 som handlar om bildkommunikation. Detta innebär att vissa kompetenser 

återfinns på två ställen. 

I kategori 5 talas om kunskaper om estetik och kultur, konstteori.  Det handlar om kulturhistoria, 

samhällets ursprung och utveckling, det visuella gestaltandet insatt i ett sammanhang relaterat till 

individen och samhället, att kunskaper om den visuella kulturen utvecklar eleven och samhället. Att 

dra några långtgående slutsatser om bildlärarnas värdering av konstteori kontra samhällsteori av 

detta är naturligtvis inte möjligt, men man bör ändå observera att bildlärarna inte talar särskilt 

mycket om ”konst”. Det verkar snarare som om det som är relaterat till konstområdet ingår som en 

komponent i kulturhistorien och som en aspekt av bildgestaltning och inte har någon speciell och 

framträdande roll i förhållande till andra bildområden som behandlas. 

Kategori 6, som är Utvecklad kreativitet, talar kort om hur och varför man behöver göra detta, men i 

svaren på den andra halvan av frågan, som gäller de kvaliteter som eleverna bör ha utvecklat, 

kretsar många svar omkring olika aspekter av kreativitet. Det blir därigenom tydligt att de anser 

detta vara en av nyckelkompetenserna.  

Den sjunde kategorin som tar upp tredimensionell formframställning är nämnd av en och samma lärare 

och skiljer sig något från de övriga svaren. Jag har valt att lägga den i en egen kategori därför att där 

pekas på en speciell aspekt av formmomentet, som det annars talas om i kategori 2, nämligen 

konsthantverket. Den här läraren arbetar i södra Sveriges småföretagartäta delar. Det är säkert ingen 

slump att konsthantverket omhuldas särskilt just i de trakter där småindustrier och hantverk av tradition 
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har stått för en stor del av försörjning och arbetsmarknad. Det betyder också något att lärarna bedömer att 

de här kompetenserna hör till det estetiska programmet och inte specifikt till hantverksprogrammet. 

7.3.2 Kvaliteter som bör utvecklas 
Lärarnas svar kring vilka personliga kvaliteter som utbildningen bör bidra till att utveckla hos 

eleverna ger följande mönster: punkterna 1,2, 3 och 6, i listan nedan, kretsar kring olika aspekter av 

kreativitet, och att de två resterande (4, 5) är kvaliteter som mera allmänt kan sägas utgöra 

förutsättningar för utvecklande av kreativitet, nämligen (4) individens allmänna välbefinnande och 

(5) förmågan att förmedla sina uttryck till andra. 
1. Förmåga att arbeta i kreativa processer 

- Att ha ett eget personligt uttryck 
- Uthållighet, koncentration, arbetsorganisation, att kunna arbeta metodiskt 

  
2. Problemlösningsförmåga 

- Att se nya lösningar 
- Att se och pröva många lösningar på ett problem 
- Associativ förmåga 

 
3. Förmåga att se 

- När man ser på riktigt öppnar sig nya världar 
- Ett öppet sinne 

 
4. Sociala kompetenser användbara på andra ställen i samhället 

- Självkänsla, personlig utveckling 
- Empatisk förmåga 
- Kommunikativ förmåga 

 
5. Kognitiv förmåga att använda på olika områden 

- Analytisk förmåga 
-  Språklig förmåga 
- Förmåga att tolka kommunikation  

 
6. Handlingsberedskap 
 
 
I läroplanens allmänna del, (LPF 94) 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, 

finns några punkter som motsvarar de här ambitionerna:  

eleverna skall få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både 
självständigt och tillsammans med andra, för att utveckla elevernas kommunikativa och sociala 
kompetens. 99 

 

Här betonas också ”att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt, och att de ska ha förmåga att finna, tillägna sig och använda ny 

kunskap”.100   

 

                                                 
99 Utbildningsdepartementet (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, s. 25.  
100 Ibid 
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Det estetiska programmets syfte formulerar synen på kreativitet enligt följande: 

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 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.101 

 

I programmålen för Es-programmet anges också skolans ansvar för 8 punkter som eleverna skall ha 

tillägnat sig vid fullföljd utbildning. Här återfinner jag punkt 5:  

(Eleven) har kunskap om och erfarenheter av arbete med olika estetiska uttrycksformer och kan 
analysera, tolka och använda estetiska uttryck för kommunikation och påverkan.  
Kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på det estetiska verksamhetsområdet, 
samhällslivet och vidare studier. 
Kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet. 102 
 

I den beskrivning av programmets karaktär och uppbyggnad som kommer efter syftet sägs:  

Att den egna skapande verksamheten betonas i det estetiska programmet. 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. 
 

Den diskussion som redovisas i stycket om karaktär och uppbyggnad av programmet gäller 

begreppet estetik, och den avhandlas i målskrivningarna på 7 rader.103  Vidare talas om att 

utbildningen ska ge tillfällen till diskussion kring olika uppfattningar om konst, konstformer och 

estetiska värden, så att eleven får öva förmågan att uppleva, reflektera kring och analysera skapande 

verksamhet i vid bemärkelse.  Här betonas också språkets betydelse som redskap. Begreppet konst 

diskuteras inte. 

7.3.3 Bildinriktningens största problem 
De största problemen som bildlärarna (och en rektor) upplever finns under rubrikerna 
  
1. Brister i skolledning 

2. Otydlighet i läroplanens syfte och målformuleringar 

3. Otydlig teori  

4. Förkortade bildlärarutbildningar 

5. Dålig kunskap om estetiska lärprocesser utanför de estetiska ämnena 

                                                 
101 Ibid 
102 Skolverket ES 2000:05 Estetiska programmet Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. Borås: Skolverket och Fritzes., s. 8.  
103 Skolverkets programmål ES 2000:05 s 8: ”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 
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6. Landsortsproblematik  

I den strukturerade enkätsammanställningen finns dessa problem listade och om någon formulerat 

en lösning på ett problem så nämns de också.  Ofta ligger emellertid lösningarna inneslutna i 

problemformuleringen, och det är ganska självklart vilka lösningar som önskas.  

Brister i skolledningarna ute i landet handlar om brist på kunnande om estetiska ämnen och dålig 

hantering av resurser på grund av detta. Otydlighet i läroplanens syfte och målformulering, 

otydlighet i teorin i kursplanerna rör sig om 1) Hur skolorna hanterar programmet, 2) Hur elever 

och föräldrar förstår programmet, 3) Hur man kommunicerar med kollegor med kort eller ingen 

utbildning.  

Förkortade lärarutbildningar handlar om konsekvenserna för ett program med bristande tydlighet 

och teori när lärare utan full kompetens ska fatta beslut om kursinnehåll. Dålig kunskap om 

estetiska lärprocesser handlar om att skolor inte använder sig av de kunskaper som utbildade lärare 

kan tillhandahålla. Landsortsproblematik handlar ofta om pengar. Om man har möjlighet att t.ex. 

resa, ta in gästlärare och föreläsare kan problemet minimeras.  

Problembeskrivningen visar på två tydliga gemensamma svårigheter som återkommer. Det ena är 

läroplanen och kursplanernas brist på tydlighet. Det andra är skolornas brist på resurser i personer 

och pengar.  

8. Sammanfattande slutdiskussion 
 De frågor jag ställt mig om hur diskursen omkring det estetiska programmets Bild- och 

formgivningsinriktning ser ut idag har jag kanske inte lyckats besvara fullt ut. Jag har till exempel 

inte belyst den bildpedagogiska diskussion som kan ha funnits i media under den period som jag har 

undersökt (1994-2007), vilket från början var min intention. Inte heller har jag berört den del av 

diskursen som eleverna utgör. På båda områdena har det rest sig nya frågor under tiden jag har 

arbetat som lockar till fortsatta studier.  

Jag har genom studier av läroplanen och en enkät till 8 bildlärare visat att det finns skillnader i hur 

läroplanen formulerar bildinriktningens mål och syfte och hur de bildlärare jag informerats av ser på 

detta. Jag vill bidra med en diskussion om vad denna skillnad kan innebära i ett framtidsperspektiv.  

De formuleringar som finns i läroplanen gäller programmet som helhet och ska alltså kunna 

tillämpas också inom musik, teater och dans. Det innebär att de inriktningsspecifika förhållanden 

som inte går att generalisera har skalats bort. Detta, som bl.a. har sin grund i den oklarhet om varför 

ungdomar väljer  det estetiska programmet som har funnits från första början, är enligt min mening 

                                                                                                                                                                  
formerna för  hur detta skapande arbetats 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.” 
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läroplanens största svaghet, och den främsta orsaken till att estetiska programmet genomlider en 

otydlighetskris som i just det här skedet faktiskt ställer hela programmets existens på spel. Syftet 

med programmet är oklart, liksom målet. Lärare och elever arbetar mot mål som de i viss mån 

själva formulerar, eftersom läroplanen inte erbjuder formulerade och tillräckligt högt ställda syften 

och mål för inriktningen. De generellt formulerade styrdokumenten har möjliggjort för aktörerna att 

inta olika subjektspositioner inom diskursen. Några rör sig helt innanför det som läroplanen 

formulerar, medan andra för långt mer avancerade resonemang än styrdokumenten gör. Det finns 

områden som har utestängts ur diskursen genom icke-beslut, men som lever ett tyst och hemligt liv i 

den pedagogiska praktiken. Läroplanens mottagare har svårt att tolka de allmänna och oprecisa 

formuleringarna och missförstår ofta innehållet. Även lärare har ibland svårt att använda sig av 

läroplanen. De begrepp som används blir styrande för kunskapssynen i läroplanen och när 

väsentliga begrepp saknas är risken stor att viktiga områden överhuvudtaget inte utvecklas. 

ES- programmet kom till i en strävan att höja kvaliteten på gymnasieskolan genom dess egen inre 

utveckling och förnyelse. Läroplan och kursplaner skulle genom att samverka, länka de 

grundläggande värden som skolan ska understödja, direkt till undervisningen. En 

professionalisering av lärare, rektorer och utbildningstjänstemän skulle ske genom att staten överlät 

besluten om undervisningens utformning till den lokala skolan. Den friheten är naturligtvis 

ovärderlig och det vore ett misstag att förespråka ett återtåg till den gamla regelstyrningen. I min 

studie har jag visat att i ansträngningarna att utforma ett generellt system för Es-programmet har de 

formmässiga ambitionerna överskuggat de innehållsmässiga så att läroplanens teori har fått stå 

tillbaka, för att överskådlighet och generalitet skulle bli så stor som möjligt. Det är naturligtvis inte 

så att en läroplan för att den är generellt formulerad måste ha en bristande teori, vilket Skolverkets 

egna utvärderingar har visat när det gäller andra program och ämnen. I en situation där man 

producerar kursplaner till ett helt nytt gymnasium hade man kunnat förvänta sig en grundlig 

positionering av inriktningarna på alla program, men särskilt på helt nya program som Es-

programmet. Vilken betydelse ska den här utbildningen ha i skolan och i samhället? Kanske var det 

så att inrättandet av Es-programmet tog professionen litet ”på sängen”, och att oklarheter i 

styrdokumenten i den situationen bara blev ett smolk i glädjebägaren som man hoppades kunna 

arbeta bort. Ur mitt personliga perspektiv har det nog varit så. Men tiden har gått och 

förändringarna har dröjt.  

Läroplansdiskursen  
Att det som vi nu benämner den visuella kulturen inte fanns med som begrepp 1994 då programmet 

först utvecklades, kan förklaras med att kunskapsområdet ännu inte var etablerat i Sverige. Det var 
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dock långt ifrån okänt. Det är däremot svårt att se det som något annat än maktutövning genom 

icke-beslut när man inte i läroplanerna berör det utvecklade arbetet och den diskussion om 

massmediernas roll i bildundervisningen som hade pågått inom bildlärarutbildningarna under lång 

tid. Detta kunde ha blivit en viktig pusselbit i uppbyggnaden av gymnasieskolan, eftersom det var 

ett bearbetande av den utveckling på bildområdet som just tagit fart, som kunde ha betytt att 

teoriutvecklingen inte stannat upp som den gjort. Den svenska gymnasieskolan som helhet lider 

brist på kunskaper och teori om visuell kultur. Varifrån ska denna kunskap komma om inte den 

utvecklas inom det Es-programmets ramar? Striderna på bildinriktningen har kommit att stå om 

marginella förhållanden och inte om den väsentliga teorin. Under hela programmets existens har 

principen om generella skrivningar lagts ut över innehållet, så att långa kongresspass har ägnats åt 

hur orden i kursplanerna ska läggas så att de ska kunna användas för alla inriktningar på ett framtida 

reformerat program, och för den delen också hur man ska kunna kringgå dessa för att få ett innehåll 

i kurserna. Det är inte professionen som har styrt programmet i en sådan riktning utan statens 

maktutövning genom Skolverket. En katastrofal följd som detta har fått är att den nuvarande 

regeringens representanter har en bild av ES- programmet som ett hobbyprogram för 

självförverkligande, utan vare sig yrkes- eller studieinriktning.104 Därigenom ifrågasätts hela 

programmets fortsatta existens.105  

Det specifika innehållet och den teoretiska grunden när det gäller Bildinriktningen kom i 

utformningen av gymnasiet att bli alltför ytligt behandlat. För den som har betraktat processen i 

backspegeln väcker konstaterandet inte förvåning. Här kan grundläggande diskussioner som gäller 

ett nytt program i en visuellt expanderande värld mycket väl ha fallit mellan stolarna, för 

principerna om generalitet har varit förhandlingsbara. Den som lyckades motivera en stark 

ämneskaraktär i läroplansarbetet på Skolverket har också kunnat formulera en teoretisk grund för 

sitt ämne. Den som inte har haft en stark och tydlig profil har förmodligen haft svårare att hävda sin 

sak. Kontakten med bildlärarutbildningarna och den forskning som förekom inom fältet visuell 

kultur förefaller ha varit svag när det gäller såväl Skolverkets egna undervisningsråd som 

experterna. I processen har professionen (i det här fallet bildlärare) fallit tillbaka och inte lyckats 

behålla initiativet så som man gjort i högre grad i grundskolans läroplansarbete. 

En gemensam uppfattning som bildlärarna och läroplanen ger uttryck för i min studie är att den 

egna skapande verksamheten ska ha stor tyngd i estetiska programmet.  Det framgår särskilt tydligt 

                                                 
104  Se Lärarförbundet, Bild i Skolan 07-2 s.19. 
105 Regeringens direktiv 2007:8  Kommittédirektiv En reformerad gymnasieskola. S.11”Medieprogrammet och det estetiska programmet har 

kritiserats för att vara varken tillräckligt studieförberedande eller tillräckligt yrkesinriktade. Utredaren skall beakta dessa problem i utformningen 

av program och inriktningar” 
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av bildlärarnas beskrivning av vilka kompetenser som eleverna bör ha tillägnat sig. Den starka 

betoning av kommunikationsförmåga och kreativitet som bildlärarna uttrycker har däremot inte, 

som jag ser det, motsvarande tyngd i läroplanens formuleringar. Själva begreppet kreativitet 

förekommer inte i Es-programmets läroplanstext. I kursplanerna i de två Bild- och formkurserna 

nämns endast kort elevernas kreativa förmåga. Ingen dominans av bildskapande i rent konstnärligt 

syfte går att urskilja i det bildlärarna betonar som kvaliteter och kompetenser som eleverna skall 

utveckla. Starkast betonas den kommunikativa sidan. I kommunikationen är det elevens kreativa 

kvaliteter som bildlärarna lyfter fram som de viktigaste. Läroplanen talar inte om kommunikation i 

sitt syfte. När kommunikation nämns under rubriken ”Programmets karaktär och uppbyggnad” så är 

det tal och skriftspråket man avser, förutom en mening inbäddad i en bisats i definitionen av estetik, 

som säger att ”I estetiken inryms också (...) samt förmågan att kommunicera med estetiska uttryck.” 
106 

Läroplanen fokuserar på att ge grundläggande kunskaper inom kultur och estetik och att ge 

möjlighet till allsidig utveckling av förmågan till skapande, inlevelse och uttryck. Det andra syftet 

är att ge vana att möta, uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter. Det tredje är att 

förbereda för fortsatta studier och lärande inom arbetslivet inom såväl estetiska som andra 

verksamhetsområden. Kursplanerna speglar en gammaldags syn på bilder och på hur människor 

förhåller sig till det visuella, och intervjuerna med skolverkets tjänstemän bekräftar att intresset var 

ytligt, i vissa stycken avslöjas också ren okunnighet. De avskalade kursplaneformuleringarna har 

inte fungerat så som man hade tänkt. Kursplanen i kärnämnet Estetisk verksamhet, är ett sådant 

exempel där det har varit vanligt förekommande att man på yrkesprogrammen låtit yrkeslärare 

konstruera en ytterligare karaktärsämneskurs för att slippa anlita utbildade lärare i estetiska ämnen. 

Om läraren har en bred kunskap om konstnärliga uttryck och estetiska företeelser, och förmågan att 

inspirera eleverna till kreativt arbete i t.ex. plåt är detta förmodligen en bra modell. Men tanken med 

att göra estetisk verksamhet till ett kärnämne var knappast att utöka karaktären med 50 p, utan att 

erbjuda alla gymnasieelever ett tillfälle att få formulera sig i ett eget uttryck ur ett helt annat 

perspektiv än det yrkesmässiga. Här har många skolledare tagit genvägar tack vare en kursplan utan 

teori och tydliga betygskriterier. Detta förnekas inte heller av Skolverket. I själva verket är det nog 

just sådana konstateranden som uttrycks i utvärderingen av det tidigare kursplanearbetet inför 

revideringen 2007 : 
Man kan se flera risker med att välja ett mera generellt sätt att uttrycka sig i kursplanerna eftersom 
man samtidigt ökar abstraktionsnivån. Abstrakta kursplaner kan med sin brist på konkret innehåll 
ge färre associationer. (....) Att lära sig se möjligheterna och att tänka in ett konkret innehåll borde 
annars vara något som kan lösas genom erfarenhetsutbyte och fortbildning. En annan risk kan 
vara att mer generella eller abstrakta begrepp ger mindre skärpa åt målen i kursplanerna än mer 

                                                 
106 Skolverket ES 2000:05 s.8 
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konkreta. Det blir otydligare vilka krav som ställs. Följden kan bli minskad kvalitet eller mycket 
varierande kvalitetskrav mellan lärare och skolor.107 

Bildlärarnas del av diskursen 
Jag har valt att inte formulera frågorna till bildlärarna utifrån läroplanens terminologi, därför att jag 

varit intresserad av att belysa andra sätt att benämna sin uppgift, och det är få som har svarat i de 

termer som läroplanen använder. De syften som läroplanen anger omsluter dock det bildlärarna 

skriver och jag kan inte se att något av det som talas om ligger utanför läroplanens syfte. 

Läroplanen benämner det som ”den allsidigt utvecklade förmågan” skall användas till som 

skapande, inlevelse och uttryck inom det område som utgörs av konstarterna. När bildlärarna 

skriver om kunskaper i bildframställning så är syftet att kommunicera, och inte på något sätt 

avgränsat till det konstnärliga uttrycket. I och med att någon klargörande teori inte utvecklas i 

läroplanen blir detta till ett problem, även om man i en del kursplaner kan finna en något närmare 

anknytning till bildlärarnas synsätt. Bildinriktningens syfte blir oklart, trots att det lokala skolarbetet 

på många orter är tydligt, och att eleverna har bildat sig en egen uppfattning om inriktningens 

karaktär av att utveckla ett brett bildkunnande. Är det konst man håller på med på Bildinriktningen? 

Vad är i så fall konst? 

Diskussionen om konst och dess roll i samhället är som tidigare nämnts, knappast vare sig enkel 

eller avslutad, men i kommentarerna till programmålen blir denna diskussion synlig endast genom 

meningen ”Synen på konst och estetik har förändrats under årens lopp”. Inte minst i kursplanen för 

ämnet Kultur- och idéhistoria borde den pågående utvecklingen på konstområdet ha kommit till 

uttryck eftersom den är reviderad år 2000, men det kan man knappast säga att den gör. De 

förändringar som skett vid revideringen 2000 är snarast att betrakta som en ytterligare reduktion av 

den tidigare kursplanen. Det som kursplanen innehåller är kanske inte fel, men det som en 

diskursanalys innefattar, makten i vad den inte innehåller, gör att den reduceras till ett avskalat 

skelett och riskerar att förlora sitt intresse.. 

Det som tidigare i texten behandlas angående ungdomars kulturella friställning och skolans roll för 

ungdomars vuxenblivande måste också relateras till den kunskapssyn som formuleras av bildlärarna 

i min studie. Det betonas starkt att bildarbete är ett kvalificerat kunskapsarbete och att de metoder 

som används är direkt överförbara till kunskapsinhämtning även på andra områden, i analogi med 

Kirsten Drotners beskrivning av kunskapsprocessen i ungdomars filmarbete. Mikael Alexandersson 

beskriver också hur skolan i ökad utsträckning har tilldelats ansvaret för den socialisation som 

familjen tidigare haft ansvar för: moraluppfattning, förmåga att ta ansvar och personlig utveckling. 

                                                 
107 Skolverket nr 05:894 Varför ser kursplanerna ut som de gör? s.34 
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108  Han belyser också hur ett identitetsskapande lärande sker, detta ”att bli någon ” i relation till 

tidigare mål att genom utbildning ”bli något”. När lärande sker som kan betecknas som 

identitetsskapande utvecklas elevens egna läroprocesser som ofta förenar element från de tre 

sfärerna: den yttre, objektiva sfären, den kulturella sfären och den subjektiva sfären.109  I de estetiska 
läroprocesserna finns alla dessa faktorer närvarande, och skapar en inlärning som i bästa fall förenar 
de fyra f:en - fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det är dock inte de konst- och 

kulturinriktade 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 kreativt skapande på olika områden. Eleverna har sett att det finns 

utrymme för det som de har lust att göra. Den visuella kulturen blir ett aktuellt, öppet och mycket 

mera användbart verktyg än den gamla typen av konst/kulturbegrepp, som präglar läroplan och 

kursplaner.  

Här kommer också det ”svarta hålet” i läroplanen in. Visuell kultur, ett begrepp som blivit alltmer 

aktuellt när det visuella har blivit den dominerande formen för kunskaps- och 

informationsförmedling (edutainment),110liksom för upplevelseindustrin, och som används i 

grundskolans läroplan i bild, tas överhuvudtaget inte upp i det estetiska programmets läroplan. De 

begrepp som används blir styrande för kunskapssynen i läroplanen och när väsentliga begrepp 

saknas är risken stor att viktiga områden överhuvudtaget inte utvecklas. Forskning och diskussion 

om hur skiftet till en visuell kultur har skett, har stor betydelse för all sorts konstnärlig utbildning 

och dess framtid. I Duncum (2001) refereras till en mängd forskare och vad de skriver om visuell 

kultur. 111 ”Aldrig förut i den mänskliga historien har  bilder varit så centrala för identitetsskapandet 

eller för insamlandet och distributionen av kunskap.” (min översättning)112 Aldrig förut har den 

estetiska utformningen av produkter varit så intensiv,113 bildproduktion och distribution så självklar, 

och bildteknologin så lätthanterad och lättmanipulerad 114 eller så fördjupad .115 Numera är de 

utvecklade ländernas ekonomier, mer än under någon annan tid, grundade på produktion, inte av 

nyttoprodukter och tjänster utan på bildproduktion och estetisk utformning av produkter.116 Dessa 

                                                 
108 Mikael Alexandersson (1998)”Att skapa mening” I antologin En skola i förändring. Lärarförbundet s.56 f. 
109 Ibid. s 66 f. 
110 edutainment, utbildning med betydande underhållningsvärde; spänningsväckande och lekfull undervisning, ofta via elektroniska medier som 

TV, video, CD-ROM etc. 
111 Paul Duncum (2001),  s.101 
112 Chaplin, Elizabeth (1994) Sociology and visual representation. London:Routledge. 
113 Lash, Scott & Urry, John. (1994). Economics of signs  and space. London:Sage. 
114 Rochlin, Gene I.(1997) Trapped in the  net: The unanticipated consequences of computerization. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
115 Doheny-Farina, Steven.(1996).The wired neighbourhood. New haven, CT: Yale University Press. 
116 Harvey, David.(1989).The condition of postmodernity. An inquiry into  the origins of social change. Oxford, England:Blackwell. 
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vetenskapliga källor har redan ca tio år på nacken, och vi vet att det som beskrivs gäller i ännu 

högre grad i dagens samhälle. Vår värld är en värld av visualitet, hur vi representerar och 

presenterar oss själva och välden visuellt avgör hur vi ser på oss själva varandra och världen. Det är 

redan en global företeelse som genererar kunskap och tillväxt i hela världen.  

Den EU-studie som jag presenterade kort i kapitel 2.1 ger en intressant bild av situationen idag. Det 

framgår av studien både att kultursektorn är ett område där ungdomar har stora möjligheter att få sin 

försörjning, och att det visuella området lika väl som de andra estetiska områdena kräver högre 

studier med stigande krav på kvalitet. I beaktande av undersökningar om hur ungdomars 

meningsskapande i skolmiljön gestaltar sig och vad som krävs för att ett genuint lärande ska ske, 

som jag hänvisat till, är ett estetiskt program med ett fördjupat teoretiskt innehåll inom det estetiska 

området helt oumbärligt i det svenska skolsystemet. 



  

 39 

9. Källförteckning 
 
Alexandersson, Mikael (1994) Metod och medvetande, Göteborg: Studies in Educational Sciences 

96 Acta Universitatis Gothoburgensis.  

(1996 a) Den konstnärliga blicken, Småskrifter från Institutionen för metodik nr 10: Göteborgs 

Universitet.  

(1996 b) ”Konturer till en teori om skapande lärande i slöjd.” I Slöjdforum nr 6. 

(1996 c)”Bildämnets betydelse för lärandet”, i S. Eklund (red.) Bildning & kunskap III. 

Institutionen för estetiska ämnen. Rapport nr 5/97, Umeå universitet. 

(1998) ”Att skapa mening”. I antologin Skola i förändring, Stockholm: Lärarförbundet 

Alvesson, Mats (2003) Postmodernism och samhällsforskning. Lund: Liber. 

Andersson, Lars Gustaf, Persson, Magnus, Thavenius, Jan (1999) Skolan och de kulturella 

förändringarna. Lund: Studentlitteratur 

Barnard, Malcolm (1998) Art, design and visual culture. London: Macmillan 

Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2000) Textens mening och makt, Lund: Studentlitteratur  

Bjerg, Jens (red.) (2000) Pedagogik. En grundbok. Stockholm: Liber . 

Callewaert, Staf (2000) ”Utbildningsfilosofi, Frankfurtskolans kritiska teori och Pierre Bourdieus 

sociologi” i Bjerg, Jens Pedagogik. En grundbok. Stockholm: Liber. 

Chaplin, E (1994) Sociology and visual representation. London: Routledge 

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

Duncum, Paul (2001) ”Visual Culture: Developments, Definitions, and Directions for Art 

Education” i Studies in Art education (2001:42(2) 

Forsell, Anna (red) (2005) Boken om pedagogerna, Stockholm: Liber. 

Gleerup, Jørgen (1991) Opbrudskultur, Odense: Odense Universitetsforlag. 

Göthlund, Anette (1997) Bilder av tonårsflickor: om estetik och identitetsarbete. Linköping: Tema, 

Univ. 

Harvey, D.(1989) The condition of postmodernity. An inquiry into the origins of social change. 

Oxford, England: Blackwell. 

Kjørup, Søren (1999) Människovetenskaperna, Lund: Studentlitteratur.  

Lind, Ulla, Hasselberg, Kersti, Kühlhorn, Britt-Marie (red.) (1992) Tidsbilder. Perspektiv på skola 

och bildskapande under 150 år. Utbildningsradion och Skolverket. 

Lind, Ulla & Hasselberg, Kersti (2006) Kan min mammas bilder finnas här. Arkiv B- Bilden som 

kunskapskälla. KU-rapport, Konstfack. 



  

 40 

Linde, Göran (2004), Mål och kunskapsformer i gymnasieskolans kursplaner, Skolverkets interna 

rapport 2003:1767 

Lindgren, Monica (2006) Att skapa ordning för det estetiska i skolan, avhandling, Göteborgs 

universitet. 

Lindstrand, Fredrik (2002) Kulturens röster i skolan.En undersökning om talet om kultur och 

kommunikation i läroplaner och ett urval kursplaner för gymnasieskolan 1994 och 2000. (ej 

publicerad) 

Mirzoeff, N. (1998) ”What is visual culture?”  I N.Mirzoeff (red.), The visual culture reader 

London: Routledge 

Pettersson, Sten och Åsén, Gunnar (1989) Bildundervisningen och det pedagogiska rummet. 

Lärarhögskolan i Stockholm: GOTAB Stockholm.  

Regeringens proposition 1990:85 Växa med kunskaper 

Regeringens direktiv 2007:8 Kommittédirektiv En reformerad gymnasieskola 

Sahlin, Ingrid (1999) ”Diskursanalys som sociologisk metod” i Sjöberg, Katarina (red.) Mer än 

kalla fakta  Lund: Studentlitteratur. 

Skolverkets rapport 95:2063 (1998)  Lindström, Lars och Elsner, Catharina, Portföljutvärdering av 

elevers skapande i bild. 

Skolverkets rapport nr 163 (1998) Utvärdering av fem gymnasieprogram. 

Skolverkets utvärdering av 5 gymnasieprogram (1998) Estetiska programme. 

Skolverket (2000:05 ) Estetiska Programmet, Programmål, kursplaner, betygskriterier och 

kommentarer. 

Skolverkets Arbetsmaterial, Minnesanteckningar från intervju med ansvarigt utbildningsråd 2003-

09-08. 

Skolverket Dnr 2003:1767. Ulf Linnell Kursplaner och styrningen av skolan. 

Skolverkets interna rapport 2003:1767 Kursplanernas historia på Skolverket. 

Skolverket 05:894 Varför ser kursplanerna ut som de gör? PDF på Skolverkets hemsida 

Skolverket och Fritzes, Borås. 

Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. 

Kunskapsföretaget i Uppsala AB, Läromedel & Utbildning.  

Säfström, Carl-Anders & Leif Östman (red) (1999), Textanalys. Lund: Studentlitteratur  

Utbildningsdepartementet Ds U 1981:18. 

Ziehe, Thomas (1984), ”Kulturell friställning och narcissistisk sårbarhet” i Fornäs, Johan, Lindberg, 

Ulf & Sernhede, Ove, red.. Ungdomskultur: Identitet och motstånd. Stockholm: Akademilitteratur. 

Ziehe, Thomas (1986) Ny ungdom: Om ovanliga läroprocesser, Stockholm: Norstedsts förlag. 



  

 41 

 

 
Källor på Internet: 
 
Hermerén,Göran Estetik. Nationalencyklopedin 

 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164689 

Sandström,Sven Bildanalys Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=128812 

The economy of culture in Europe”  

http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/economy_en.html 

 



  

 42 

Bilagor: 

Bilaga 1. Kurser på estetiska programmet 
Estetiska programmet (ES)  
SKOLFS 2000:1 BILAGA 1 och 6 
 Kärnämneskurser 750 gymnasiepoäng  
Ämne Kurs Kurskod Poäng  
Svenska/ Svenska A SV1201 100  
Svenska B SV1202 100  
Svenska som andra- språk  Svenska som andraspråk A SVA1201 100  
Svenska som andraspråk B SVA1202 100  
Engelska Engelska A EN1201 100  
Matematik Matematik A MA1201 100  
Idrott och hälsa Idrott och hälsa A IDH1201 100  
Samhällskunskap Samhällskunskap A SH1201 100Religionskunskap Religionskunskap A RE1201 50  
Naturkunskap Naturkunskap A NK1201 50  
Estetisk verksamhet Estetisk verksamhet ESV1201 50  
Gemensamma karaktärsämneskurser 600 gymnasiepoäng  
Ämne Kurs Kurskod Poäng  
Arbetsliv Arbetsmiljö och säkerhet ARL1201 50  
Datoranvändning Datorkunskap DAA1201 50  
Engelska Engelska B EN1202 100  
Estetisk orientering  Estetik och skapande EOS1202 100  
Historia Historia A HI1201 100  
Kulturhistoria Kultur- och idéhistoria KUHI1202 100  
 Nutida konst KUHI1205 50  
Matematik Matematik B MA1202 50  
 
Gemensamma kurser i inriktningarna  
Bild och formgivning 350 gymnasiepoäng (ESBD)  
Ämne Kurs Kurskod Poäng  
Bild och form Bild BF1201 150  
 Bild och form grundkurs BF1202 50  
 Form BF1204 150  
Dans 450 gymnasiepoäng (ESDN)  
Ämne Kurs Kurskod Poäng  
Dans Dans och gestaltning A DNS1201 100  
 Dans och gestaltning B DNS1202 150  
 Dans och gestaltning C DNS1203 100  
 Dansträning DNS1205 100  
Musik 400 gymnasiepoäng (ESMU)  
Ämne Kurs Kurskod Poäng  
Musik Ensemble A MU1201 100  
 Gehörs- och musiklära A MU1203 100  
 Instrument/sång, nivå 1 MU1205 50  
 Instrument/sång, nivå 2 MU1206 50  
 Instrument/sång, nivå 3 MU1207 50  
 Körsång A MU1208 50  
Teater 450 gymnasiepoäng (ESTA)  
Ämne Kurs Kurskod Poäng  
Teater Röst och rörelse TEA1203 100  
 Scenisk gestaltning A TEA1204 100  
 Scenisk gestaltning B TEA1205 150  Scenisk gestaltning C TEA1206 100  
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Allmänna råd om valbara kurser  
300–400 gymnasiepoäng  
I 5 kap. 17 § gymnasieförordningen (1992:394) anges att  
eleverna skall erbjudas ett allsidigt urval av valbara kurser och  
att styrelsen för utbildningen beslutar om vilka valbara kurser  
som skall erbjudas inom respektive nationellt program. Av  
1 kap. 2 § samma förordning följer att en valbar kurs skall vara  
förenlig med programmålen.  
Exempel på kurser som kan erbjudas inom utrymmet för  
valbara kurser:  
Ämne Kurs Kurskod Poäng  
Bild och form Bild och form fördjupning BF1203 200  
Dans Dansimprovisation och  
komposition DNS1204 150  
Estetik och skapande Digitalt skapande EOS1201 100  
 Musik för dans och teater EOS1203 50  
 Skapande verksamhet EOS1204 100  
Formgivning Datordesign FOG1201 50  
 Fackteckning och design A FOG1202 50  
 Fackteckning och design B FOG1206 50  
 Formgivning A FOG1203 100  
 Formgivning B FOG1204 200  
 Textil färg och form FOG1205 50  
Fotografisk bild Fotografisk bild A FBL1201 100  
Kulturhistoria Filmkunskap KUHI1201 50  
 Kulturhistorisk fördjupning KUHI1204 50  
 Kultur- och konstanalys KUHI1203 50  
 Staden och framtiden KUHI1206 100  
Matematik Matematik C MA1203 100  
Musik Ensemble B MU1202 100  
 Gehörs- och musiklära B MU1204 50  
 Körsång B MU1209 100  
 Rytmik med dans MU1210 50  
 Sceniskt musikprojekt MU1211 100  
Musikproduktion Arrangering och  
komposition MUPR1201 50  
 Ensembleledning MUPR1202 50  
 Ljudteknik A MUPR1203 50 
Ämne Kurs Kurskod Poäng  
 Ljudteknik B MUPR1204 50  
 Musik och kommunikation MUPR1205 50  
Multimedia Multimedia A MUM1201 100  
Naturkunskap Naturkunskap B NK1202 100  
Rörlig bild Rörlig bild A RBL1201 100  
Svenska Litterär gestaltning SV1204 100  
Teater Fysisk teater TEA1201 50  
 Ljus- och ljudteknik TEA1202 100  
 Sceniskt karaktärsarbete TEA1208 100  
 Sceniskt ledarskap TEA1209 100  
 Scenisk produktion TEA1207 100  
 Scenografi, mask, kostym TEA1210 100  
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Bilaga 2. Kursplaner 
Kursplanen i Bild o form grundkurs : 

Kursen ger grundläggande kunskaper inom bild- och formområdet. Kursen skall också utveckla 
förmåga att analysera och tolka olika typer av bild- och formspråk. Dessutom ska kursen ge 
möjlighet att arbeta med olika material och tekniker.  
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Eleven skall  
ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i  
olika material och tekniker  
kunna analysera och tolka olika typer av bild- och formspråk  
ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition och  
färglära.  
 

 Kursplan i Bild 100 p: 
Kursen skall utveckla förmåga till bildförståelse och bildframställning samt ge kunskaper i analys 
och tolkning av olika typer av tvådimensionella bilder. Kursen har även som mål att utveckla den 
kreativa förmågan hos eleverna samt ge möjlighet till praktiskt arbete med bildområdets olika 
tekniker, material och konstnärliga uttryckssätt. Därutöver skall kursen ge kunskap om bildens 
utveckling och funktion i samhället samt behandla bilder ur ett historiskt, nutida, nationellt och 
internationellt perspektiv. 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs:  
Eleven skall  
kunna skapa bilder i olika material och tekniker  
känna till användningsområden och egenskaper hos vanligen  
förekommande material, utrustning och hjälpmedel som  
används inom tvådimensionellt bildskapande  
ha kunskap om komposition samt ha erfarenhet av att  
framställa och diskutera olika slags bilder för skilda ändamål  
kunna analysera och tolka bildens språk och  
uttrycksmöjligheter och ha kunskap om bildens användning  
och betydelse vid opinionsbildning i kulturliv och i samhälle  
kunna kombinera bild och text för skilda användningsområden  
och arbeta med layout  
ha kunskaper om färglära och erfarenhet av att gestalta  
perspektiv och djupillusion  
känna till upphovsrättsliga bestämmelser inom bildområdet  
ha kunskap om och kunna ta hänsyn till de miljö- och  
säkerhetsaspekter som är av betydelse för arbetet inom  
bildområdet samt kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt. 
 

Form 100 p: 
Kursen skall utveckla elevens förmåga att förstå och gestalta skulptur och tredimensionell 
formgivning samt ge kunskaper i att analysera och tolka såväl skulptur som formgivna produkter. 
Kursen skall också utveckla elevens förmåga till kreativt gestaltande genom att ge tillfälle till att 
praktiskt prova olika tredimensionella material och tekniker  både som konstnärliga uttryck och 
formgivning. Dessutom skall kursen ge kunskap om formgivning och skulptur ur historiskt och 
nutida, nationellt och internationellt perspektiv. 
Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs  
Eleven skall  
kunna omsätta egna formgivningsidéer till modeller eller  
färdiga produkter  
kunna förstå innebörden i tredimensionell formgivning samt  
kunna analysera och tolka den tredimensionella formens språk  
och uttrycksmöjligheter  
ha kunskap om den tredimensionella formens betydelse i nutida  
kulturliv och i samhället i övrigt och kunna väga in ekologiska  
och ekonomiska aspekter vid val av teknik och material  
känna till användningsområden och egenskaper hos de material  
och tekniker som vanligen används vid praktiskt arbete med  
tredimensionell form  
tillämpa de miljö- och säkerhetsaspekter som är av betydelse  
för arbetet med tredimensionell form samt kunna arbeta på ett  
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ergonomiskt riktigt sätt. 
Kultur och idèhistoria:  

Kursen skall ur ett historiskt perspektiv ge förståelse av  
sambanden mellan idéer och konstarter. Kursen skall också ge  
kunskap om väsentliga drag i konstarternas historia och  
konstutövares betydelse under olika epoker. Kursen skall även  
belysa de konstnärliga uttrycken som en spegling av  
samhällsutvecklingen i stort.  
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Eleven skall  
ha kunskap om väsentliga aspekter på estetik och  
konstskapande genom tiderna  
känna till idéhistoriens betydelse för konstarterna samt olika  
kulturhistoriska uttryck och deras relation till epoker och  
genrer  
känna till några väsentliga samband mellan  
samhällsutveckling, arkitektoniska och konstnärliga uttryck  
ha kännedom om några väsentliga drag i konstarternas  
utveckling och deras betydelse ur ett samhällsperspektiv 

 
Bild och form fördjupning  Valbar kurs: 

Kursen skall ge möjlighet till fördjupning inom ett eller flera  
områden och utveckling av ett konstnärligt förhållningssätt  
inom bild- och formområdet. Kursen skall även ge fördjupade  
kunskaper i att uttrycka sig konstnärligt i två- eller  
tredimensionella bilder t.ex. genom analys, tolkning och  
bedömning av olika konstnärliga uttryck inom bild och form.  
Ett mål för kursen är även att ge möjlighet att arbeta med såväl  
traditionella konstnärsmaterial som med nya konstformer.  
Kursen skall också ge kunskap i att presentera och diskutera  
olika former av eget konstnärligt arbete samt ge kunskap i att  
exponera två- och tredimensionell konst i utställningslokal eller  
offentlig miljö.  
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Eleven skall  
kunna arbeta kreativt i två- eller tredimensionella material och  
tekniker och ha utvecklat ett personligt uttryckssätt  
kunna välja och använda material, teknik och konstnärligt  
uttryckssätt utifrån olika uppgifter  
kunna analysera, tolka och bedöma konstnärliga uttryck  
kunna arbeta med olika grafiska tekniker för mångfaldigande  
av konstbilder  
kunna arbeta med såväl traditionella konstformer som med  
nyare former av konstnärligt skapande  
kunna presentera och diskutera olika former av eget  
konstnärligt arbete inom bild- och formområdet  
kunna arbeta från skiss till färdigt konstverk med olika material och metoder  
 

Fotografisk bild A  Valbar kurs 
Kursen skall ge grundläggande förståelse av den fotografiska  
bildens berättarspråk. Den skall ge praktiska färdigheter i olika  
typer av fotografiskt arbete och utveckla förmåga till kreativt  
bildskapande. Kursen skall också ge kunskap om de miljö- och  
säkerhetsmässiga aspekterna på fotografiskt arbete.  
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Eleven skall  
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ha grundläggande färdigheter i fotografering och  
mörkrumsteknik  
ha erfarenhet av enklare ljussättning  
ha erfarenhet av att analysera den fotografiska bildens språk  
och uttrycksmöjligheter  
ha kunskap om den tekniska utrustningens funktioner,  
möjligheter och begränsningar  
ha kunskap om olika typer av fotografiskt material, dess  
egenskaper och användningsområden  
kunna arbeta på ett resurssnålt och ur skydds- och  
miljösynpunkt säkert sätt  
ha kunskap om upphovsrättsbestämmelser och etiska regler  
känna till hur man scannar in, korrigerar och bearbetar bilder i  
bildbehandlingsprogram  
förstå hur samverkan mellan bild, text och form kan förstärka  
budskap och upplevelser och kunna använda kunskapen i  
praktiskt arbete.117 

 

Bilaga 3. Sammanställning av svar från bildlärare 
Frågeställningar: 
 
1. Vilka kvaliteter och vilka kompetenser hos eleverna bör bildinriktningens undervisning 
understödja?  
2. Vilka är, ur ditt professionella perspektiv, bildinriktningens största problem? 

Anna: 
Kvaliteter: 
Kunna arbeta i kreativa processer,  
Se nya lösningar på problem 
Se att det finns flera svar på en fråga 
Att diskutera och reflektera och prova fler lösningar 
Lära sig att se- när man börjar se på riktigt så öppnar sig nya världar 
Ett öppet sinne 
Skaffa sig sociala kompetenser som är användbara på alla ställen i samhället 
 
Kompetenser: 
Utveckla förmågan att uttrycka sig i bild 
Förstå hur färg och form fungerar 
Växelverkan mellan form och innehåll 
Träning av ögat och handen och att se på och diskutera bilder 
Kunna visualisera en idé 
 Skaffa fler visuella verktyg, välja hur man skall gestalta något 
Skaffa sig en associativ förmåga 
 
Problem:  
Det är en djungel av kurser som har i princip samma målformulering. Ganska luddig formulering 
som skapande verksamhet, estetisk verksamhet. Stora ämnen, stora kurser, frågan är vad ska 
innehållet vara? Var ligger fokus? Bildtekniker och berättande eller estetik och konst? Gränserna 
blir alltmer uppluckrade i vårt mediala samhälle. Estetiken är inte separerad från andra företeelser 

                                                 
117 Skolverket (2000) Estetiska programmet Gy 2000. Skolverket och Fritzes 
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och konsten och kulturen är det inte heller. Vi har fortfarande problem med att förklara att det man 
gör i bild och form är kunskapande. 
Problemet är att tydliggöra bildens kraft och hur man kan använda bilden som ett kraftfullt 
kommunikationsverktyg, och inte bara ett illustrationsverktyg.  

Jens: 
Kvaliteter:   
Min syn på estetiska programmets bild och formgivningsinriktning är att både  
-  eleverna i ett individperspektiv och  
- samhället utvecklas av kunskaper om det visuella. Här passar det med begreppet ”visuell kultur” 
men som jag ser det blir eleverna både framställare [producenter] och brukare [konsumenter] i 
denna kultur men  
- ett tredje: att arbeta med kunskapsinhämtning  och problemlösning inom det visuella fältet är väl 
så bra för de kognitiva färdigheterna som vilket annat ämne som helst. 
- Dessutom finns utmärkta möjligheter till variation av teoretiska studier och praktiskt arbete i olika 
arbetsformer. 
Kompetenser : 
1. Mind 
Förstålelsen och hur man tänker. Men också som ”Do you mind?”– att bry sig. Baseras till stor del 
på B. Edwards ”Teckna med höger hjärnhalva” Skillnaden mellan att rita av och rita det man vet. 
Teorier om perception men också att pröva det i praktiska övningar. 
 2. Material 
Här ryms kunskap om material och tekniker. Materialkännedom. Historisk tradition och tekniska 
nymodigheter. Bränna CD-R och tvätta penslar. Men denna rubrik kan även innehålla en del teori. 
Den är inte bara konkret praktiskt. 
 3. Mould 
Form och framställning. Komposition, layout och  formgivning. Hur stöper man innehållet, i vilken 
form? Vet inte men kanske är det här som det är tunnast med teori i skolan. Nej, förresten det finns 
massor men jag har inget förhanden. 
 4. Message 
Budskap. Att kommunicera visuellt. Kommunikationsteori. Konstteori. Att sätta in det visuella 
skapandet i en kontext. Jag var ju fascinerad av Sonessons semiotik och det präglar på sätt och vis 
hur jag ser på bildämnet men samtidigt har jag tappat den där lite torra teoretiska inställningen [fast 
torr är jag väl fortfarande]. Istället ser jag bildarbetet i skolan mer på ett sociologiskt eller 
antropologiskt sätt. Jag menar… ja, nu har jag nog lämnat det sista M:et! 
 
 
 
 
Problem : 
Jag menar att både vad vi lärare ”lär ut” och vad eleverna har med sig av ”bildkultur” förstås bäst 
om man sätter in det i någon sorts omvärldanalys Här tror jag också man kan se det som jag lite 
tycker är inriktningens problem  
 
[fråga 2]: den dras med en lägre status. En status av bl a ”flummighet” som samtidigt omhuldas av 
både lärare och elever. Jag har inte riktigt receptet mot denna åkomma men jag tror att en mer 
stringent teoretisk förankring i t ex läroplan skulle medverka till att höja statusen. Ingen lätt uppgift 
att formulera denna så att både politiker, skolbyråkrater, lärare och elever samt alla andra kan ta till 
sig det.  

Hans: 
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Kvaliteter/kompetenser : 
Först och främst kreativa och hantverksmässiga kompetenser inom hela bildområdet. Teoretiska 
kompetenser som reflektion och analys av konstnärliga uttryck är viktigt. Grundläggande begrepp 
underskattas ofta. Det är viktigt att eleverna lär sig att förbereda (skissa-orientera sig) och inte ger 
upp i motgångar. Det där om 95% transpiration.  
 
Problem:  
Hans 
Att utveckla en elev efter sina egna förutsättningar är svårt. Att utveckla kreativitet är inte heller 
lätt. Den klassiska bildundervisningen(gäller också på konstskolor) utgår från att det räcker med att 
arbeta med bild (och ev. snacka) för att kreativiteten ska komma.  

Anders:  
Min uppfattning är att skolans ansvar är att understödja och uppmuntra alla elever i deras 
individuella utveckling inom alla områden. Ämnerna  bild och formgivning är fantastiska redskap 
för att få elever att utvecklas inom många kunskapsområden. Tyvärr är det så få elever i dagens 
skola som får möjlighet att utveckla sina kompetenser i skapandet via bild. 
 
Kompetenser : 
Estetiska programmets inriktning bild och formgivning ger ju möjlighet till både grundläggande och 
spetskunskaper i de ämnen som ingår i programmet. Tack vare kunnig och engagerad personal så  
kan vi på vår skola se en positiv spännvidd på elevernas utveckling under deras tre gymnasieår. 
    
Problem: 
Min upplevelse är att vårt största problemområde är att nå ut med vad inriktningen innehåller och 
vart den leder. 
Mycket bygger på tradition och rykten. "man blir inget om man går ES bild" , "de är bara konstiga 
svartklädda typer som går bild" 
Tyvärr hör jag allt för många gånger föräldrar och även SYV säga att det är bättre att gå 
teknikprogrammet för det ger möjlighet till att läsa vidare efter gymnasiet. ES är ett 
studieförberedande program och många av våra elever läser vidare inom ett spektra av utbildningar. 
Även om vi har en hög kvalitet på utbildningen och vi försöker synas så känns det som vi inte når ut 
med vårt budskap. Vi har under några år haft allt färre förstahandssökande till inriktningen. Jag kan 
även känna att vi jobbar lite i motvind eftersom samhället inte tydligt satsar på kultur utan idrott m. 
fl. får allt större utrymme. 

Lisa: 
Kvaliteter: 
Vi använder  Lars Lindströms ”kriterier för bedömning” som togs fram för c:a 10 år sedan av 
Skolverket. De är uppdelade i Produkt- och Processkriterier. Vi använder dem som generella 
kriterier när vi har genomgångar och eleverna ska reflektera muntligt respektive skriftligt kring sina 
egna och andras arbeten. De är framför allt ett bra verktyg för att sätta ord på hur bilder är gjorda 
och på bildprocessen.  
Vi retar oss på att många icke- bildlärare jämställer Bild och formgivning med KONST. Det gäller 
framför allt skolmyndigheter, skolledningar och skolpolitiker. (jag återkommer till detta) 
Vi har alltid betonat att BoF- inriktningen skall stå för en bred bildutbildning. Under de år (1984-
1993) då det fanns en försöksverksamhet med sk. Estetisk Pratisk linje på gymnasiet använde vi 
konsekvent namnet Bildlinje som pendang till Musiklinjen som ju funnits länge. 
Vi tyckte det gav en tydligare ”bild” av vad det handlade om. Jag minns att vi i början skulle sätta 
ett gemensamt betyg i 2-dim, 3-dim, foto (som var obligatoriskt). Eleverna protesterade förstås och 
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skrev tll Skolöverstyrelsen, som svarade cyniskt och utan förståelse  att eleverna skulle vara glada 
som slapp att så många betyg! 
 
Kompetenser: 
För oss bildlärare är det viktigt att de elever som har planer på att gå vidare inom fältet får en bra 
grund. Dvs  att de kommer in på eftergymnasiala utbildningar inom design, arkitektur, fotografi, 
hantverk och konst. Till dessa skolor krävs ofta arbetsprover vilket gör det lätt att motivera dessa 
elever att arbeta med sitt bildskapande. Samtidigt söker sig många svaga elever - allt fler? – till vårt 
program. Många av dessa elever har nog aldrig  funderat i banor som att i framtiden söka sig till 
arbeten där kompetens bild, form, design är en förutsättning. 
Sen finns det också en mellangrupp elever som kan tänka sig en framtid som lärare eller annat 
arbete med människor där bildkompetens kan vara bra att ha.  
 
Du skriver om Visuell Kultur på ett sätt som jag håller med dig om. Det är ett bra begrepp! 
Borde definitivt användas när läroplaner revideras.  
 
Problem: 
1. Men jag känner mig orolig för framtiden när det gäller Bildämnet. Begreppet estetik och estetiska 
ämnen får Bildämnet att falla sönder; urvattnas. Både begreppet konst och estetik låter fint men kan 
manövreras bort för det är ännu bredare och mer svårfångat än Bild och Visuell Kultur. Anders 
Marner skrev en bra artikel i senaste Bild i Skolan.   
 
2. En annan sak som på nåt sätt fått Estetiska programmet att ”backa” är när ämnet/kurser i Design 
förts in på Teknikprogrammet. Jag anser att våra elever som gått BoF- inriktningen har den bästa 
gymnasieutbildningen för högskolestudier inom designområdet, men jag tror inte att allmänheten 
(inkl. syo- konsulenter, skolpolitiker ) förstår detta. 
  
3. Det pratas mycket om designprocessen i dagens samhälle och våra elever skall göra ett 
Projektarbete och skriva en projektrapport. För att handleda våra elever här behöver vi som lärare 
verktyg och fortbildning. Varför initierar inte ”Skolverket” sådant utvecklingsarbete? 
 
4. Ett annat problem är när olika aktörer inom vårt område ( ex Akvarellmuseet, konstkonsulenter 
och museipedagoger)  går in i skolans värld och menar att ”konstnärer kan pigga upp skolan”. 
Egentligen strävar vi väl åt samma håll och anser att Bild/Visuell kultur bör lyftas fram men vi lever 
i olika världar och människor utanför skolans värld saknar en helhetsbild. 
  
5. Också bildlärarutbildningen ser jag som ett problem. När Konstfack utformade 
bildlärarutbildningen så att studenterna väljer inriktning förlorade man på sätt och den breda 
kompetens som jag tror var bra och som jag tycker behövs. Utbildningstiden har förkortats 
vesäntligt sen vi gick…I Göteborg utbildas bildlärare på HDK utan att ha bildlärare som undervisar. 
Jag uppfattade , när jag pratade med några studenter, att de inte får någon undervisning i 
Bildhistoria! Hur skall de då kunna undervisa elever i Bild när de inte kan referera till hela den 
Bildhistoria som är en rik skatt och som dagens bildgestaltande i hög grad bygger på?  
Lena Johannesson är professor på Konstvetenskapen i Göteborg. Hon utvecklade ämnet 
Konsthistoria/Konstvetenskap under 80-talet de år hon arbetade i Linköping till ett brett ämne med 
vetenskaplig bas, samtidigt som bildlärarkåren utvecklade ämnet Bild  på grundskole- och 
gymnasienivå.  
 
6. Vad jag saknar på gymnasiet är ett Bildbegrepp som tar fasta på människan som såväl ”brukare” 
(inte bara konsument) av bilder/visuell kultur, som gestaltare. Eleven behöver tillägna sig 
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kompetenser som inbegriper betraktande och reflektion inför visuella uttryck och som är viktiga 
också utanför skolans värld. 
Ordet gestaltning/gestaltande arbete tycker jag är ett bra begrepp i stället för skapande eller kanske 
som ett komplement.  

Malin: 
Kompetenser och kvaliteter: 
Bildseende, komposition och analys. Genom arbete med bilduppbyggnad, perspektiv, komposition 
och layout samt analys av andra konstnärers bilder -vad innehåller bilden? – bildelement – budskap 
m.m. – stärker man elevens förtrogenhet med bilden som verktyg. 
 
Utveckla elevens kreativitet. Arbeta metodiskt och målmedvetet för att eleven ska öva upp sin 
kreativa förmåga – med hjälp av övningar i olika skissmetoder – två och tredim. – enkla material att 
skissa i – vika klistra m.m. skrot m.m. Detta utvecklar det kreativa tänkandet – vilket eleverna har 
stor glädje av oavsett vilken inriktning de väljer efter gymnasiet. 
Form och konsthantverk.  Kunskap om formens grundelement, arbete med rumslighet, ljus-skugga. 
Konsthantverket är viktigt att belysa som traditionsbärare och som grundsten till den populära 
designen. Konsthantverket är också ett begripligt område, att arbeta med olika material och följa en 
process från idé till färdig produkt ger en tillfredställelse. Konsthantverket har fått stå tillbaka till 
förmån för bildkonsten i vårt samhälle och detta synsätt kan man ändra i skolan. 
Materialmedvetenhet. Genom att lära sig om hur olika material fungerar och dess speciella 
egenskaper och förtjänster får eleverna dels en respekt för detta och de verktyg som används, och 
även en större frihet att hitta nya användningsområden och kombinationer. Det är viktigt att förstå 
olika färgers egenskaper, pappers olika kvalitet och användningsområden, olika lerors beskaffenhet 
osv. 
 
Problem: 
Jag tycker det är ett stort problem för vår skola som ligger i landsorten att se tillräckligt mycket bra 
utställningar, och få tillräckligt mycket stimulans utifrån. Vi har svårt att få ett bra samarbete med 
konstmuseer och gallerier – vilket är viktigt. 
Det är svårt att få tiden att räcka till för oss som undervisar på programmet eftersom vi fortfarande 
har så mycket undervisning och det krävs mycket tid till verkstadsarbete och materialhantering. 
Det är fortfarande jobbigt att ständigt få påtala för föräldrar, kollegor och politiker att programmet 
är studieförberedande och att man inte får en yrkesutbildning till konstnär.  
 
Det finns säkert mer men jag slutar här. 

Ulrika: 
Kvaliteter: 
….Estetik, kulturkompetens, Kreativitet, problemlösningsförmåga, språklig förmåga, 
koncentrationsförmåga, individens självkänsla, inlevelseförmåga (empati), det egna uttrycket, 
individuell och personlig utveckling. 
 
Kulturhistoria och samhället/samhällens ursprung och utveckling. 
Kompetenser: 
…Handlingsberedskap och kompetens för ett eget uttryck, förmåga att tolka och förstå andras 
uttryck, Att läsa av, förstå, begripa, tolka, beskriva och reagera på samhällets stora utbud av bilder 
och symboler, kommunikationsförmågan. 
 
Egen färdighet att använda tekniker och material.  
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Läsa av och förstå bilder, sätta in bilden i ett sammanhang, relatera till individen, samhället och 
historien. Utvecklar den analytiska förmågan.  
Färg och formkänsla (förtrogenhetskunskap). Bildtolkningsförmåga.  
Problem: 
Skolornas dåliga Ledarskap och skolledarnas bristfälliga kunskaper och kompetens att ansvara för 
Estetiska programmet och som visar sig på olika sätt, bla vid anställning av personal med bristfällig 
eller tom utan utbildning och med låg kompetens, lokala satsningar och prioriteringar utan 
kvalificerade mål och syften, brister i allmän kompetens och bildning kring estetiska frågor 
försvårar dialogen och vardagliga samtal om program och skolutveckling. Det senare gör det svårt 
att se behov, fördela resurser och leda såväl individer som grupper.  
Ensidig tolkning och satsning utifrån läroplanen på ”vissa ämnen”. Bild är inte lika starkt förankrat i 
vårt samhälle som tex musik och det styr hur Skolledning och kollegor ser på oss och vårt arbete. 
Det ger styrande värderingar och attityder. Statusen är låg. 
 
Samverkan med samhället och arbetslivet har ingen större plats i undervisningen och är svår att få 
till stånd. 
 

Jenny: 
Kompetenser och kvaliteter: 
Viktigt att understödja:  Problemlösande karaktär. Ett problem - många svar och många vägar 
att gå. Upplevelsen som grund för inlärning - estetiska läroprocesser. 
Problem: 
 Undervisningstiden - för hög.  Kunskapssynen i skolan - att viss kunskap (kategori av lärare) 
tilldelas mer tid och bättre betalt. Vilket i det praktiska arbetet i samarbete sätter käppar i hjulet. 
Vi underhåller =håller under och bär mycket- att veta som ska göras men räknas ändå som en ros på 
marsipantårtan. 
 

Bilaga 4. Enkät i tabellform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


