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Sammanfattning 

Studiens syfte handlar om att undersöka hur lärare med specifik ämnesprofil talar om estetiska 

ämnen sedan gymnasiereformen 2011. I studien medverkade verksamma lärare från tre 

gymnasieskolor i Mellansverige som erbjuder estetiska programmet med inriktning mot bild. 

Teoretiskt utgår studien från socialkonstruktivismen och diskursteori som perspektiv. Detta 

betyder att studien bygger på ett antagande om att språket är konstituerande för oss själva och 

omvärlden. Studien fokuserar på språket som konstruktion och teorin används som 

utgångspunkt för att kartlägga de diskursiva mönster som framträder i deltagarnas språk och 

tal. Metodologiskt bygger studien på tre fokusgruppsintervjuer med ett par lärare i varje 

fokusgrupp.  

Resultatet visar två utmärkande diskurser i sättet att tala om estetiska ämnenas legitimitet, 

med särskilt fokus på bildämnet. Diskursernas åtskillnad visar å ena sidan ett humanistiskt 

bildningsideal där estetiska ämnen har ett värde i sig, å andra sidan ett instrumentellt 

utbildningsideal där estetiska ämnen är till nytta för någonting annat. Diskurserna visar att 

kunskap har betydelse genom självförverkligande och kreativitet och då kontra det 

resultatinriktade idealet som handlar om att anpassa innehållet till arbetsmarknadens förändrade 

krav på kunskap relaterat till olika yrkesinriktningar. Lärarnas utmaningar är legitimering av 

estetiska programmet som högskoleförberedande utbildning då den terapeutiska stämpeln lever 

kvar i skolans institution både bland huvudmän, lärare, elever och föräldrar. Det har i sin tur 

skapat legitimeringsproblematik sedan reformen inrättades då estetiska programmet blev ett 

högskoleförberedande program. Lärarna framhåller allmänbildningen och den kognitiva 

förmågan att kommunicera och samspela genom praktisk tillämpning som betydelsefull 

kunskapsutveckling. Detta skapar i sin tur motsättningar mellan Gy11 och läroplanens 

resultatinriktade måluppfyllelse, kontra lärarnas uppfattningar om estetiska ämnenas värde, 

funktion och innehåll. Studien ger uttryck för en avsaknad av estetiska inslag som enligt lärarna 

innan reformen 2011 varit en del av skolans kultur då estetisk verksamhet ingick som 

gymnasiegemensamt ämne.  

 

Nyckelord: Bilddidaktik, Estetiska ämnen, bildämnet, diskurs, diskursteori, bildningsideal, 

bildundervisning, kvalitativ analys.    
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Inledning 

I samhället, i skolan och i hemmet finns traditioner som vi måste förhålla oss till vare sig vi vill 

eller inte. Traditioner som jul- och midsommarfirande bygger upp och skapar förväntningar 

som vi antingen måste genomleva eller ta avstånd ifrån. Traditioner påverkar vårt 

meningsskapande och hur vi ska förhålla oss till detta (Quennerstedt, 2008). I olika sociala 

sammanhang finns oskrivna regler för hur vi ska förhålla oss till dessa regler. I skolans olika 

institutioner och arbetslag skapas vanor och tankesätt som formar våra sätt att tala om 

institutionens ramar. I skolans värld finns kunskapstraditioner inom skolan eller i enskilda 

ämnesområden. I institutionen finns gemensamma tankestilar och handlingsmönster som 

utvecklas, legitimeras, reproduceras och bevaras över tid. Vilka förutsättningar som ges skiljer 

sig åt beroende på olika institutioners möjligheter att utveckla och legitimera ämnet. (Berg, 

Groth, Nytell & Söderberg, 2009).  

De senaste reformerna har handlat om att stärka läraryrkets kompetens och status samt höja 

elevernas kunskapsnivå. 2011 avskaffades estetisk verksamhet och estetiska programmet blev 

högskoleförberedande. I den senast gymnasieutredning (SOU 2016:77) framgår det att eleverna 

bör erbjudas en bred kunskapsbas inom alla nationella program. Utredningen visar att 

konstnärliga och kulturella uttryckssätt är en tillgång i många yrken och har betydelse för 

elevernas utveckling. Utredningen har därför som förslag att återinföra estetiska ämnen inom 

alla nationella program tidigast 2019.  

De senaste decennierna har präglats av flera reformeringar av den svenska gymnasieskolan. 

Reformerna handlar om att höja kvalitén och strukturen för gymnasieskolans utformning i 

samverkan med det omgivande samhället. Gymnasieskolans uppdrag är att förmedla kunskaper 

och färdigheter som är relevanta i elevernas vardag för vidare studier eller i arbetslivet (SOU 

2008:27). Kunskapsuppdraget ska lägga grunden för ett livslångt lärande, vilket innebär att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga och vilja att lära. Relationen mellan 

människors vardag och det omgivande samhället skapar en utmaning mellan undervisningens 

innehåll och vad som är viktigt att lära sig i dagens samhälle. Ideologiskt uppstår en problematik 

där svaren ej är givna (Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011). 

Skolreformerna handlar om att utbilda aktiva medborgare som kan leva upp till samhällets 

krav och marknadens efterfrågan. Reformernas utformning påverkar gymnasieskolornas 

verksamheter och lärarens arbete. 2011 års kursplaner är utformade utifrån föreställningen att 

undervisningen i de olika ämnena bör syfta till att eleverna ska utveckla ämnesspecifika 

förmågor (SOU 2008:27; SOU 2016:77). Carlgren (2015) menar att kunskapsuppdraget har 

förändrats i läroplanen och inte längre är lika hårt bundet till kurser och viss mängd kunskap. 

Lärarnas kunskapsuppdrag innefattar mer forskningsgrundad kunskap och ämnesdidaktisk 

kompetens inom olika kunskapsområden. Som lärare handlar det om att besitta professionell 

självständighet, där läraren har makten över undervisningens innehåll, utformning och 

bedömning (Carlgren, 2015). Sedan reformen har resultatstyrningen fått ett starkare fäste i 
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skolan. Standardisering och normer relaterade till kunskapsbedömning har utvecklat en kultur 

som i allt större utsträckning fokuserar på elevernas prestationer istället för förmågor och 

kunnande (Sahlberg, 2012). 2011 års kursplaner och förändrade bedömningskriterier med olika 

kravnivåer har påverkat undervisningen innehåll och bedömning. Kravnivåerna omvandlar 

förmågorna till ett innehåll och skapar betygsinriktade elever (Carlgren, 2015).  

Samtidigt som reformen ska lyfta fram det livslånga lärandet och lärarnas ämnesdidaktiska 

kompetens framgår i nationella utvärderingar att det finns olika uppfattningar om vad 

bildundervisning är och betyder. Nationella utvärderingar visar att bildämnets kunskapssyn 

dominerats av traditionell undervisning och produktion av bilder med betoning på mål som 

skapar glädje, estetisk känsla och praktiska färdigheter (NU-03; NU-15). De varierade 

uppfattningarna om bildämnets innehåll påverkar undervisningens upplägg och legitimering av 

ämnet. Historiskt har lärarnas ämnesuppfattningar präglats av tre huvudsakliga teman vilka är: 

avbildning, uttrycksmedel och kommunikationsmedel (Pettersson & Åsén 1989; Åsén, 2006). 

Åsén menar att traditionerna lever kvar i den samtida bildundervisningen. Vid reformerna 

tillkommer nya inslag som praktiseras i förhållande till det som redan finns etablerat. De 

nationella utvärderingarna lyfter fram bilden som ett kommunikationsämne som bör ges större 

utrymme i skolan. Digital kompetens och bildhantering ses som en viktig faktor och är en 

medborgerlig kompetens (NU-03, NU-15). Lindgrens (2006) diskursanalytiska studie visar att 

lärare och huvudmän ofta ser estetisk verksamhet som en slags kompensation för att orka med 

andra skolämnen. Fostran och omsorgsaspekter som stärker den personliga utvecklingen och 

elevernas självförtroende. Läraren är en konstnär och inte pedagog och de estetiska ämnenas 

viktigaste funktion är att upprätthålla motsatsförhållande mellan praktik och teori (Lindgren, 

2006).  

Det är svårt att överblicka relationen mellan samhälle och utbildning. Utbildningssystemets 

utformningar påverkas av olika sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar. 

Utbildningssystemet ska stämma överens med och underlätta övergången från utbildning till 

arbetsliv. Syftet med reformerna har varit att höja utbildningsnivån och att komma till rätta med 

olika kvalitetsbrister (SOU 2008:27; SOU 2015:90). Utbildningens kvalité måste ständigt höjas 

och skolresultaten stärkas för att upprätthålla näringslivets internationella konkurrenskraft. 

Utbildningssystemet är fundamentalt och viktig för Sveriges framtida tillväxt och har som 

uppdrag att förbereda ungdomar för arbetslivet (SOU 2008:27; SOU 2015:90). För att matcha 

övergången mellan utbildning och arbetsmarknadens efterfrågan ställs andra krav på skolan för 

att undvika utbildningsmisslyckanden (SOU 2015:90). Utbildningssystemet har många 

uppgifter att uppfylla, så även lärarna.  



 

 7 

Bakgrund 

På nationell och internationell nivå pågår en ständig diskussion om estetiska ämnenas värde 

och funktion i skolan relaterat till nyckelkompetenserna och det livslånga lärandet (Europeiska 

kommissionen, 2007). Nätverk som InSEA1 presenterar aktuell forskning som diskuteras med 

bildlärare, konstpedagoger och forskare från hela världen. Kontextens innehåll är varierat och 

visar olika aspekter av visualitet, literacy och didaktik. Visual literacy ses som en medborgerlig 

kompetens som bör värderas lika högt som andra förmågor (Haanstra, 2013). Estetiska ämnen 

har en svag skolpolitiskt position vilket kan bero på att estetiska ämnen ej finns representerade 

i Pisaundersökningar och den allmänna Pisadebatten. Flera internationella forskare menar att 

den selektiva synen på mätbara resultat i Pisaundersökningarna skapar konsekvenser för bland 

annat de estetiska ämnenas värde och betydelse i skolan (NU-15, hänvisar till OECD-2014). 

Det finns olika sätt att se på estetiska ämnen och enligt nationella utvärderingar (NU-03; NU-

15) framgår att det finns skillnader ämnets syfte och innehåll. Skillnaden beror i viss 

utsträckning på prioriteringar och samtidens trender. Ämnestraditioner lever kvar och skapar 

skilda uppfattningar om ämnets innebörd och mål (Åsén, 2006).  

Vad som formar bilden av gymnasieskolan har förändrats över tid och skiljer sig åt mellan 

storstad och glesbygd. Gymnasieutbildningen ses som en strategisk del av 

kompetensförsörjningen nationellt och regionalt (SOU 2008:27). Undervisning i estetiska 

ämnen har en lång tradition i den svenska gymnasieskolan. På 1980-talet ansågs estetiska 

uttryckssätt som musik, bild och drama vara bra för allmänbildningen och för den personliga 

utvecklingen. Estetiska uttryckssätt ansågs vara ett medborgerligt och mänskligt 

utbildningsbehov (SOU 2008:27). Före Gy 2011 ingick estetisk verksamhet som ett kärnämne 

i samtliga nationella program i gymnasieskolan, men utgick i samband med reformen. 

Begreppet kärnämne ersattes av gymnasiegemensamma ämnen. Skillnaden mot tidigare är att 

omfattningen av ämnet och dess innehåll skräddarsys efter varje program jämfört med tidigare 

kärnämnen som omfattades av samma innehåll på alla program. Estetisk verksamhet var en av 

kärnämneskurserna som togs bort och det förklaras enligt följande: 

Ett argument för detta är att eleverna ska ges möjlighet till ytterligare fördjupning inom 

karaktärsämnena och därmed ökad yrkesförberedelse. Det gör att vissa av de ämnen som idag 

fungerar som kärnämnen måste få mindre utrymme. (SOU 2008:27, s. 360) 

 

Estetiska och kulturella inslag skulle fortfarande ha stort utrymme i skolan verksamhet och 

erbjudas som individuellt val. Direktiven i reformen handlade om att utveckla gymnasieskolan 

i takt med ett föränderligt samhälle genom att stärka samarbetet mellan gymnasieskola och 

                                                 

 
1 www.insea.org InSEA är en förkortning av International Society for Education Through Art och är ett 

internationellt nätverk som bjuder in bildlärare, konstpedagoger och forskare på nationella och internationella 

världskongresser.  

http://www.insea.org/
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omkringliggande samhälle som arbetsliv/högskolesektor. Avsikten med reformen handlade om 

att stärka elevens rätt till en god utbildning, att förtydliga regelverkets struktur samt förbättra 

samverkan mellan gymnasieskolan, användare och huvudmän. De yrkes- och 

högskoleförberedande programmen skulle vara en öppning in i vuxenlivet för vidare studier 

eller yrkesförberedelse beroende på vilket program eleverna väljer (SOU 2008:27).  

Vad som kännetecknar skola har de senaste decennierna öppnat upp och förändrat styrningen 

av utbildning och skola. Globaliseringen och informations- och kommunikationsteknologin har 

ökat tillgängligheten av information, kunskap och data. Den snabba ökningen har förändrat 

styrningen av utbildning och synen på kunskap. Informations- och kommunikationsteknologin 

involverar flera policyaktörer och ökar tillgängligheten av data inom utbildningssystemet. Den 

ökade tillgängligheten som erbjuds ställer i sin tur andra granskningskrav mellan forskning och 

utvärderingar och huruvida utbildningsreformen systematiskt kan använda dessa som strategi 

för att utveckla skolan (Lilliedahl, Sundberg & Wahlström, 2016).   

Utbildningpolitikerns centrala ansvar är att omorganisera utbildningsuppdragets intentioner, 

uppfattningar och syn på kunskaper så att den stämmer överens med arbetsmarknadens 

förändrade villkor i en globaliserad värld. Lundahl (2008) redogör för utbildningsreformernas 

instrumentalitet och komplexitet och beskriver det med en tabell (bild. 1). Lundahl drar en 

skiljelinje mellan välfärdsstaten av klassisk socialdemokratisk modell och den liberala som 

antingen fokuserar på samhällsinriktade sociala och ekonomiska funktioner i utbildningen (1 

och 2 i tabellen), eller på ekonomiska och sociala funktioner för individer och enskilda företag 

(3 och 4 i tabellen).   

 

Utbildningsfunktion Ekonomisk Social 

Samhällsinriktad 1. Förse arbetsliv och samhälle med kompetens, 

befrämja nationalekonomisk tillväxt och välstånd, 

underlätta arbetslivets omställning.  

2. Fostra till medborgarskap, bidra till 

social sammanhållning och 

utveckling/förändring av samhället.  

Individuell/aktörsinriktad 3. Förse individer och företag med den kompetens 

och konkurrenskraft de efterfrågar, befrämja 

företagets ekonomiska tillväxt, underlätta individers 

och företags omställning.  

4. Fostra individen till självständighet, 

entreprenörskap och konkurrensförmåga.  

Bild 1. Potentiellt centrala utbildningsfunktioner i reformeringen av gymnasiet (Lundahl, 2008) 

 

Lundahl (2008) menar att gymnasiereformerna förutsätter en stark politisk styrning som lyfter 

fram utbildningens inriktning och kvalitét för att stärka likvärdigheten. Den svenska 

ekonomiska utvecklingen har varit ett centralt tema i flera gymnasiereformer. Hur reformerna 

utformas och vad som är bäst för den ekonomiska utvecklingen har varit politiskt och 

ideologiskt särskiljande menar Lundahl. Det finns ett spänningsförhållande mellan antingen en 

breddning och anpassning till arbetslivets förändrade behov, eller en specialisering och 

konkretisering av samhällets växande behov (Lundahl, 2008). 

Vad som räknas som kunskap, hur kunskaper och färdigheter ska definieras är en utmaning 

i ett samhälle med snabba förändringar. Kunskapsbegreppet definieras enligt följande i Skola 
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och bildning ”Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man 

redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör” 

(SOU 1992:94, s. 29). Kunskap och lärande kan beskrivas utifrån tre olika aspekter; en 

konstruktiv, - en kontextuell och en funktionell aspekt. Den konstruktiva aspekten handlar om 

att göra världen begriplig utifrån individens kunskaper och erfarenheter, den kontextuella 

aspekten är den tysta kunskapen som är beroende av sitt sammanhang och kunskapens 

funktionella aspekt är instrumentell kunskap som redskap (SOU 1992:94, s. 23). Nationellt och 

internationellt har konstruktivistiska teorier influerat synen på kunskap och bildning sedan 

1980-talet. Inlärning ersattes då av begreppet lärande som tydligare inbegriper den sociala och 

praktiska kunskapssynen och utesluter den renodlade förmedlingspedagogiska synen (SOU 

1992:94). I läroplanen lyfts de fyra kunskapsformerna som fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet fram. Dessa ska komplettera varandra, visa flera perspektiv på kunskap och bilda 

en helhet (Lgy11).   

De fyra kunskapsformerna utgör olika aspekter av kunskaper och innefattar både teoretiska 

och praktiska ämnen. Carlgren (2012) menar att de olika kunskapsformerna inte svarar mot 

olika kunskapsområden eller kunskapstraditioner. Kunskapsbegreppet upphäver det 

sammansatta och skiljer de praktiska och teoretiska kunskapstraditionerna åt. Teoretiska 

kunskapstraditioner förutsätter färdighet och förtrogenhet för att utveckla kunnandet i 

jämförelse med praktiska kunskapstraditioner som förutsätter det motsatta (Englund, Forsberg 

& Sundberg red. 2012). Kunskapstraditionen knyts främst till teoretisk kunskap som ett resultat 

av tänkande snarare än ett praktiskt kunnande. Uppfattningen om kunskapsbegreppet blir 

synonymt med teoretisk påståendekunskap vars kunskaper instrumentellt går att mäta 

(Carlgren, 2015). Carlgren redogör för två tolkningar av den svenska skolans kunskapssyn. Det 

ena är traditionellt kunskapsinnehåll som lever kvar enligt tidigare läroplan och det andra 

kultur- och ämnesspecifikt innehåll. De specifika kunskapskulturerna ska erbjudas inom olika 

ämnen som varierade sätt att se på, tala om och förstå världen (Carlgren, 2015).  

Det finns skilda uppfattningar om vad kunskap är och hur den kommer till uttryck i läro- och 

kursplanerna. Kunskapsbegreppet i läroplanen är ej förenligt med den struktur som används när 

kunskapskraven skrivs fram i kursplanen. Det finns skilda föreställningar om vad kunskap är, 

hur det uttrycks och kan bedömas. Kunskapskravens utformning stämmer mer överens med 

systemets effektivitetskrav än de kommunikativa aspekterna av kunskap, lärande och 

bedömning. Skilda föreställningar om vad kunskap är påverkar i sin tur tilliten till kommuner 

att hantera skolans kunskapsfrågor. Detta kan ses om ett led i deprofessionaliseringen av 

läraryrket (Englund, Forsberg & Sundberg, 2012).  

Gymnasieutredningen 2007 handlar om det Lundahl tar upp, det vill säga hur samverkan 

mellan skola och arbetsliv kan stärkas i takt med samhällets snabba utveckling, den globala 

konkurrensen och tekniska utvecklingen (SOU 2008:27). Hur utbildningarna på gymnasiet ska 

utformas blir en spegling av samhällets moderna ekonomiska utveckling och den efterfrågan 
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som finns på marknaden. En tillsatt utredning har undersökt andelen ungdomar som påbörjar 

och fullföljer en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Antalet elever som inte får 

gymnasieexamen efter 3 år är ca 35 % och det ses som en utmaning för gymnasieskolan och 

det sociala utanförskapet. Andelen elever som klarar utbildningen är högre på de 

högskoleförberedande programmen och mindre på yrkesprogrammen (SOU 2016:77, s. 31ff). 

Skolverkets (2016) uppföljning av gymnasieskolan visar en ökning av ojämn elevfördelning 

mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram då flera elever väljer breda och mer 

generellt inriktade program. Faktorer som kan ligga bakom är attityder och inställningar bland 

föräldrar och ungdomar till olika slags utbildningar och yrken inför gymnasievalen. Det 

estetiska programmet är det nationella högskoleförberedande program som minskat mest, hela 

31 % från 2011 till 2015 både i antal program och andel elever (Skolverket, 2016). Sedan 

gymnasiereformen 2011 har skolhuvudmännen haft utmaningar att erbjuda ett allsidigt 

programutbud. Det nya gymnasiesystemet kan karakteriseras som en utbuds- och efterfrågan 

på marknaden som inte tar hänsyn till Skollagens krav på lika tillgång till utbildning oavsett var 

i landet du bor (SOU 2016:77).  

Gymnasieutredningen (SOU 2016:77) visar att gymnasieskolan bör erbjuda en bred och 

gemensam kunskapsbas inom alla nationella program och har som förslag att återinföra ett 

estetiskt ämne. I direktiven betonas betydelsen av att eleverna ges möjlighet att utveckla 

förmågan att uttrycka sig konstnärligt och kulturella uttryck ses som en tillgång i många yrken 

(SOU 2016:77). Sedan estetisk verksamhet togs bort i samband med Gy11 har eleverna fått 

mindre estetisk kunskap och möjligheter att uttrycka sig på andra sätt än genom skriftspråket 

och flera remisskritiker hänvisar till Europaparlamentets nyckelkompetenser för livslångt 

lärande. Enligt remisserna borde den åttonde kompetensen, kulturell medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer, i större utsträckning återfinnas i gymnasieskolans utformning och 

inramning (SOU 2016:77). Intentionerna med reformen var att estetiska perspektiv skulle ingå 

i all gymnasieutbildning, oavsett inriktning. Enligt utredningens referensgrupper framgår det 

att det är svårt att få genomslag för detta i utbildningarna. Anledningen kan vara svårigheter att 

samverka mellan olika ämnen, att estetiska ämnen placerats vid en enskild skola samt att det 

saknas lärarkompetens. Om läroplanens estetiska perspektiv implementerats fullt ut hade det 

breddat gymnasieskolans bildningsuppdrag och då hade ett obligatoriskt estetiskt ämne kanske 

varit överflödigt (SOU 2016:77). För att eleverna ska lyckas i gymnasieskolan föreslås flera 

åtgärdsförslag för att de ska nå målen med sina studier. Alla elevers måluppfyllelse och 

kunskapsutveckling är det primära och sätts i centrum och ses som en vinst för både individen 

och för arbetsmarknaden och samhället i stort.   

Betraktat i ett omvärldsperspektiv har globaliseringen och internationaliseringen gjort det 

svårare att förutspå arbetsmarknadens och kunskapssamhällets framtida behov och 

förutsättningar i en digitaliserad värld (Lundgren, Säljö & Liberg red. 2014). 

Internationaliseringen och globaliseringen har ökat människors rörlighet och det politiska 
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utbytet med omvärlden har påverkat och förändrat synen på kunskap. Informations- och 

kommunikationsteknologin erbjuder och ökar tillgängligheten av information och data om 

utbildningssystemet som forskning, utvärdering och reformer kan användas som strategiskt 

kunskapsunderlag för att utveckla skolan (Lilliedahl, Sundberg & Wahlström, 2016).  

Sahlberg (2012) menar att globaliseringen har sina fördelar och nackdelar. Det kan antingen 

handla om att nationalstaterna intar en mer tillbakadragen roll, vilket innebär att de förlorar sin 

självständighet på grund av globaliseringen. Eller att standardiserad politik, ekonomi och kultur 

skapar en ny norm för konkurrenskraftiga företag och länder (Sahlberg, 2012). Detta innebär 

att nationella seder och traditioner får kliva tillbaka på grund av globaliseringen. Globala 

trender påverkar i sin tur den nationella utbildningspolitiken och skapar en kulturell paradox 

som både enar och skiljer människor och kulturer åt. Den nationella utbildningspolitiken enas 

genom integrering av globala trender, medan internationella studier som OECD och PISA 

särskiljer utbildningssystemen åt. De globala politiska trenderna och utbildningsreformerna 

standardiseras och får mer likartade kärnvärden, funktioner och strukturer. Det globaliserade 

samspelet skapar en allmän bild av skolan istället för att inta den kritiska blicken och fokusera 

på varierande undervisningsmetoder som kreativitet, flexibilitet, risktagande och 

problemlösning (Sahlberg, 2012).  

Kunskapsutvärderingarna visar entydiga samlade slutresultat och används som argument för 

policyförändringar inom skolans område. Inom utbildningspolicyn kan teoribaserade 

utvärderingar av forskningsbaserade policyanalyser vidareutvecklas utifrån ett kritiskt 

samhälleligt perspektiv inom ramen för olika lokala förhållanden. Dessa perspektiv kan sedan 

användas som en strategi vid genomförandet av reformer. I den teoribaserade utvärderingen 

ingår internationella, nationella och lokala diskurser om skola och utbildning och hur dessa 

avviker i relation till varandra. Kontextuella avvikelser får betydelse gällande hur reformerna 

kan tolkas och omsättas i skolans praktik (Lilliedahl, Sundberg & Wahlström, 2016). 

Myndigheter i världen eftersträvar i högre utsträckning mer dynamiska läroplaner och andra 

metoder för kunskapsredovisning och resultatansvar. Den pedagogiska ledningen kan erbjuda 

alternativa undervisningsstrategier som främjar produktiva lärandet i nätverket.  Dessa anses 

som viktiga faktorer för ekonomisk konkurrenskraft och för att klara av globaliseringen 

(Sahlberg, 2012). 

Bakgrundsavsnittet visar på olika faktorer som påverkar utbildningsreformens styrning, 

istället för struktur och innehåll utifrån flera perspektiv. Kunskapssynen var det centrala i 

läroplansreformerna och fick pragmatisk användning på 1990-talet (Carlgren, 2012). 

Rationalistiska och psykologiskt grundade synsätt har dominerat den svenska skolans diskurser 

om kunskaper och lärande. Det har i sin tur skapat en uppdelning mellan kunskaper och 

färdigheter. Kunskaper uppfattas som teoretisk och propositionell kunskap (beskrivande 

kunskap som ex. faktakunskap) och färdigheter uppfattas som kunskaper som tillämpas 

(Carlgren, 2012).  
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Begreppet bildning kan uppfattas som ett motbegrepp till vår tids resultatorienterade 

skolpolitik där vi mäter kunskaper nationellt och internationellt. Bildning handlar om 

processen, om att förändras och växa som människa. Skillnaden mellan utbildning och bildning 

är att utbildning är målfokuserad och riktar in eleven mot en bestämd verksamhet medan 

bildning främst är en ständigt pågående lärprocess (Gustavsson red. 2007; Lundgren, Säljö & 

Liberg red. 2014). De senaste decennierna av reformer och arbetsmarknadens efterfrågan har 

påverkat skolornas verksamheter och lärares arbete. Här ställs lärarna inför nya didaktiska 

möjligheter och utmaningar att implementera de reviderade kursplanerna i undervisningen. 

Denna studie kan ses mot bakgrunden av de diskurser som styr skolans verksamhet och lärarnas 

arbete. Det är i denna kontext skolors personal förväntas utforma det politiska uppdraget enligt 

reformens intentioner.  
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Tidigare forskning  

Detta avsnitt handlar om att ringa in det område uppsatsen avser behandla. Det ska ge en 

mångfacetterad bild av forskningsfältets bredd och variationen mellan olika vetenskapliga 

discipliner. Översikten utgår från det övergripande utbildningsvetenskapliga forskningsfältet 

med ämnesdidaktisk inriktning mot det estetiska forskningsområdet.  

Forskningsfältet utbildningsvetenskap 

Den utbildningsvetenskapliga forskningen är mångfaldig och fokuserar på både nya och 

etablerade forskningsområden inom skola och utbildning. Variationen av forskningsområden 

visar styrkan med att fånga utbildningsvetenskapliga fenomen från olika perspektiv. Samtidigt 

visar forskningen att det finns utmaningar i att relatera olika forskningsfält till varandra 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

Inom det estetiska forskningsområdet framträder en motsättning mellan vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Det finns en spänning mellan olika vetenskapliga discipliner i mötet 

mellan estetiska ämnen, lärarutbildning och den traditionella akademin (Marner, 2005). Estetisk 

och praktisk kompetens relateras ofta till personlig konstnärlig begåvning oberoende av studier. 

Det vetenskapliga elittänkandet inom det estetiska fältet och i konstvärlden försvarar konstens 

självständighet. ”Vetenskapsmannen ser motsatsen till vetenskap som dumhet eller okunskap. 

Konstnären ser däremot motsatsen till den formaliserade vetenskapen som konstens och 

skapandets kreativa frihet” (Marner, 2005, s. 14). Lindström (2009, 2010) menar att det 

bilddidaktiska fältet är nationellt begränsat och outforskat, men samtidigt varierat och brett. 

Samtida forskning inom bildkonsten utgår antingen från utbildningsvetenskapen eller 

konstvärlden, med betoning på konst som språk eller konst som visuell text. Lindström menar 

att de nordiska länderna utformat bildämnet på olika sätt. I Sverige har estetiska lärprocesser 

och mediering varit det centrala, medan undervisningen i Danmark inriktar sig mot bildkonst 

och visuell kultur. Inom svensk bilddidaktik har visuell kommunikation varit ledande, medan 

Danmark har fokuserat på visuell kulturpedagogik (Lindström, 2009 & Lindström, 2010). 

Lindström (2010) konceptskiss ringar in forskningsområdets tvärvetenskapliga bredd inom 

bildkonst, didaktik och bilddidaktik och hur dessa förhåller sig till varandra. Illustrationen visar 

en skärningspunkt i bilddidaktik mellan bildkonst och utbildning. Visuell- kultur och etnografi 

relateras till bildkonsten medan utbildningsområdet kopplas till olika teoribildningar om 

lärande och meningsskapande (Lindström, 2010).  
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Bild 2. Konceptskiss (Lindström, 2010) 

 

Erixon (2010) menar att det finns behov av att utveckla de ämnesdidaktiska frågorna inom det 

estetiska fältet. Traditionella forskarutbildningskurser med inriktning mot ämnesdidaktik och 

estetiska ämnen som konst- och musikvetenskap borde i större utsträckning prioritera de 

didaktiska frågorna. Det gäller även den konstnärliga forskningen, som i större utsträckning 

riktar in sig mot forskarens egen kunskapsutveckling (Erixon red. 2010). Det kan jämföras med 

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet som inriktar sig mot att stärka det 

konstnärliga området genom att bygga broar mellan lärande och undervisning och forskningens 

praktik (Karlsson Häikiö, Lindgren & Johansson, 2014). Detta visar det konstnärliga områdets 

bredd med flera tvärvetenskapliga ingångar.  

Bildämnet är ett ämne i förändring. Inom bilddidaktik kan de didaktiska diskurserna 

synliggöra lärarnas ämnessyn, ämneskunskaper, tolkningar och värderingar av styrdokument. 

Den utbildningsvetenskapliga grunden öppnar upp för andra förutsättningar att utveckla ämnet 

i en samtid relaterat till ett vidgat visuellt språk- och kunskapsbegrepp (Lindgren, 2006). De 

didaktiska perspektiven kan stärka bildämnets legitimitet. Det bidrar med en ökad förståelse för 

barns och ungdomars visuella erfarenheter och kulturer som har betydelse för lärandet och 

kunskapsutvecklingen (Lindgren, 2006). Marner och Örtegren (2015) framhåller att satsningen 

inom det estetiska fältet har ökat och breddats på senare tid. Utvecklingen visar att forskning 

inom estetiska ämnen i större utsträckning inriktar sig mot tvärvetenskapliga forskningsfält, 

med olika teoretiska inriktningar som till exempel historiska, läroplaner, teknologi och kropp 

(Marner & Örtegren, 2015).   



 

 15 

Bildämnet i ett historiskt perspektiv  

Bild beskrivs som ett ämne med starka särpräglade traditioner. Bildframställningen har länge 

dominerat undervisningen trots flera reformer med nya läroplaner och kursplaner som breddat 

ämnet. Bildämnets utveckling i skolan har präglats av tre olika faser vilka är: teckning som 

avbildning, teckning som uttrycksmedel och bild som kommunikationsmedel (Åsén, 2006). 

Parallellt har tre traditioner präglat bildlärarutbildningen, nämligen: en teknisk-, en 

konstpsykologisk- och en bildspråklig tradition (Nordström, 1994). Detta visar vilka idéer och 

traditioner som präglat ämnets fokus under olika tidsperioder. De estetiska ämnenas värde har 

varierat över tid, både i förhållande till ämnets egenvärde och som stöd och komplement till 

andra teoretiska ämnen.  

Jag kommer främst beskriva bildämnets utveckling från 1800-talet och framåt. Teckning som 

avbildning etablerades i mitten av 1800-talets mitt. Syftet var att lära eleverna avbilda 

geometriska former med rutnät och punkter som skulle öva upp förmågan att teckna på fri hand. 

På 1870-talet blev teckning ett obligatoriskt ämne i den svenska folkskolan. Pestalozzi ses som 

en föregångare till folkundervisningen som utvecklade metoder för teckningsundervisningen. 

Alla skolformer skulle följa samma undervisningsmetod med bestämt timantal och 

gemensamma mål. Metoden utarbetades av Stuhlmann som utvecklat Pestalozzis idéer om 

geometriska former som bas för teckningsämnet. Inom folkundervisningen sågs bildämnet som 

ett instrumentellt värde och som ett medel för att planera samhället. Industrialismens framväxt 

i Europa på 1800-talet ökade efterfrågan på arbetskraft inom teckning och konstruktionsritning, 

kunskaper som behövdes för hantverk och industriell produktion (Pettersson & Åsén, 1989; 

Åsén, 2006; Åsén, 2017).  I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet började ämnet kopplas 

till estetiska aspekter och ett progressivistiskt synsätt som betonade skapandet och det praktiska 

arbetets betydelse. Samhällets intresse för den goda smaken ökade behovet inom den borgerliga 

eliten att utbilda elevernas skönhetssinne och smakfostran. Det ökade intresset för estetik och 

god smak hänger ihop med industrins och hantverkets behov av konsumentkvalificering. 

Skolans undervisning handlade inte längre bara om ett praktiskt värde, istället framhävdes 

nyttoaspekterna med teckningsämnet. I slutet av 1800-talet fick teckningsämnet ett mer 

moraliskt värde som kopplades till landets välstånd och industriella och ekonomiska utveckling. 

Enligt 1906 års betänkande från folkundervisningskommittén föreslogs att lärare i andra ämnen 

skulle kunna teckna och använda olika teckningsmoment i undervisningen. Det började gälla i 

1919 års undervisningsplan och pågick fram till 1950-talet (Åsén, 2017).  

Teckning som uttrycksmedel lanserades på 1950- 1960 talen. Det fria skapandet fick större 

utrymme i ämnets läroplaner och kursplaner med idéer om en friare metodik. Teckning som 

avbildning tappade mark, likaså ämnets stöd till undervisningen i andra ämnen. Ämnet 

präglades av den fria kreativiteten och det fria skapandet, inspirerat av Herbert Reads idéer. 

Modernismens konst var en inspirationskälla i bildarbetet och det handlade om att uttrycka sig 

fritt. På 1960-talet ställdes nya krav på undervisningen, eleverna skulle ges kunskaper om 
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mediernas visuella budskap i samhället (Åsén, 2006, Åsén, 2017). På 1970-talet lanserade Gert 

Z Nordström begreppet bildsemiotik i ”Bilden, skolan och samhället” med syfte att frigöra 

bildpedagogiken och skapa ett samhällsorienterat bildpedagogiskt fält som förenar teori, praktik 

och skapande arbete (Nordström, 1994). På 1970- och 1980 talen lanserades nya idéer om 

bildämnets betydelse för elevernas lärande. I jämförelse med teckning som avbildande, lyfte 

undervisningen fram ett fritt skapande med fokus på personliga uttryck (Åsén, 2006; Åsén, 

2017). 1970-talet präglades av det fria skapandet som i förlängningen innebar att bildämnet fick 

en terapeutisk funktion. Bildämnet uppfattades som roligt och avstressade och sågs som en 

motvikt till andra teoretiska ämnena. Detta kan jämföras med aktuell forskning från 2000-talet 

som visar att ämnet fortfarande ses som ett komplement med en terapeutisk funktion.  

Vad gäller teckningslärarutbildningen uppstod på 1960-talet en kritik mot utbildningens 

snäva konstnärliga inriktning. Istället efterfrågades en skolanpassad utbildning som motsvarade 

samhällets ökade bildutbud som ställer andra krav på elevernas kunskaper om bildens budskap. 

På 1970-talet formulerades en programförklaring på teckningslärarinstitutet som handlade om 

teckningsämnets roll i skolan relaterat till samhällets bildspråkliga utveckling. Det skulle ta 

ytterligare ett decennium innan det traditionella konstbegreppet omprövades och fick en mer 

jämställd syn på olika typer av bilder, från hög- till lågkultur. Bild som kommunikationsämne 

lanserades i samband med 1980 års läroplan. Beteckningen ”teckning” ändrade till ämnet 

”bild.” Ämnet beskrevs som ett språkligt kommunikationsämne med teoretiska inslag (Åsén, 

2006; Åsén 2017). Konstbilder som tidigare haft en särställning i ämnet förändrades och olika 

kategorier av bilder fick samma status (Lind, 2010). Den ”goda smaken” från 1960-tals 

läroplaner ersattes och eleverna skulle utveckla ett kritiskt förhållningssätt mot de massmediala 

utbudens budskap (Lundgren red. 2006). På gymnasiets estetiska program infördes bild som 

kommunikationsämne för första gången i samband med Gymnasiereformen 2011.   

Bildämnets fokus har varierat över tid, både vad gäller ämnet som stöd, komplement eller 

motvikt mot andra ämnen. Nya idéer om ämnets funktion och innehåll har präglats av olika 

uppfattningar om ämnets möjligheter och innehåll, samtidigt som utrymmet i skolan varit 

begränsat. Istället för att bredda ämnet och stärka dess gemensamma kärna konkurrerar gamla 

och nya idéer med varandra. Det har i sin tur skapat stoffsträngsel, urvalsproblem och en otydlig 

kärna om vad estetiska ämnens står för (Åsén, 2006; Lundgren red. 2006).  

Marner (2005) menar att bildämnets kvalité måste stärkas i relation till 

samhällsutvecklingen. Marner redogör för tre faser i bildämnets utveckling; auktoritär metodik, 

fritt skapande och en multimodal utvecklingsfas. Han menar att det centrala i dagens 

undervisning bör vara att utveckla de kommunikativa och semiotiska resurserna. Marner och 

Örtegren (2015) har intervjuat bildlärare om deras uppfattningar om digitala medier i bildämnet. 

Resultatet visar fyra diskurser: motstånd, addering, inbäddning och dominans. Traditionella 

förtecken som kunskaper i material och tekniker dominerar undervisningens innehåll, medan 

digitala medier uteblir och möter motstånd. Synen på konst är centripetal, det vill säga 
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inåtsträvande och präglad av hantverksmässig bildframställning (Marner & Örtegren, 2015). 

Göthlund och Linds (2010) projekt om kunskapsutveckling visar hur variation av uttryckssätt i 

undervisningens teori och praktik kan stärka det dubbla perspektivet mellan teori och 

gestaltning som ger kompetenser i arbetslivet. Multimodala och visuella gestaltningsformer 

ökar kommunicerbarheten för studenternas kunskapsproduktion (Göthlund & Lind, 2010).  

Bildämnets traditioner visar att bildframställningen dominerat undervisningen trots nya 

läroplaner och kursplaner som påbjuder en breddning av ämnet (Åsén, 2017). Skolverket (2017, 

Gy11) betonar bild- framställning, analys och kommunikation som viktiga bildspråkliga 

komponenter. Kunskaper inom konstnärliga och kulturella uttryck är en tillgång i många yrken 

och har betydelse för elevernas utveckling (SOU 2016:77). I EU:s åtta nyckelkompetenser2 som 

anger det livslånga lärandet framgår de kompetenser en medborgare behöver för sin personliga 

utveckling, sociala utveckling, medborgarskap och sysselsättning. EU:s nyckelkompetenser 

och ramverk definierar grundläggande färdigheter som medborgarna behöver kunna för att 

lyckas på arbetsmarknaden, i ett kunskapsbaserat samhälle för ett livslångt lärande. På nationell 

och internationell nivå pågår en diskussion om hur icke-kognitiva kompetenser som kreativitet 

och entreprenöriell förmåga och hur dessa kan relateras till de så kallade 21th Century 

competencies (Åsén, 2017).  

Det estetiska området är outforskat, vilket påverkar möjligheten att påvisa vilken betydelse 

de estetiska ämnena har för elevernas lärande. Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin (2013) 

menar att de estetiska ämnena bör värderas utifrån att kunskaper i ämnena är viktiga i sig själva 

och inte enbart för något annat ämne. Estetiska ämnen bör i första hand legitimeras utifrån 

elevernas rätt att få uttrycka sig på andra sätt via konstarterna. De menar att forskningen måste 

undersöka effekten av estetiskt lärande och hur det påverkar lärandet i andra ämnen. Det kan 

handla om att undersöka effekterna av estetiska uttryckssätt relaterat till innovation, kreativitet, 

metakognition och kommunikativ kompetens med koppling till samhällets efterfrågan på 

marknaden. Estetiska ämnen ska vara en plats där eleverna tillåts utforska och experimentera, 

och samtidigt ge utrymme för den personliga utvecklingen (Winner, Goldstein & Vincent-

Lancrin, 2013).  

 

                                                 

 
2  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090 Livslångt lärande – 

nyckelkomptenser. Strategier för EU:s regeringar att göra undervisning om och inlärning av nyckelkomptenser 

som en del av det livslånga lärandet. Åtta nyckelkomptenser definieras vilka är: kommunikation på 

modersmålet, kommunikation på ett främmande språk, matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens, digital 

kompetens, lära att lära, social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagande, kulturell 

medvetenhet och kulturella uttrycksformer.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090


 

 18 

Det bilddidaktiska forskningsfältet  

Det bilddidaktiska forskningsfältet är begränsat, men samtidigt varierat och brett och stämmer 

överens med Lindströms konceptskiss (se bilaga 1). Detta visar sökningen på databaser som 

Eric och Summon, då jag fick olika träffar beroende på de sökord som användes, som till 

exempel ”bilddidaktik”, ”estetiska ämnen”, bildpedagogik”, ”bildämnet”, ”estetiskt lärande” 

och ”bildkonst.” Elsner (2000) kan ses som en föregångare till det ämnesdidaktiska 

forskningsfältet. Studien handlar om hur lärarutbildare och lärare i bild, musik och teater på 

gymnasienivå talar om sina ämnen. År 1997 uppmärksammade Elsner debatterna i England och 

USA gällande skolans konstnärliga ämnen. Som ett led i projektet riktade Elsner 

uppmärksamheten mot den svenska skoldebatten och hur den påverkats av den anglo-

amerikanska skolforskningen. Studien visar att den svenska skolan präglas av en homogen 

konstsyn med traditionella förtecken som saknar övergripande diskussioner om de estetiska 

ämnenas didaktiska utmaningar.  

Lindgren (2006) lyfter i sin forskning fram lärares diskursiva legitimering av estetiska 

ämnen. Hon framhåller följande diskurser som signifikanta: kompensation, balans och helhet 

och lustfylld aktivitet. Estetisk verksamhet ses som ett lustfyllt och roligt komplement till 

teoretiska ämnen och skapar balans i skolans helhetsmiljö. Resultatet visar att skolan liksom 

andra institutioner i samhället är en normaliseringsarena. Dominerande diskurser sätter ramar 

för lärare och elever utifrån normaliseringens förutsättningar, menar Lindgren. Legitimering av 

estetisk verksamhet bygger på hierarkiska strategier som förts vidare i nätverk präglade av 

historiska och kulturella villkor. Lindgrens kritiska blick visar den normalisering som råder 

inom det estetiska fältet och de för-givet-taganden som existerar i skolan (Lindgren 2006).  

I Sverige har Visual Culture blivit en metodologisk förlängning inom den bildpedagogiska 

forskningen om exempelvis visuella miljöer. Lind (2010) studerar villkoren för bild, bildspråk 

och estetiska lärprocesser som kunskapsområde inom förskolan. Utifrån poststrukturalistisk 

teoribildning synas värdehierarkier och dikotomier och hur dessa tillämpas i de pedagogiska 

och estetiska praktikerna. Linds studie visar att de visuella kunskapsformernas pedagogiska 

värden bör synliggöras för att skapa varierande kunskapsformer. Visuell kunskapsform öppnar 

upp för olika blickar på skolan som social och kulturell kunskapsmiljö (Lind 2010).  

Björck (2014) visar i sin studie hur lärarna arbetar med digitala verktyg i undervisningen 

enligt kursplanen i bild, men att eleverna inte ge tillfälle att prata om det visuella innehållet. 

Resultatet visar att bildproduktion och lärande om tekniker dominerar undervisningen istället 

för att det visuella. Björks slutsatser är att bildlärarna behöver utveckla den visuella 

kompetensen genom didaktisk kunskap för att synliggöra de visuella och kommunikativa 

aspekterna i undervisningen.  För att erbjuda en bra undervisning krävs bildspråkliga verktyg 

som möjliggör kommunikation (Björck, 2014).      

Internationell forskning visar bland annat bildämnets legitimeringsproblematik över tid från 

att vara ämnet ”Art” som studerar konst och konstnärliga uttrycksformer till dagens 
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ungdomskultur (Aguirre, 2004; Boughton, 2004). Den visuella kulturen i dagens samhälle har 

skapat en debatt mellan hög- och lågkultur gällande ämnets inriktning. Värderingar och synsätt 

påverkar uppfattningen om bildämnets innehåll och utformning. Åsikterna går isär där vissa 

förespråkar ett vidgat synsätt präglat av den visuella kulturen som finns i människans vardag, 

medan andra talar för konsten och de estetiska uttrycksformerna (Boughton, 2004; Tavin, 

2005). I Danmark har skandinavisk didaktisk forskning haft betydelse för den visuella 

kulturpedagogiken med Illeris (2002, 2011, 2012), Buhl och Flensborg (2011) i spetsen. Den 

visuella kulturpedagogiken lyfter fram visuella fenomen som studeras i konkreta situationer 

utifrån visuella händelser där både deltagare och det visuella betraktas som aktörer. Buhl och 

Flensborg (2011) vidgar bildbegreppet i ett teoretiskt perspektiv på bildämnets innehåll utifrån 

visuella och kulturella sammanhang. Samhällets visuella kultur förespråkas och är det primära 

och distanserar sig från bildämnets traditionella fokus på konst. Fokus är elevers urval och 

reflektion av den visuella kulturen och inte på ett kreativt skapande i bild.  

I grannlandet Norge har Rimstad, (2010) utgått från ett läroplansteoretiskt perspektiv för att 

identifiera värderingar och synsätt som finns inom olika undervisningstraditioner. Resultatet 

visar att det finns negativa attityder bland lärare gällande samtidskonstens inflytande i 

undervisningen. Skillnaderna i innehåll, struktur, värderingar och tradition skapar stora 

utmaningar bland bildlärarna. Samtidskonsten kan upplevas som provocerande och som att den 

strider mot skolans etiska ideal. Det skapar i sin tur stora didaktiska utmaningar för läraren 

(Rimstad, 2010).  

Det estetiska forskningsfältet 

Detta avsnitt beskriver några forskningsperspektiv inom det estetiska fältet. Översikten visar en 

bredd gällande vilken betydelse estetiska ämnen har för elevernas utveckling och lärande.  

Nationell och internationell forskning pekar på att estetiskt lärande som pedagogiskt verktyg 

främjar lärandet i andra ämnen (Eisner, 2002; Ericsson & Lindgren, 2010; Lindgren, 2006). I 

statliga utredningar och utvecklingsprojekt framträder olika styrningsmekanismer som ringar 

in ämnesområdets funktion och betydelse för meningsskapande och kunskapsbildande. 

Hetland, Winner & Sheridans (2007) forskning visar hur transeffekterna från ett lärande till ett 

annat kan förstås genom att studera ämnesdidaktiska metoder inom det estetiska och praktiska 

fältet och hur dessa kan användas inom andra ämnesområden. Winner, Goldstein och Vincent-

Lancrins (2013) genomgång av internationell forskning från 1950-2013 undersöker om det 

finns några samband mellan undervisning i konstnärliga ämnen och lärande i andra ämnen. I 

rapporten framgår att estetiska uttryckssätt utvecklar vissa färdigheter och främjar andra 

utbildningsområden. Det kan handla om kreativitet, kritiskt tänkande eller beteendemässiga och 

sociala färdigheter som påverkar kunskapsinhämtningen och utvecklingen av specifika 

färdigheter.  
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Bamford (2009) har på uppdrag av UNESCO kartlagt betydelsen av estetiska studier i 500 

fallstudier från 170 olika länder. Studien visar sambanden mellan länders arbete med estetiska 

ämnen och kultur i skolan med koppling till framgångsfaktorer i samhället. De länder som valt 

att satsa på estetiska ämnen och kreativ undervisning låg i topp enligt internationella PISA- 

mätningar. Rapporten visar att de estetiska ämnena har betydelse för kunskapsutvecklingen och 

förmågor som kreativitet, kommunikation och analysförmåga samt förmågan att tolka och 

uttrycka sig på andra sätt. Förmågorna beskrivs som betydelsefulla kompetenser i framtiden. 

Estetiska ämnen och kreativ undervisning förbättrar läs- och språkinlärningen, stärker 

självförtroendet och det sociala samspelet, menar Bamford. Kulturella uttrycksformer bör ta 

större plats i skolan. Konst, kultur och kreativitet beskrivs som framgångsfaktorer. Men det 

kräver i sin tur kompetenta lärare som kan leverera hög kvalitét på kostundervisningens om det 

ska ge någon effekt.  

Nationell forskning visar att kunskapsbegreppet inom de estetiska ämnena breddats över tid. 

Lindgrens (2006) sammanställning av lärarutbildningen från 2008-2011 visar en förskjutning 

av innehållet från hantverksmässiga färdigheter till verbala och skriftspråkliga uttryck. 

Kunskapsformerna hänvisas till en bredare kunskapsbildning som relateras till visuell kunskap 

i ett mediespecifikt samhälle. Vad gäller diskursen om estetisk verksamhet lyfts praktiska 

färdigheter fram som kärnan inom lärarutbildningen. Teoretiska inriktningar ses som ett hot 

mot praktiska hantverkskunskaper. Det kan ses som en motstridig retorik och kontrast mot den 

kommunikativa språkliga diskursen menar Lindgren. 

Lindström (2008, 2012) menar att estetiskt lärande kan ha betydelse för lärandet i andra 

ämnen, men att det finns didaktiska utmaningar inom det estetiska fältet och hur konsten ska ta 

plats i skolan (Lindström 2008; Lindström, 2012). Lindgrens (2006) studie visar motsatsen till 

Lindströms teorier om lärande. Lindgren har bland annat identifierat en diskurs som uttrycker 

estetisk verksamhet som om något lustfyllt och roligt. Studien visar hur estetisk verksamhet 

legitimeras av lärare utifrån elevernas behov och ses som och ett terapeutiskt pausämne från 

övrig skolgång. Lindgrens resultat visar en ensidig estetisk bild inom det diskursiva fältet 

”estetisk verksamhet” (Lindgren, 2006, s. 92).   

Saar (2005) menar att konstens metoder påverkas av mång- och otydligheten gällande vad 

estetiskt lärande innebär i praktiken. Estetik i olika former legitimeras ofta som något bra för 

skolans verksamhet och används som stöd för lärande i olika ämnen. Det finns inget som stödjer 

att de estetiska metoderna vidgar förståelsen av elevernas lärande (Saar, 2005).  

Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) förordar behovet av radikal estetik som 

utmanar skolans ensidiga kunskapssyn. Begreppet bildning bör spegla samhällets utveckling. 

Estetik ses som ett medel som stärker elevernas lärande. De menar att begreppet estetik är en 

del av samhällets sociala och kulturella liv och bör därför samverka med skolan och 

utbildningspolitiken. Den radikala estetiken ställs mot modest estetik och marknadsestetik. I 

skolans värld dominerar den modesta estetiken. Diskursen om den lustfyllda estetiken tyder på 
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avsaknad av ett kritiskt reflekterande förhållningssätt där den modesta estetikens främsta syfte 

är att förmedla ett kulturarv till eleverna, menar författarna. Den modesta estetiken jämförs med 

marknadsestetiken som styrs av politiska och ekonomiska intressen. Marknadsestetiken handlar 

om estetisering av samhället genom reklam, medier, populärkultur och upplevelseindustrier och 

på vilka sätt dessa formar produkter och människor. Den radikala estetiken bör ta större plats i 

skolans värld då den kan relateras till elevernas omvärld och utveckla deras begreppsvärld och 

kritiska tänkande (Aulin-Gråhamn, Persson & Thavenius, 2004).  

 



 

 22 

Teoretiska utgångspunkter 

Tidigare forskningsavsnitt visar områdets tvärvetenskapliga bredd och olika sätt att närma sig 

det estetiska fältet. I följande avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter presenteras 

och de ligger sedan till grund för hur empirin kan förstås och förklaras utifrån några 

diskursanalytiska uppfattningar.  

Socialkonstruktionismen  

Socialkonstruktionismen utgår från att samhället består av både en objektiv och subjektiv 

förklaring av världen. Kunskapsteoretiskt vilar diskursanalys på socialkonstruktionistisk grund 

och begreppet innefattar flera moderna teorier om kultur och samhälle (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Burr (2003) menar att de socialkonstruktionistiska angreppssätten kan vara 

olika och har därför sammanställt fyra karaktäristiska drag som binder ihop fältet:  

 Verkligheten konstrueras utifrån vårt sätt att kategorisera världen.  

 Synen på världen handlar om vår kultur, identitet och historia. 

 Att sociala processer upprätthåller vår förståelse av världen där kunskaper skapas i 

den sociala interaktionen.  

 Vår syn och uppfattning om kunskap och världen förändras över tid (Burr, 2003, s. 

2ff).   

 

Burr (2003) menar att forskare inom den socialkonstruktionistiska traditionen använder sig av 

historiska och kulturella sammanhang för att förstå världen. Människans kunskap om världen 

är tillgänglig för oss genom våra sätt att kategorisera världen. Synen på kunskap är 

sammanlänkad med sociala processer där språket och tanken är beroende av varandra. Det är 

språket som utgör grundstenen och som hjälper människan att kategorisera världen utifrån sina 

erfarenheter och sätt att handla. Socialkonstruktivismen visar hur kunskaper produceras i social 

interaktion beroende på hur vi uppfattar världen. I den sociala interaktionen skapar människor 

gemensamma sanningar om vad som är sant och falskt. Synen på kunskap om världen är alltså 

historiskt och kulturellt betingad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Från språksystem till diskursanalys   

Diskursanalys har sin grund i strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi som hävdar 

att vi tolkar världen genom språket. Ferdinand de Saussure lanserade tankarna om språkets 

strukturella uppbyggnad i början av 1900-talet. Saussure utskilde två nivåer i språket; langue 

och parole. Langue är språkets struktur och tecknens betydelse och parole är den konkreta 

användningen av språket. Tecknen får sin betydelse genom att skilja sig från andra tecken 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Strukturalismen och poststrukturalismen har fört dessa 
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tankar vidare. Strukturalismen menar att tecknens betydelser har fasta positioner i förhållande 

till andra tecken. Poststrukturalismen anser att tecknen inte kan ha fasta positioner utan är 

föränderliga i förhållande till varandra beroende på vilka sammanhang de används i (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

Diskursanalysens grundläggande språkfilosofi bygger på strukturalistiska och 

poststrukturalistiska antaganden om att tillträde till verkligheten går via språket, där språket 

hjälper oss att skapa representationer av världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).    

Diskursanalys används för att skapa en förståelse hur språket skapar bilder av verkligheten 

(Fejes & Thornberg red. 2016). Diskursanalys kan användas inom alla möjliga områden, men 

kan inte sättas in i vilken teoretiska ram som helst. Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

presenterar det diskursanalytiska angreppssättet som en teoretisk och metodisk helhet:  

[…] för det första filosofiska (ontologiska och epistemologiska) premisser angående språkets 

roll i den sociala konstruktionen av världen; för det andra teoretiska modeller; för det tredje 

metodologiska riktlinjer för hur man griper sig an ett forskningsområde; och för det fjärde 

specifika tekniker för språkanalys. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10)  

 

För att diskursanalys ska kunna användas som metod i empiriska undersökningar måste teori 

och metod sammanlänkas med de filosofiska premisserna. Men det finns inget som hindrar att 

flera element från andra perspektiv användas än de diskursanalytiska. Olika perspektiv ger olika 

former av insikt inom ett område och skapar en bredare förståelse. Mångfald av olika synvinklar 

utgår från en teoretisk ram där de olika perspektiven formar och omformar varandra (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) definierar diskurs som 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av världen).” Diskursanalys används 

inom olika sociala områden och undersökningar och är en tvärvetenskaplig och multidisciplinär 

ansats som används för att kartlägga olika maktstrukturer i samhället med fokus på 

kommunikation, kultur och samhälle.  

Vi skapar olika diskurser när vi beskriver olika delar av världen genom att avgränsa den 

värld vi lever i. Diskursanalys används för att kartlägga maktstrukturer i hur språket används, 

vad som är tillåtet eller ej och hur språket skapar bilder i en given situation (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Diskursanalys är ett omfattande begrepp och används för att beskriva eller 

förklara verkligheten, men också hur verkligheten konstrueras eller skapas i en social kontext.  

Diskursanalysen är ett analytiskt redskap som används för att studera hur diskurser konstrueras 

i sitt sammanhang utifrån studiens temaområde. 

Laclau och Mouffes diskursteori  

Diskursteorins syfte är att skapa en förståelse av det sociala som diskursiv konstruktion, där 

olika sociala fenomen kan analyseras med diskursanalytiska redskap (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Diskursteorin handlar om att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala. 
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Betydelsen kan aldrig slutgiltigt fixeras utan ger plats för ständig diskussion gällande 

definitioner av samhället och identitet. Diskursanalytikerns strävan är att etablera entydighet i 

det sociala på alla nivåer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Laclau och Mouffes diskursteori har influerats av Saussures strukturalistiska lingvistik som 

handlar om språket som ett teckensystem. Alla tecken i språket kan uppfattas som en metafor 

av knutar i ett nät där var och en av knutarna får sin betydelse genom att skilja sig från varandra 

på bestämda sätt, på bestämda platser i nätet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Laclau och 

Mouffe förde strukturalismens tankar vidare utifrån poststrukturalismens teori om alla praktiker 

är diskursiva. Tecken får sin betydelse genom att skilja sig från varandra, men betydelsen kan 

inte fixeras så entydigt och slutgiltigt som strukturalismen menar. Genom vårt språkbruk sätts 

tecken i olika relationer till varandra och kan på så sätt ge dem nya betydelser. Vi försöker hela 

tiden låsa fast tecknens betydelse genom att fixera varje tecken i bestämda förhållanden till 

andra tecken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Varje konkret fixering av tecknens 

betydelse är kontingent vilket innebär att tecknets betydelse är möjlig, men inte nödvändig. 

Diskursanalysens syfte handlar om att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens 

betydelser ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi 

uppfattar dem som naturliga” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32).  

Laclau och Mouffe definierar fyra teoretiska begrepp vilka är artikulation, diskurs, moment 

och element. En diskurs är en fixering av betydelse inom en given kontext. I diskursen är alla 

tecken moment och kan jämföras med knutarna i ett fiskenät. Momentens betydelser fixeras och 

skiljer tecknen från varandra på bestämda sätt.  

Laclau och Mouffes begreppsdefinitioner vilar på att det diskursiva fältet är diskursens yttre, 

alltså allt som den utesluter. Det finns alltid en risk att diskursen rubbas av den yttre, entydiga 

definitionen av begreppet.  Det är här tecknet element kommer in. Element får en annan 

betydelse då de ständigt är utsatta för kamp och förblir mångtydiga. Element är tecken som inte 

slutgiltigt fått sin mening fixerad. Tecknet element belyser därmed diskursers mångtydighet 

eftersom tecknet inte har någon bestämd betydelse (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Den entydiga diskursen kan aldrig fixeras fullständigt och därmed inte det diskursiva fältets 

mångtydighet. Artikulation används för att studera ord som sätts i relation till andra ord och 

som skapar tecknets betydelse. Betydelsen av ordet kan förändras när det i en konkret 

artikulation sätts i relation till andra ord. Estetik kan ses som ett element eftersom det finns 

olika sätt att uppfatta ordet på. Men ordet måste sättas i relation till andra tecken för att ge det 

mening. Detta sker genom artikulation. Den artikulation som varje praktik skapar i relation 

mellan elementen förändrar elementens identitet. Begreppet artikulering förklaras av Laclau 

och Mouffe som ”[…] varje praktik som skapar en sådan relation mellan element att deras 

identitet förändras till följd av den artikulatoriska praktiken kallar vi för artikulering” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33). I artikulationerna undersöks förhållandet till diskurserna. 
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Diskursteorin pekar på man ska fokusera på de konkreta uttrycken i deras egenskap av 

artikulationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Laclau och Mouffe använder flera teoretiska begrepp för att beskriva diskurser som är 

särskilt signifikanta nämligen nodalpunkt, det diskursiva fältet och tillslutning (Winther 

Jørgensen & Phillips, s.33). Nodalpunkt är flytande signifikanter och ett privilegierat tecken där 

de andra tecknen ordnas och får sin betydelse. En diskurs uppstår när några nodalpunkter 

utkristalliseras. Exempelvis i den politiska diskursen är ”demokrati” en nodalpunkt och ”folket” 

den nationella diskursen och det priviligierade tecknet. Nodalpunkterna organiserar diskurser 

och som stöd för att lokalisera dessa knutpunkter. Diskursanalytikern undersöker hur 

diskurserna, identiteten och det sociala rummet är organiserat. Det sker genom en undersökning 

av hur knuttecken knyts samman med andra tecken i det uppspända fiskenätet. När tecken sätts 

i förbindelse med andra tecken skapas en ekvivalenskedja mellan tecknen. Betydelsebärande 

delar av tecken klarlägger de kedjor av betydelser som de ekvivalerar (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).   

Diskursen etableras som en totalitet, det vill säga att alla tecken är entydigt fastställt som 

moment beroende på relationen till andra tecken. Det kan liknas vid det fiskenät som illustrativt 

beskriver Laclau och Mouffes teoribygge. Diskursen utesluter andra möjliga betydelser och sätt 

som tecknen kan förstås och vara relaterade till varandra på. En diskurs blir på så sätt en 

reducering av möjligheter. Och alla de möjligheter diskursen utesluter kallar Laclau och Mouffe 

för det diskursiva fältet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).   

Laclau och Mouffe beskriver språket som en ”diskursiv kamp” där diskurserna ständigt 

förändras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13). De menar att alla handlingar och sociala 

praktiker omfattas i diskursen. Det sociala fältet beskrivs som ett system av olika signifikanta 

”betydelsebildningsprocesser” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32). Diskursteorin utgår 

från antagandet om att alla objekt och handlingar är meningsfulla, där mening blir en produkt 

av historiska regelsystem. Diskursanalysens avsikt är att ”kartlägga de processer där vi kämpar 

om hur tecknens betydelse kan fastställas” och att dessa betydelsefixeringar kan uppfattas som 

normala (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32). Diskursteorin utgångspunkt handlar, 

återigen om att ingen diskurs kan etableras totalt. Diskursen befinner sig alltid i konflikt med 

andra diskurser som definierar verkligheten annorlunda och som därmed anger andra riktningar 

för det sociala handlandet. Diskursteorin omfattar hela det sociala fältet och utvecklades genom 

kritisk läsning av marxistisk teori. Det sociala i diskursteorin genomsyras av konflikt och kamp. 

Diskursteorins begrepp för konflikt är antagonism (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Antagonism uppstår när olika identiteter hindrar varandra. Olika identiteter behöver inte stå i 

ett antagonistiskt förhållande till varandra. Exempelvis kan ett antagonistiskt förhållande uppstå 

mellan två diskurser, där den ena diskursen blockerar den andra. När motsättningarna mellan 

diskurserna upplöses och en entydighet återupprättas kallas för hegemoniska interventioner. 

Om konflikten mellan två diskurser upphör upplöses antagonismen, då kan en diskurs återigen 
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dominera och den hegemoniska interventionen har lyckats (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

Laclau och Mouffes terminologi visar att diskursteorin tankegångar slutgiltigt aldrig kan 

definieras. Diskursen konstruerar den sociala världens betydelse och är aldrig något konstant. 

Den är föränderlig på grund av språkets grundläggande obalans. Diskursen omformas när den 

kommer i kontakt med andra diskurser och blir aldrig en sluten enhet (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Diskursteorin betonar språkets betydelse och omfattar det sociala fältet. 

Människors rationella tänkande menar Laclau och Mouffe är språkliga faktorer som förändras 

i takt med den samhälleliga utvecklingen. Språket uppfattas som ett politiskt instrument som vi 

använder för att skapa nya strategier för samhällets utveckling. Våra sociala handlingar är 

förenade med språk och symboler och de ideologiska och politiska dimensionerna (Andersen 

& Kaspersen, 2007). Språket är det centrala eftersom endast språket kan ge den sociala 

verkligheten en betydelse.  

Laclau och Mouffe menar är att språket är centralt i ett kunskapsanalytiskt perspektiv, 

eftersom vi aldrig kan förstå varandra och kommunicera utan det. (Frølund, 2007). De teoretiska 

perspektiven ska ge mig en förståelse och uppfattning om hur olika inramningar kan beskriva 

reformens förändringar och förutsättningar utifrån informanternas sätt att tala om sin värld. 

Diskursanalys hjälper mig att förstå språkets roll i hur informanterna skapar sin verklighet. Vårt 

sätt att tala skapas och förändras i språket och behöver inte ses som en objektiv avspegling av 

verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 



 

 27 

Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande intresse är att belysa utbildningsreformens möjligheter och 

förutsättningar betraktat ur ett samhälls- och verksamhetsperspektiv. Intresset handlar om hur 

synen på kunskapsuppdraget kan förstås utifrån lärarnas tal om förändringarna relaterat till 

specifikt ämnesområde. Studiens syfte är att belysa hur lärare talar om sina ämnen med fokus 

på det estetiska fältet och med särskilt inriktning mot bildämnet. För ändamålet har jag utifrån 

diskursteorins sätt att se på diskurs, samhälle och kunskap tagit fasta på språket som 

konstruktion med syfte att finna likheter, skillnader och spänningar i informanternas sätt att se 

på, tala om och förstå världen.  

 

Frågeställningarna är följande:  

 Hur konstruerar lärarna ämnets legitimitet i sitt tal om hur förändringarna påverkat 

institutionens utveckling och lärarnas arbete?  

 Hur konstruerar lärarna ämnets legitimitet och kunskapssyn i sitt tal om reformens 

möjligheter och förutsättningar?  

 Hur hanterar och positionerar lärarna sig i sitt tal om ämnets legitimitet utifrån i deras 

sätt att se på, tala om och förstå världen?  
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Metod 

Detta avsnitt handlar om studiens design, genomförande och metodansats som beskriver 

studiens strategiska urval, databearbetning och analysmetod. Avsnittet beskriver också hur jag 

förhåller mig till de etiska riktlinjerna och metoden.  

Mot bakgrunden av de teoretiska perspektiven hjälper diskursanalys mig att förstå språkets 

betydelse gällande hur informanterna talar och skapar sin verklighet. Inom diskursteoretisk 

forskning finns det inte någon specifik metod, utan analyser sker på olika sätt med olika 

empiriska material (Quennerstedt, 2008). Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att som 

forskare måste man skapa sig en egen analysmetod. Det är forskarens position och perspektiv 

som avgör vad som framkommer i analysen. Analyserna måste förstås i relation till studiens 

syfte och de diskurser som identifieras i textmaterialet (Fejes & Thornberg, 2014). 

Diskursanalys är ett vitt begrepp med många definitioner och innebörder. Metoden är inte 

enhetlig utan styrs av forskarens kunskapsintresse. Diskursanalys gör det möjliggör att 

identifiera mönster av handlingar som inryms i en viss typ av verksamhet eller institution. 

Diskursteorin och Laclau och Mouffes sätt att se på diskurs, samhälle och kunskap öppnar för 

att förstå verksamhetens diskursiva möjligheter och förutsättningar utifrån informanternas tal 

om förändringarna. Diskursanalys hjälper mig att förstå hur språket formar världen på olika 

sätt. Beroende på hur orden sägs och i vilka sammanhang de sägs skapas olika bilder av vad 

som är sant eller falskt. Diskursanalys är ett verktyg som fungerar bra att använda för att 

synliggöra språkets formgivande och skapande kraft och är ett viktigt instrument för att skaka 

om det vi tar för givet i våra vardagliga och yrkesverksamma liv (Fejes & Thornberg, 2014).  

Kvalitativ analys  

Kvalitativ dataanalys används vid databearbetning och analysmetod. Syftet är att identifiera 

betydelsefulla mönster i materialet. Systematiskt transkriberas datamaterialet för att komma 

fram till ett resultat. I analysarbetet kommer databearbetningen organisera, identifiera och koda 

mönster i texterna. I litteratur som beskriver kvalitativ analys finns en mängd anvisningar och 

riktlinjer gällande hur kvalitativ analys ska genomföras. Jag har utgått från Fejes och Thornberg 

(2016) som redogör för olika former av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. 

Fejes och Thornberg (2014) hänvisar till Flicks (2014) generella definition av kvalitativ analys. 

Kvalitativ analys kan ha flera syften. Enligt Flick (2014) handlar det första syftet om att 

beskriva ett fenomen mer eller mindre detaljerat. Ett fenomen kan antingen vara subjektiva 

erfarenheter, sociala situationer, delade föreställningar, utsagor, interaktioner eller sociala 

praktiker. Analysen öppnar för att rikta in sig på att jämföra flera fall för att utröna vad de har 

gemensamt eller vad som skiljer dem åt. Ett andra syfte handlar om att identifiera 

förutsättningarna eller villkoren som skillnaderna grundar sig i. Syftet handlar om att leta efter 

förklaringar till de skillnader som identifierats. Ett tredje syfte handlar om att utveckla en teori 
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om fenomenet som studerats (Fejes & Thornberg, 2014).  I den kvalitativa analysen kommer 

dessa användas i analysprocessen och utgöra studiens grundläggande inriktning för att 

analysera sociala fenomen utifrån informanternas sätt att se på, tala om och förstå världen. Flick 

(2014) anger olika inriktningar som kan användas för att analysera sociala fenomen. Den 

inriktning som används är subjektiva erfarenheter (föreställningar, uppfattningar och 

upplevelser) (Fejes & Thornberg, 2014). Vilka föreställningar, uppfattningar och upplevelser 

har informanterna utifrån studiens syfte och temaområde? Hur beskriver de sina sätt att hantera 

och positionera dessa? I avsnittet databearbetning och analysmetod kommer jag beskriva mer 

ingående hur de olika stegen i analysprocessen gått till.  

Fokusgrupper som metod 

Utifrån det fenomen som ska studeras kommer fokusgruppsintervjuer användas som metod. 

Fokusgrupper som metod gör det möjligt att empiriskt ta del av deltagarnas språkliga utsagor 

som beskriver verkligheten (Wibeck, 2010; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den skapar 

möjlighet att fånga interaktionen mellan deltagarna och det som diskuteras och kan lyfta fram 

olika aspekter av och belysa samband mellan deltagarnas erfarenheter och uppfattningar om 

den egna praktiken. Metoden lämpar sig väl då den stärker kopplingen mellan den vardagliga 

praktiken och forskarens avsikt. I studien deltog verksamma lärare som undervisar i estetiska 

ämnen på gymnasienivå både inom estetiska programmet med inriktning mot bild och andra 

program samt individuella val. Fokusgruppsintervju lämpar sig väl här eftersom avsikten är att 

undersöka hur deltagarna talar om något både individuellt och i grupp. Det kan jämföras med 

enskilda intervjuer där människans uppfattningar och åsikter kan vara svåra att prata om enskilt. 

Fokusgruppsintervjuer öppnar även upp för deltagarna att själva ställa frågor till varandra som 

de kan diskutera och utveckla vidare gemensamt (Wibeck, 2010). 

Fokusgrupper är en form av gruppintervjuer där ett givet ämne diskuteras under ledning av 

en samtalsledare. Metoden började användas på 1950-talet i marknadsundersökningar för att 

undersöka konsumentbeteenden men tillämpas idag inom flera discipliner som sociologi, 

medie- och kommunikationsvetenskap och pedagogik. Definitionen av fokusgrupper är att 

samla in kvalitativ data, att gruppen består av ett antal människor som har något gemensamt 

och att gruppdeltagarna diskuterar utifrån specifikt ämne (Hylander, 2001). Fokusgrupper 

består av en grupp människor med varierade grader av struktur, styrning och formaliteter. 

Metoden används dels för att studera ett innehåll som kan handla om gruppdeltagarnas åsikter, 

attityder, argument och social interaktion (Wibeck, 2010).  

Fokusgrupper som datainsamlingsmetod kan vara strukturerad där samtalsledaren har en 

styrande roll eller ostrukturerad och icke styrande roll (Wibeck, 2010). Strukturen för denna 

undersökning kommer variera från icke styrande till styrande beroende på samtalsklimatet och 

interaktionen mellan deltagarna. Som samtalsledare är det viktigt att fundera på vad det innebär 

att tala och på vilka sätt den verbala interaktionen mellan deltagarna kan påverka utfallet av 
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samtalet. Den diskursiva verbala interaktionen mellan lärarna är en beskrivning av verkligheten 

i en bestämd situation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Urval och avgränsning 

Det strategiska urvalet av gymnasieskolor består av skolor i kommuner som fortfarande 

erbjuder estetiska programmet. Det har varit ett medvetet val att välja de estetiska program som 

fortfarande finns representerade på gymnasiet. Det har inte varit möjligt på samma sätt om jag 

valt gymnasieskolor som enbart erbjuder estetiska ämnen som individuellt val och inom andra 

program. Andra orsaker till urvalet är att antalet estetiska program minskat i Sverige och därför 

blir dessa gymnasieskolor särskilt intressanta att undersöka. 

För att begränsa urvalet har estetiska ämnen avgränsats till estetlärare som är utbildade inom 

bildområdet. Detta har varit ett taktiskt val och intresse från min sida som grundar sig i mitt 

intresse för bilddidaktik och bakgrund som utbildad bildlärare. Urvalet består av tre 

fokusgrupper med två bildlärare i varje, från tre olika gymnasieskolor i Mellansverige. Två 

deltagare per fokusgrupp kan ses som ringa, men det kan bero på att antalet bildlärare minskat 

sedan reformen infördes 2011. Urvalet och antalet deltagare bestämdes i samråd med de 

personer jag hade kontakt med på gymnasieskolorna. Urvalet av studieobjekt styrs därför av 

mängden bildlärare som finns representerade på skolorna. Kriterierna är att bildlärarna har 

lärarlegitimation och erfarenhet att undervisa i estetiska ämnen både från tidigare läroplan och 

Gy11. Kriteriet är viktigt för att syftet ska kunna besvaras. Lärarna har olika utbildningar inom 

estetiska ämnen, två är bildlärare med medieinriktning, en är utbildad inom området 

konsthantverk, keramik och glas, en är bildlärare med designinriktning samt två bildlärare har 

spetskompetens inom bildområdet. 

Tillvägagångssätt 

Studiens empiri och insamling av data har genomförts på tre olika gymnasieskolor i tre olika 

kommuner i Mellansverige under höstterminen 2016. Inledningsvis kontaktade jag rektorerna 

genom e-post och gav information om studiens design och förhörde mig om det fanns möjlighet 

att intervjua estetlärare som undervisar i kurser med inriktning mot bild (se bilaga 2). 

Rektorerna hänvisade mig till de lärare som representerade bildämnet och jag fick möjlighet att 

i samråd med kontaktpersonen bestämma urvalet. Antalet deltagare begränsades på grund av 

minskat antal bildlärare sedan reformen 2011. Jag gav mer information om studiens syfte och 

metod och bokade in fokusgruppssamtalen. Innan genomförandet av fokusgruppssamtalet fick 

deltagarna ta del av samtyckeskraven och intervjufrågorna med information om sina rättigheter 

och möjligheter att förbereda sig. Fokusgruppsintervjuerna ägde rum på den arbetsplats 

deltagarna var verksamma. Valet av miljö och plats har betydelse för själva undersökningen då 

det är en miljö som är bekant för lärarna.  
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Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna har hänsyn tagits till hur attityder kan formas 

utifrån deltagarnas sätt att tala med varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Samtalets 

upplägg har bestått av både strukturerade och ostrukturerade frågor. Avsikten var att deltagarna 

ska få talutrymme både individuellt och kollektivt. Målet var att låta deltagarna styra samtalet 

och prata fritt, men att det skulle finnas frågor att falla tillbaka på om diskussionen tappade fart. 

Fördelen med mindre antal personer är att det stärker kvalitén eftersom jag kunde ställa mer 

öppna frågor beroende på vad deltagarna säger (Aspers, 2013).  

Utifrån uppläggets struktur handlar samtalsledarens roll om att skapa ett bra samtalsklimat 

mellan deltagarna. Frågorna som ställdes var öppna för att ge deltagarna möjlighet att välja hur 

de vill angripa frågan relaterat till deras idéer, åsikter och värderingar (Wibeck, 2010). Frågorna 

var strukturerade och utgick från en intervjuguide som innefattade: öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor (Wibeck, 2010).  

Öppningsfrågorna hade som avsikt att stärka samhörigheten mellan deltagarna. De handlade 

om deltagarnas utbildning, ämneskombinationer och vilka ämnen de undervisar inom. 

Introduktionsfrågorna skulle ge en ingång till ämnet och handlade om ämnets innehåll och 

funktion relaterat till deras kunskaps- och ämnessyn. Övergångsfrågorna ämnade beskriva 

ämnet i ett större perspektiv. Detta syftade till att föra diskussionen framåt mot nyckelfrågorna, 

som handlade om ämnets förändringar och funktion sedan reformen inrättades. De avslutande 

frågorna som gav deltagarna möjlighet att reflektera över vad som sagts och ytterligare lyfta 

något som bör betonas eller tonas ner (se bilaga 1).  

Wibeck (2010) menar att det är viktigt att inte styra interaktionen i fokusgrupperna för 

mycket eftersom det finns en risk att föreställningar fortplantas och reproduceras utifrån data 

som samlas in. För att säkerställa studiens kvalité kommer strukturen för gruppintervjun handla 

om att skapa ett samtalsklimat där alla får komma till tals utifrån ett specifikt tema. Wibeck 

(2010) framhåller vikten av att skapa ett bra förtroendegivande intryck genom att vara aktiv, 

kommunikativ och lyhörd.  

Samtalen spelades in med ljudupptagning via datorn och programmet Quick Time Player. 

Samtalen inleddes med en redogörelse för studiens syfte och information om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbyta medverkan utan vidare förklaring. De fick 

information om att insamlad data behandlas konfidentiellt och förvaras på ett betryggande sätt 

samt att utdrag från intervjuutskrifter anonymiseras och kan komma att användas på 

konferenspresentationer och i publikationer (se bilaga 3). Varje fokusgruppssamtal tog ungefär 

180 minuter.  

Databearbetning och analysmetod  

Metod för bearbetning av det empiriska materialet utgår från kvalitativ analys och diskursteori. 

Diskursteorin använder jag som stöd för att skapa en förståelse av det sociala som en diskursiv 
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konstruktion. Det som intresserar mig är Laclau och Mouffes sätt att se på diskurs, samhälle 

och kunskap.  

Efter att jag gjort intervjuerna inleddes en databearbetning som gick ut på att strukturera och 

ordna den information som samlats in. De inspelade intervjuerna transkriberades och skrevs ord 

för ord, mening för mening i en tabell i ett datorprogram. I tabellen anges vem som säger vad, 

men alla namn är fiktiva för att säkerställa informanternas anonymitet. I tabellen finns även 

utrymme för egna reflektioner. Att transkribera intervjuer är en tidskrävande process då ord för 

ord transkriberas. Vissa grammatiska strukturer som är typiska för talspråk har redigerats till 

skriftspråk. Starka betoningar i lärarnas tal har markerats med fet stil, skratt och längre pauser 

noteras i transkriptionerna.  

Diskursteorin har varit en utgångspunkt för att identifiera centrala teman i materialet i 

relation till studiens syfte. För att bearbeta det insamlade materialet har kvalitativ analys 

använts. Analysens syfte är att finna likheter, skillnader och spänningar i informanternas tal. 

Fejes och Thornberg (2014) menar att kodning är en process där man försöker ta reda på vad 

datan handlar om. Utifrån detta handlar det om att identifiera mönster, koda och utveckla 

kategorier och begrepp. Deras kodningsprocess beskrivs i två olika steg och utgör grunden för 

det kvalitativa analysarbetet.  

Steg ett är substantiv kodning: Det handlar om att upptäcka och koda textmassan. Den 

substantiva kodningen delas upp i två steg: öppen kodning och selektiv kodning. Öppen kodning 

handlar om att läsa datamaterialet noggrant och flera gånger. Vid första skedet i analysarbetet 

ställs frågor som vad är det som händer?, Vad är dessa data en studie om? Vad säger dessa 

data om det som undersöks? Vad föreslår data? Jag kodar betydelsebärande enheter i texten 

när jag går igenom ord för ord och mening för mening. Ett eller några ord summerar 

identifierade enheter och en kod konstrueras. De koder som skapas i analysen jämförs med 

varandra och det empiriska materialet. Avsikten är att finna likheter och skillnader mellan 

koderna. Analysen handlar om att utröna vilka som hör ihop, hur de hör ihop och vilka som inte 

hör ihop. Utifrån koderna bildas kluster och dessa grupperas ihop till nya och alltmer abstrakta 

koder. Dessa koder bildas småningom kategorier. De kategorier som identifierats jämförs med 

det empiriska materialet och händelser som stämmer in på kategorierna och deras innebörd. En 

ökad förståelse för kategorierna uppnås när kategorierna fylls på och innehållet synliggörs 

(Fejes & Thornberg, 2014). I analysarbetet har jag i materialet letat efter de kategorier som är 

mest återkommande och som enligt min uppfattning ses som stabila mönster och kategorier i 

empirin. Det kan handla om vilken kategori som förekommer mest eller som har mest 

betydelsefulla kopplingar till andra kategorier. För att komma vidare i analysarbetet letar jag 

efter andra koder och kategorier som är intressanta att undersöka vidare. Nya utmärkande 

kategorier och nya frågor uppkommer hela tiden i analysarbetets olika steg.  

Steg två är teoretisk kodning: Det handlar om att begreppsliggöra hur de substantiva koderna 

kan relateras till varandra. Syftet är att integrera koderna till en teoretisk modell. De teoretiska 
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koderna teoretiseras utifrån den substantiva kodningen. I kodningsprocessen utforskas flera 

teoretiska koder som till exempel orsak-verkan, process, strategier, identitet, enighet och 

motsatspar som stöd för analysarbetet (Fejes & Thornberg, 2014).  

Konstant jämförande analys används under hela kodningsprocessen. Data jämförs med 

koder och kategorier (Fejes & Thornberg, 2014). I kodningsprocessen letar jag efter likheter 

och skillnader, vad som hör ihop och vad som särskiljer kategorierna åt. Jag jämför koder och 

kategorier för att utröna vilka som stämmer överens med datan. Kontinuerligt används strategier 

för att sortera och gruppera data, koder och kategorier. Denna fas i analysarbetet innebär ett 

sökande i respektive tema efter mönster i termer av skillnader, likheter och spänningar.  

För att koppla detta till diskursteori handlar den kvalitativa analysen om att identifiera 

respektive avskilja diskurser åt. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att diskursanalys 

handlar om att skapa en förståelse för lärarnas diskurser av den sociala världen utifrån deras 

sätt att tala om världen. Ett sätt att identifiera diskurser är utifrån studiens syfte och 

utgångspunkter finna olika mönster i materialet som kan relateras till detta. I analysen av synen 

på bildämnet har jag sökt de handlingar som handlar om hur de positionerar och legitimerar 

ämnet utifrån de handlingar som gynnas i texten. Jag har även sökt handlingarns konsekvenser 

relaterat till förändringarna, möjligheterna och förutsättningarna. På så vis har olika mönster 

identifierats gällande klarläggande av likheter och skillnader i deras tal. Analysstegen är ett 

verktyg och stöd för att inta ett distanserat och neutralt förhållningssätt till materialet. Detta för 

att inte mina ställningstaganden ska färga av sig.  

Etiska hänsynstaganden   

Studien utgår från vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 

2017). Ämnesrådet är inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vars krav handlar om 

att den forskning som bedrivs ska hålla en hög kvalitet. Forskningskraven innebär att 

tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas medan metoder förbättras (Vetenskapsrådet, 

2017).  Forskningsetiken handlar om relationen mellan forskning och etik och forskarens etiska 

krav samt inriktning och genomförande av studien. En viktig del i forskningsetiken handlar om 

att de personer som medverkar i studien skyddas enligt individskyddskravet. Jag är medveten 

om att etiska problem kan uppstå utifrån valet av metod. Fokusgrupper handlar om att låta 

människor komma till tals utifrån deras villkor som i hög grad är gruppens egna tankar, åsikter, 

värderingar och tankar (Wibeck, 2010). Riskerna är att deltagarna kan komma in på områden 

som upplevs som känsliga och innehåller information som inte får spridas vidare. För att 

försäkra sig om att ingen av deltagarna ska uppleva sig kränkta är det samtidigt svårt att utlova 

total anonymitet.  

Deltagarna i studien har fått information om riskerna innan samtalet ägde rum och när 

samtalet inleddes. Ett informerat samtycke med underskrift inhämtades när 

fokusgruppsintervjun skedde (Wibeck, 2010). Samtyckesblanketten informerade om vilka 
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rättigheter deltagarna har, att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sin medverkan utan 

någon förklaring (Vetenskapsrådet, 2002; Vetenskapsrådet, 2017). På blanketten framkommer 

det även att intervjuutskrifter kan komma användas i konferenspresentationer, publikationer 

och inom lärarutbildningen.  

Även om det etiskt är svårt att utlova fullständig anonymitet kan ändå konfidentialitetskravet 

uppnås. Ljudspåren som spelas in och annan information kommer att förvaras på säker plats. 

Vid transkribering kommer namnen att bytas ut och annan information som kan avslöja 

deltagarnas identitet kommer att ändras. De uppgifter som samlas in kommer endast användas 

för forskningens ändamål och följer nyttjandekravet. Materialet kommer inte utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002; 

Vetenskapsrådet, 2017).  

Validitet och reliabilitet  

Studien handlar om att tillföra ny kunskap om hur lärare talar om sina kurser i estetiska ämnen 

med inriktning mot bild sedan gymnasiereformen 2011. Diskursanalytikerns uppgift handlar 

inte om att visa hur verkligheten ser ut, istället handlar studien om att analysera texter/tecken 

och bilder av verkligheten som dessa visar. Insamlad data ska belysa de forskningsfrågor som 

är formulerade. För att stärka studiens kvalitet, hållbarhet och trovärdighet måste forskaren visa 

ett reflexivt förhållningssätt i relation till data som ska analyseras. Därför är det viktigt att fråga 

sig vad min undersökning innebär i termer av sanningsanspråk, vilka kategoriseringar av 

inkluderingar och exkluderingar texten skapar. Likaså vilken relation jag har till den diskurs 

som analyseras (Fejes & Thornberg red. 2014).  

Ett sätt att avgöra om en kvalitativ analys är valid är att se på sammanhanget. Om det finns 

element som ej passar in i den analytiska redogörelsen är det mindre sannolikt att andra ser 

analysen som trovärdig. Andra sätt att fastställa validiteten är bedömning av analysens 

fruktbarhet. Fruktbarheten innefattar analysramens förklaringskraft och förmågan att 

frambringa nya förklaringar. Redovisningen av resultatet kommer att vara transparenta och 

innehålla representativa exempel från det empiriska materialet och ses som en väg från 

diskursiva data till slutsatser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Läsaren får möjlighet att 

bedöma processen och bilda sin egen uppfattning. Utdragen i resultatredovisningen ska ge 

läsaren tolkningar som identifierar mönster i det stoff som redovisas.   

Andra aspekter som jag beaktat är begreppet kontingens som används inom diskursteorin. 

Med detta menas att alla diskurser och artikulationer och all samhällelighet kunde varit 

annorlunda och kan blir annorlunda. Allt kan vara annorlunda och verkligheten kan tolkas på 

olika sätt. Det finns olika verklighetsuppfattningar och enligt Laclau och Mouffes tankesätt är 

betydelser aldrig slutgiltigt fixerade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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Resultat och analys av empiri  

I detta avsnitt presenteras analys av empirin utifrån studiens forskningsfrågor: 

 Hur konstruerar lärarna ämnets legitimitet i sitt tal om hur förändringarna påverkat 

institutionens utveckling och lärarnas arbete?  

 Hur konstruerar lärarna ämnets legitimitet och kunskapssyn i sitt tal om reformens 

möjligheter och förutsättningar?  

 Hur hanterar och positionerar lärarna sig i sitt tal om ämnets legitimitet utifrån i deras 

sätt att se på, tala om och förstå världen?  

 

Resultatet visar två diskurser i lärarnas tal om förändringarna. Diskurserna visar att det finns 

två olika bildningsideal som står i motsättning till varandra; ett humanistiskt och ett 

resultatinriktat. Å ena sidan handlar utsagorna om att estetiska ämnen har ett värde i sig, och å 

andra sidan ett ämne som ett medel för någonting annat. I det humanistiska bildningsidealet 

ryms föreställning om att kunskap har ett värde i sig genom självförverkligande och kreativitet, 

medan det resultatinriktade idealet handlar om att anpassa innehållet till arbetsmarknadens 

förändrade krav på kunskap relaterat till olika yrkesinriktningar.  

Avsnittet är uppdelat i två olika områden som ska ge en mångfacetterad bild av de utsagor 

som framkommit i analysprocessen och deltagarnas sätt att tala om ämnets legitimitet i en tid 

av förändring. Det första avsnittet handlar om hur lärarna hanterat förändringarna påverkat 

institutionens utveckling och lärarnas arbete och det andra handlar avsnittet om lärarnas 

kunskapssyn relaterat till reformens möjligheter och förutsättningar.  

Konstruktion av ämnets legitimitet i lärarnas tal om hur förändringarna 

påverkat institutionens utveckling lärarnas arbete  

Kursen estetisk verksamhet var tidigare ett gymnasiegemensamt ämne men utgick i samband 

med reformen. Estetiska programmet blev ett självständigt högskoleförberedande program och 

estetiska kurser skulle erbjudas som individuellt val. I lärarnas tal om förändringarna och 

ämnets legitimitet handlar utsagorna om hur institutionens position förskjutits och 

marginaliserats. I lärarnas tal om förändringarna bildas ett mönster utifrån deras sätt att tala om 

hur förändringarna påverkat ämnets legitimitet och lärarnas arbete. Tre centrala teman i 

materialet har identifierats: reformen har avstannat utvecklingen, reformen har urholkat de 

estetiska värdena och reformens resultatinriktade ideal orealistiska. Dessa visar ett mönster av 

regelbundenheter som överensstämmer med lärarnas tal om förändringarna och reformens 

förutsättningar.  
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Reformen har avstannat utvecklingen  

En övergripande konstruktion som kommer till uttryck i samtalen om förändringarna sedan 

reformen 2011 är marginalisering av estetiska ämnen. Inom ramen för denna konstruktion 

upplever lärarna att arbetssituationen förändrats från att tidigare haft en central professionell 

position i skolans kultur till marginalisering och statusförskjutning. Perspektivet ramar in 

uppfattningar som uttrycks på olika sätt utifrån normer, värderingar och handlingsmönster. 

Utsagorna handlar om hur antalet estetlärare minskat och att de estetlärare som finns kvar är 

utspridda på andra program. Några utsagor handlar om hur reformen förändrat lärarnas 

arbetssituation. Fokus har varit att överleva så att inte inriktningen mot bild ska avvecklas. För 

att ge en mångfacetterad bild av denna konstruktion kommer utsagor från samtliga 

fokusgrupper redovisas. I följande utsaga beskriver en lärare hur arbetssituationen förändrats 

sedan reformen 2011: 

Olof: Vi var mycket flera estetlärare förr och då var det enklare att utveckla programmet.   

Medieprogrammet hade ett helt arbetslag med estetlärare men så är det inte längre. När reformen kom blev 

det neddragningar och vi fick mindre pengar från kommunen vilket resulterade i att de sa upp estetlärare.   

 

Läraren ger uttryck för vad som hände när reformeringen ägde rum. Ekonomiska faktorer 

beskrivs som en orsak som ligger bakom neddragningen och anledningen till varför antalet 

estetlärare minskat i antal.  Möjligheterna att utveckla estetiska programmet har blivit svårare 

på grund av detta enligt läraren. I flera av utsagorna uttrycks följderna av neddragningen. 

Utsagorna ger uttryck för olika metaforer som splittring, krampaktigt, kniven mot strupen. 

Dessa uttryck förstärks i lärarnas tal om det upplevda och personliga: 

Lena: När de började avveckla flera estetiska inriktningar uppstod en splittring. Och efter det har lärarna 

känt att de inte fått något stöd att utveckla programmet. 

 

Här använder läraren begreppet ”avveckling” i talet om hur arbetssituationen förändrats. 

Läraren ger uttryck för på vilka sätt reformen påverkat utvecklingen av estetiska programmet. 

Konstruktionens ram ger uttryck för hur förändringarna påverkat estetlärarnas profession och 

legitimitet. I flera av utsagorna uttrycks en frustration över vad reformen åsamkat 

verksamheten. Hur de positionerar sig för att stärka sin yrkesprofession ser lite olika ut och det 

är svårt att göra någon gränsdragning. Det kan handla om personlig inställning och på vilka sätt 

det påverkat deltagarnas enskilda arbetssituation. I nedanstående utsaga uttrycks en 

uppgivenhet när läraren talar om hur förändringarna påverkat estetiska programmet rent allmänt 

och hur ”man” försöker positionera sig för att inte bli av med jobbet:  

Lena: konsekvenserna med reformen var att flera bildlärare fick sluta och sedan avvecklades teater och 

dans. Och nu håller man sig krampaktigt kvar genom att försöka profilera sig. Det som tidigare varit 

gemensamt på skolan, att man förstärkte här och där har idag lett till att estetiska programmet krampaktigt 

försöker vara kvar på något sätt…  
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Denna utsaga ger uttryck för vad ”splittringen” gett för konsekvenser enligt läraren. Utsagorna 

bildar ett mönster som beskriver det upplevda sedan reformen. Tolkningen kan relateras till 

Laclau och Mouffes begreppsapparat och bildar en ekvivalenskedja. Konstruktionen av det som 

kommer till uttryck i samtalen om förändringarna bildas av flera element: färre estetlärare - 

avveckling – splittring – minskat stöd – avsaknad samhörighet - krampaktigt hålla sig kvar - 

profilera – överleva. Utifrån lärarnas utsagor visar uttalandena hur lärarna reagerat, hanterat 

och positionerat sig från given situation. Begreppet ”profilera” ger både ett uttryck för strategier 

de använder när talar om på vilka sätt förändringarna påverkat deras arbetssituation och 

estetiska programmets utveckling. Konstruktionen beskriver den sociala miljö utsagorna ger 

uttryck för. Följande samtalssekvens illustrerar två lärare som resonerar om reformen och på 

vilka sätt det påverkat estetiska programmet med inriktning mot bild: 

Gunnar: reformen har inte varit ett dugg bra 

Stina: nej 

Gunnar: om det beror på reformen vet jag inte, men antalet kullar har minskat. Vi har fortsatt diskutera hur 

vi kan utvecklas, det gör vi hela tiden, men det handlar mer om hur vi kan få till det. Så egentligen har 

utvecklingen avstannat eftersom vi lagt all krut på att överleva.  

Stina: precis! Kniven på strupen, där har vi lagt allt krut för att överleva istället för att lägga krutet på 

utveckling av programmet. Det är frustrerande att ha kniven på strupen, att överleva och samtidigt utveckla 

programmet.  

Gunnar: Utveckla programmet är ett sätt att överleva. Alltså, vi resonerar hur vi ska göra för att det ska bli 

bättre, typ ”ska vi skicka ut de här vykorten nu och se om flera söker till programmet?”  

 

Samtalssekvensen handlar om på vilka sätt reformen påverkat institutionens utveckling. 

Konstruktionen ger ett uttryck för vilka strategier de använder för att positionera och legitimera 

estetiska programmet. Lärarnas utsagor beskriver hur elevantalet minskat och hur de 

positionerar sig för att rekrytera elever till programmet. Utsagorna ger uttryck för att minskat 

elevunderlag kan bero på reformen, men att det inte finns några belägg för detta. Utsagorna ger 

uttryck för hur lärarna kämpar för att inte programmet ska läggas ned och upplevs som 

trovärdigt då lärarna uttrycker personliga erfarenheter. Konstruktion av giltigt vetande berättar 

om arbetssituationen relaterat till erfarenheter och det självupplevda.  

Reformen har urholkat de estetiska värdena 

Den konstruktion som kommer till uttryck i lärarnas tal om hur förändringarna påverkat deras 

yrkesprofession är ämnets legitimeringsproblematik. Hur deltagarna interagerar och 

konstruerar sin arbetssituation uttrycks på olika sätt och förändras i deltagarnas tal. 

Nedanstående utsaga handlar om hur läraren i jämförelse med innan reformen måste agera och 
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handla på andra sätt än tidigare. Konstruktionen handlar om hur läraren upplever att 

omgivningen uppfattar estetiska ämnen och på vilka sätt det påverkat lärarens yrkesprofession: 

Olof: tidigare fanns det en kommunikation på skolan med ett gemensamt estetiskt tänk. Då var barriärerna 

redan genomträngda. Efter reformen minskade estetiska ämnenas legitimitet när estetisk verksamhet 

försvann. När jag pratar med natur- och tekniklärare måste jag börja förklara saker på andra sätt för att 

tränga igenom fördomsbarriären. Tidigare var barriärerna raserade och alla lärare visste alla elever hade 

estetisk verksamhet. Det var naturligt precis som vilket annat ämne som helst.  

 

Lärarens utsaga lyfter fram barriärerna som byggts upp sedan estetisk verksamhet försvann som 

ett gymnasiegemensamt ämne. Konstruktionen visar hur läraren måste positionera och hävda 

sig på andra sätt än innan reformen. Sättet att tala om reformen uttrycks enligt läraren som en 

förändrad position, att läraren måste använda olika retoriska verktyg som försvarar  

maktpositionen. Konstruktionen uttrycker en ”legitimeringsspricka” där läraren både måste 

hävda sin plats och samtidig tränga igenom fördomsbarriärer som finns i skolans kultur. 

Tidsangivelser som dåtid och nutid används i deltagarnas tal om världen. Konstruktion av 

ämnets värde handlar om den kamp läraren upplever utifrån giltigt vetandet relaterat till 

erfarenheterna. I ytterligare ett annat sammanhang förändras konstruktionen och sättet att tala 

om förändringarna och estetiska ämnen:  

Stina: När man pratar med andra lärare inom andra ämnen så kan de ibland säga ”ni håller väl bara på med 

sådant där..” då svarar jag ”vad menar du” och då svarar de ”det där förstår inte jag”. Det som lärarna 

försöker säga är att ni håller på med något vi inte begriper. Man måste akta sig innan man börjar tänka 

negativa saker om estetiska ämnen.. 

  

Utsagan uttrycker en annan uppfattning av det upplevda och erfarna. Jag tänker på Laclau och 

Mouffes grundtanke som handlar om att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala. Att 

konstruktionen av det upplevda sedan reformen förändras hela tiden beroende på hur deltagarna 

interagerar med omvärlden. Läraren uttrycker en situation från det självupplevda och hur 

läraren konfronterar dessa för att bringa klarhet i vad de menar. Läraren uttrycker en 

medvetenhet om fördomarna om estetiska ämnen och menar att estetlärarna måste vara mera 

normkritiska. I ett annat sammanhang använder läraren retoriskt tidsangivelser i talet om hur 

arbetssituationen förändrats:  

Olof: …min känsla sen reformen är att den plattform som jag estetlärare står på har kapats av, att jag står 

på en mindre plattform idag än vad jag gjorde tidigare. Jag menar inte att jag känner mig mer undanträngd, 

vad jag menar är att tidigare undervisade jag i olika projekt och det fanns ett estetiskt tänk lite överallt och 

respekterades på ett annat sätt i jämförelse med idag. Då visste alla var bildsalen, musik och dramasalen 

låg men det är inte lika självklart längre.  
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Citatet uttrycker lärarens ”känsla” och subjektiva tolkning av vad som hänt sedan reformen 

genomfördes. Retorikens tidsangivelser i sättet att tala om det upplevda ger en bakåtblickande 

och framåtblickande beskrivning. Begreppet ”plattform” illustrerar känslan av det som ”kapats 

av” och ”estetiskt tänk” beskriver marginaliseringen av det estetiska inflytandet på skolan. 

Utsagan uttrycker hur arbetssituationen förändrats. I talet om ämnets värde framgår att det inte 

längre är självklart att alla vet var estetiska programmets lokaler finns. Citatet berättar att 

estetiska ämnen och lärarens maktposition reducerats sedan reformen. Konstruktionen ger 

uttryck för hur skolans kultur förändrats sedan reformen både inom estetiska- och andra 

program. Det ”estetiska tänket” finns inte längre representerat i skolan kultur enligt läraren. 

Detta kan enligt läraren bero på att estetiskt ämne inte längre finns som gymnasiegemensamt. I 

nedanstående citat uttrycker en annan lärare hur detta påverkar elevernas förmågor och 

färdigheter:  

Stina: Jag har haft en grupp i individuellt val och som inte haft bild sedan årskurs 9. De klarar ingenting 

själva, de kan knappt klippa med en sax. Finmotoriken har avstannat.  

 

Citatet ger uttryck för något som läraren anser att eleverna saknar, nämligen utvecklingen av 

finmotoriken. I en annan samtalssekvens talar deltagarna om på vilka sätt reformen påverkat 

eleverna: 

Olof: Jag upplever eleverna mer fyrkantiga både i tanken och sättet att kommunicera på. Idag måste jag 

förklara tydligare och planera uppgifterna lite annorlunda än tidigare. Det är svårt att svara på om 

förändringarna har med reformen att göra. Men jag upplever att elever på andra program saknar den 

estetiska känslan. Den grundläggande estetiska känslan som är svårt att sätta fingret på vad det är… 

Karin: Det är elever som aldrig jobbat med det estetiska tidigare. Man har valt bort det.  

Olof: Precis! Man har aldrig kommit i kontakt med de andra kommunikationskanalerna. Barriärerna måste 

brytas tidigare, att man kan kommunicera med musik, film och i bild exempelvis.  

 

Samtalssekvensen uttrycker hur situationen förändrat undervisningens innehåll. Elevernas 

kunskaper relateras till att de saknar kunskaper att kommunicera på andra sätt. Uttalandena 

uttrycker ett ”fyrkantig sätt att tänka och kommunicera” vilket kan tolkas som att eleverna är 

begränsade i sina uttryckssätt. Samtidigt finns det inga belägg om det har med reformen att göra 

enligt läraren. Reformens intentioner var att det estetiska skulle finnas kvar i skolans kultur och 

i det individuella valet. I samtalen framkommer det att meritkurser konkurrerar ut estetiska 

ämnen då eleverna strategiskt väljer meritkurser i första hand enligt lärarna. Även utbudet av 

estetiska kurser styrs av hur många estetiska inriktningar som finns representerade på estetiska 

programmet och därmed antalet estetlärare. Även timunderlaget och rektorernas prioriteringar 

har avgörande betydelse enligt lärarna. Nedanstående citat handlar om vilka möjligheter 

estetiska ämnen uppfyllt utifrån reformens intentioner om att det estetiska skulle finnas kvar 

som individuellt val:  
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Olof: Min känsla är att rektorerna styr urvalet av de individuella valen. Även om jag saknar belägg för detta 

känns det som att de vill att eleverna ska välja kurser som är meriterande eller andra kurser för att fylla 

tjänsterna för de lärare som saknar timmar i sin tjänst. De estetiska kurserna är oftast fullsatta och istället 

för att anställa flera estetlärare och bredda utbudet väljer man att lägga till kurser för att någon lärare saknar 

x antal timmar i sin tjänst.  

 

Utsagan ger uttryck för skolans verksamhet och hantering av kursutbud på individuella valet.  

Konstruktionen uttrycker motsättningar mellan rektorns prioriteringar av urvalet och 

marknadens efterfrågan enligt läraren. Samtidigt framkommer det inte i lärarens tal om det finns 

några strategier för att konkurrera mot meritkurserna. Nästa samtalssekvens handlar om hur 

lärarna använder olika strategier för att konkurrera gentemot andra program: 

Gunnar: Det är väldigt uppstyrt med vilka individuella val vi kan erbjuda beroende på vad eleverna valt 

från år till år. Valmöjligheterna ser därför olika ut beroende på om eleverna väljer det eller inte.  

Stina: Meritpoängen har ställt till det. Vi har valt att lägga estetiska kurser olika positioner så att eleverna 

ges möjlighet att välja kurserna.  

Gunnar: Då blir det lite special. I början var det tvärstopp då kurserna ligger som ”block” vilket begränsar 

möjligheterna för eleverna att välja estetiska ämnen.  

Stina: Vi lägger vårt schema själva. Det är viktigt att påminna schemaläggarna om hur ämnena ska placeras 

i schema så att elever på andra program kan välja våra kurser. Det är tack vare oss, att vi är de vi är! Ibland 

får vi ta det på annan tid eller på stödtiden. Att detta är ett sätt att konkurrera mot andra program. 

Gunnar: Så är det!  

Stina: Sen hör studie och yrkesvägledarna av sig och frågar om vi tar in sent val och då är de välkomna. 

Här står dörrarna alltid öppna!  

Gunnar: Det kan vara att de valt ett individuellt val som de ångrar. Bild är något som de känner till. Det är 

vår reklampelare.  

Stina: Det löser sig nästan alltid. Från början var det 3 elever och nu är de 17 elever från 

ekonomiprogrammet som läser bild som individuellt val. Detta är ett sätt att få vara kvar. Men jag hoppas 

att det blir ett normalläge snart.  

 

Sekvensen uttrycker hur de positionerar sig och ser de individuella valen som reklampelare för 

att rekrytera flera elever till estetiska ämnen. Uttalandena berättar hur de tar egna initiativ och 

gör eget schema, sena intagningar och håller dörrarna öppna för senare byte av kurs. Citaten 

uttrycker vilka strategier de använder som konkurrens gentemot de andra individuella valen och 

meritkurserna. Konstruktionen av samtalen uttrycker de drivkrafter lärarna använder för att 

positionera och stärka ämnets legitimitet. Att viljan är styrd av lärarnas uthållighet och 

engagemang att det finns en önskan om ett normalläge.  
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Reformens resultatinriktade ideal orealistiska  

Konstruktion av ämnets legitimitet beskrivs som problematiska i detta avsnitt när 

examensmålen för estetiska programmet diskuteras. Utsagorna beskriver kunskapskraven som 

tolkningsbara, att det går att vända och vrida på dessa. Ett annat uttalande handlar om att 

kunskapskraven är för högt ställda och att målen måste brytas ner på elevernas nivå. De 

utmaningar utsagorna ger uttryck för är kunskapskraven i relation till processen och 

tidsaspekten av utveckla kunskaperna. Konstruktionen i samtalen om intentionerna med 

reformens kursmål beskrivs som ett spänningsfält mellan utbildningens mål och ämnets 

egenvärde. Tid och process är återkommande begrepp i lärarnas sätt att tala om förändringarna. 

Tid kopplas till: estetiska ämnen tar tid att lära och är en process med mycket teori och praktik 

innan de blir medvetna om det andra som uppnås i slutet av kursen. Teoretiska inslag kräver 

mer tid, nya krav, ämnet har breddats men med tiden krympt. Den faktiska tiden stämmer inte 

överens med kursens timplan och att utsagorna handlar om att innehållet reduceras på grund av 

tiden:  

Gunnar: …vi har fått mindre tid till alla kurser och då får man stryka och tänka efter. Dessutom har vi fått 

strängare kriterier för bedömning och då sitter man och funderar på hur man ska hinna med allt. Förut fanns 

målen. Nu handlar det om att få in allt på samma tid för att tiden blivit mindre.  

 

Citatet beskriver lärarens uppfattning och hur tiden krympt och hur det påverkat 

undervisningens innehåll. Kriterierna för bedömning upplevs enligt läraren som strängare i 

jämförelse med tidigare kursplan. Kriterierna skapar motsättningar till tidsaspekten då läraren 

uttrycker utmaningar att hinna med allt som står i bedömningen. Legitimering av ämnets värde 

skapar ett spänningsfält mellan utbildningens mål och den reella tiden. Följande citat ger uttryck 

för den krock som uppstår mellan det klassiska bildningsidealet med fokus på processen i 

motsättning styrdokumentens resultatinriktade ideal:  

Stina: ..vi bildlärare har pratat mycket om vilka slags kunskaper eleverna ska utveckla. Ofta får man frågan 

från eleverna ”varför ska man kunna det här?” och då svarar jag ”det tillhör allmänbildning, det här ska 

man klara”… 

 

Citatet handlar om lärarens kunskapsteoretiska uppfattning och hur dessa måste förklaras för 

eleverna. Utsagan berättar vilka kunskaper eleverna ska utveckla. Kunskaperna relateras till 

allmänbildning enligt läraren. Den sociala värld som utsagan tillskriver berättar på vilka sätt 

läraren måste konfrontera, övertyga och förklara sin pedagogiska inställning för eleverna. I 

nästa citat stärks konstruktionen av elevernas uppfattningar om estetiska ämnen och kontra 

lärarnas ståndpunkt:  

Olof: eleverna vill gärna prestera hela tiden. När jag ber eleverna göra snabba skisser utifrån en 

designuppgift så vill de inte göra det. De vill börja designa direkt. De har svårt för snabba oseriösa 

tillvägagångssätt och ser inte det som en process för att illustrera en idé. Fokus ligger på resultatet.  
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Denna utsaga ger uttryck för processinriktningen som mindre värd för eleverna. Fokus hos 

eleverna handlar om att prestera ett resultat enligt lärarna. Positioneringarna handlar om 

relationen mellan lärare och elev och hur de förväntas lösa uppgiften. Vartefter eleven behärskar 

olika material och tekniker ges de större frihet att självständigt fördjupa och experimentera i 

olika estetiska uttryckssätt. Motsättningarna enligt utsagorna är elevernas uppfattningar då de 

har svårt att se processen som meningsfull. Istället vill eleverna prestera ett resultat direkt menar 

lärarna. Konstruktionen visar en särskiljning mellan eleverna och lärarnas uppfattningar. 

Konstruktionen ringar in motsättningarna mellan det klassiska bildningsidealet och 

resultatinriktade resultatet. Legitimering av ämnets värde och funktion bygger på lärarnas 

uppfattning om upplägget och innehållet och de subjektpositioner de intar. Det skapar i sin tur 

motsättningar mellan den processinriktade- och det resultatfokuserade idealen när lärarna 

diskuterar kursmålen:  

Lena: Målen är för högt ställda i kursplanerna och motsvarar högskolenivå. När jag planerar undervisningen 

får jag alltid bryta ner det till deras nivå. Enligt min uppfattning måste man hålla på länge innan man kan 

motivera sina materialval. Det kräver en medvetenhet som eleverna saknar och därför är kursmålen 

orimliga.  

 

Citaten ger uttryck för högt ställda krav som ej överensstämmer med den reella verkligheten 

och elevernas kunskapsnivå. Innehållet anpassas efter elevernas kunskapsnivå och lärarens 

uppfattning är att elevernas förmåga att utveckla kunskaperna enligt nivån tar längre tid än det 

som anges i kursen. Uttalandet visar att det finns ett behov att se över undervisningens upplägg 

och innehåll så att eleverna ges möjlighet att uppnå kursmålen. Samtidigt lyfter läraren i deras 

tal fram utmaningarna att uppfylla kursmålen på grund av för högt ställda kursmål.  

Lärarnas uppfattningar och handlingar visar konsekvenserna av reformen och på vilka sätt 

de legitimerat förändringarna. Sammantaget handlar första delen om hur förändringarna 

påverkat lärarnas arbetssituation, hur de positionerar och opponerar på olika sätt för att stärka 

deras maktposition som lärare i estetiska ämnen med inriktning mot bild. Nästa avsnitt handlar 

om hur lärarna talar om ämnets värde och hur de positionerar sig utifrån deras konstruktion och 

sätt att tala om världen.  

Konstruktion av ämnets legitimitet och kunskapssyn i lärarnas tal om 

reformens möjligheter och förutsättningar  

I detta avsnitt kommer jag att presentera hur ämnet legitimeras utifrån lärarnas kunskapssyn i 

deras tal om reformens möjligheter och förutsättningar. Jag kommer att dela in avsnittet i två 

områden som jag identifierat: estetiska ämnen som ett hantverk och kommunikationsämne och 

estetiska ämnen som högskoleförberedande program. I sammanställningen har jag listat ett 

antal centrala begrepp som är särskilt utmärkande och återkommande när lärarna talar om 
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estetiska ämnen: grunderna, process, bildning, konstnärligt, annat språk, kommunikativt, 

teoretiskt, komplement, personlig utveckling.   

Estetiska ämnen som hantverk och kommunikationsämne 

Legitimeringen av estetiska ämnena relateras till lärarnas ämnessyn och kunskapssyn. 

Undervisningens upplägg styrs av de positioner lärarna intar när de beskriver estetiska ämnenas 

betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Begreppen grunder, process och bildning har 

identifierats som diskursernas mest centrala begrepp. Utsagorna kretsar runt att göra eleverna 

medvetna om processens betydelse för deras kunskapsutveckling. Praktisk tillämpning och 

kreativ process är en viktig grund inom estetiska ämnen. Grundläggande kunskaper och 

färdigheter i olika material och teknik utgör grunden innan fördjupning och experimenterande 

inom olika estetiska uttryckssätt kan ske enligt utsagorna. Färdigheterna handlar enligt 

utsagorna om att stärka förtrogenhet till materialen och innan eleverna kan börja experimentera.  

Detta avsnitt presenterar hur talar om ämnets legitimitet utifrån deras ämnes- och 

kunskapssyn. Legitimering av ämnet visar hur lärarna hanterar och positionerar i deras tal om 

ämnets innehåll utifrån det som diskuteras. Materialkännedom har identifierats som signifikant 

när ämnets värde och funktion legitimeras. Process och materialkännedom är enligt utsagorna 

avgörande grunder innan eleverna tillåts utforska det estetiska fältet. Utsagorna beskriver olika 

aspekter av kunskaper som eleverna ska utveckla som förmågor, färdigheter, förtrogenheter 

innan de kommer vidare i sin utveckling. Utsagorna ger uttryck för att de förväntas lösa 

uppgiften på ett visst sätt med stöd av lärarnas kunskaper inom området. Legitimeringen av 

ämnet visar lärarnas kontroll över processen när målen för faktakunskaperna ska inhämtas och 

utvecklas. Konstruktion av legitimitet av ämnets funktion kretsar runt en processinriktad 

helhetsbild från grundläggande tekniker och material till en slutprodukt som ska bedömas. 

Processen är det eleverna tränas i att lära sig behärska såsom material och tekniker utifrån 

lärarnas instruktioner och som sedan ger eleverna möjligheter att fördjupa sig i med stöd och 

handledning av lärarens kunskaper inom området.  

Konstruktion av ämnets utmaningar är när lärarna beskriver elevernas sätt att agera och 

positionera sig utifrån innehållets utformning och kunskapsmålen i läroplanen. Samtidigt som 

uttalandena lyfter estetiska ämnenas funktion och värde, det vill säga att det öppnar upp för ett 

andra sätt att kommunicera, uttrycker utsagorna att eleverna saknar förmåga att förstå detta. 

Lärarnas definition av kommunikation relateras till material, teknik och de hantverksmässiga 

uttryckssätten. Konstruktionen av ämnessynen speglar bildämnets traditionella uppfattning om 

bildämnet som ett kommunikationsämne där lärarna positionerar sig genom att ge eleverna 

grunderna i olika tekniker som sedan ska lotsa eleverna framåt i processen. Eleverna väljer 

innehåll och uttryckssätt beroende på vilka subjektpositioner de intar i förhållande till lärarnas 

anvisningar och positioneringar. Utmaningarna enligt diskurserna är hur eleverna konstruerar 

sin förståelse i förhållande till uppgiftens syfte och utformning. Här uppstår en 
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legitimeringsproblematik då konstruktionen av utsagorna handlar om hur lärarna ska 

positionera ämnets utformning utifrån elevernas agerande. Motsättningar mellan lärarna och 

elevernas positioneringar om ämnets utformning har identifierats. Lärarnas subjektspositioner 

utifrån valet av upplägg och innehåll visar att eleverna förväntas lösa uppgifterna på visst sätt, 

enligt lärarnas instruktioner. Utsagorna skapar motsättningar mellan lärare och elever, eleverna 

positionerar sig och fokuserar mer på resultatet och slutprodukten istället för process och 

materialkännedom. Vad som uttrycks i lärarnas utsagor från de olika fokusgrupperna redovisas 

här. Utsagor från en fokusgrupp: 

Gunnar: För att få en helhetsbild av estetiska ämnen måste eleverna tillägna sig grundläggande kunskaper 

i material, tekniker och det konstnärliga. Sen kommer det andra allteftersom. Grunderna måste eleverna 

lära sig för att utveckla och spetsa sig. Det finns 100 sätt att visa sin kunskap på.  

Stina: Det är viktigt att eleverna känner till grunderna som vad kunskap, kultur och konst är och handlar 

om innan man trappar upp och fördjupar sig.   

 

Utsagor från en annan fokusgrupp: 

Karin: Det är jätteviktiga för att sedan spilla över på andra ämnen. Estetiska ämnen utvecklar elevernas 

kreativitet för att de får möjlighet att skapa och uttrycka sig på andra sätt, med något de gillar och tycker 

om. Det hjälper eleverna med övrig skolgång.  

Olof: Varför estetiska ämnen är viktiga…det är ju livet…sen behöver vi en massa jobb för att kunna leva… 

 

Utsagor från den tredje fokusgruppen: 

Lena: självklart är det jätteviktigt med estetiska ämnen. Det är ett annat sätt att kommunicera. Det händer 

mycket när man pratar med eleverna om de estetiska lärprocesserna, de utvecklas och stärks i deras 

självkänsla och självförtroende och vad ska jag säga du får fylla i… 

Klara: Ja, absolut! Jag tänker också på den digitala värld vi lever idag som är full av bilder som ska tolkas. 

Det är inte bara esteteleverna som behöver mer kunskaper om bildens påverkan. Även inom 

lärarutbildningen måste man jobba mer teoretiskt runt bilder, väldigt mycket.  

 

De olika konstruktionerna av ämnessynen visar deltagarnas tankar, åsikter och uppfattningar 

om ämnet. Innehållet i deltagarnas svar kan påverkats av hur frågan ställdes av samtalsledaren 

till de olika grupperna. I den första gruppen ställdes frågan om deras ämnessyn så här: ”vad 

tycker ni är viktigt att eleverna ska lära sig i era ämnen?” den andra gruppen ”Tycker ni att 

estetiska ämnen är viktiga?” och den tredje gruppen ”Är estetiska ämnen viktiga?.” Vad jag 

menar är att utsagorna tyder på att vissa svar inte är genomreflekterade och ger därför inte en 

sanningsenlig bild av lärarnas uppfattningar om sin ämnessyn. Andra faktor som påverkat 

konstruktionen är den som tar ordet eftersom det bildar en stomme och ett mönster som den 

andra i gruppen fyller i och utvecklar. Utsagorna visar att synen på ämnet särskiljer sig. Två 

fokusgrupper lyfter fram grundläggande kunskaper inom ämnet medan den tredje fokusgruppen 
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framhåller det kreativa som ett viktigt moment som underlättar övrig skolgång. Det tyder på 

tidigare uppfattningar om estetisk verksamhet som ett komplement för att orka med övrig 

skolgång.  

Legitimering av ämnets värde kretsar kring ett antal centrala teman i deltagarnas tal som: 

grunder, lärprocesser, skapande processer, allmänbildning, bildning, annat språk, kreativitet, 

kommunikation. Vad som räknas som kunskap handlar om att behärska material och tekniker. 

Grundläggande kunskaper är utgångspunkten och trappas upp allteftersom: 

Gunnar: Första året är fakta, andra året fördjupning och tredje året det egna experimenterande.  

 

Konstruktion av ämnets värde och funktion uttrycks i citatet ovan som en lång process som 

pågår under flera år. Processen beskrivs på olika sätt i lärarnas tal: ”som en trappa relaterat till 

kunskap, kultur och konst” eller ”det måste få ta tid att utvecklas” och ”från idé till färdigt 

resultat.” De grundläggande kunskaperna konstruerar olika synsätt hur processen kan tolkas. 

”Processen” bildar ett element med ”personlig utveckling”, ”självkänsla” då flera diskurser 

handlar om att eleverna har en dålig självbild. Konstruktion av processen kräver därför 

individuell handledning som en viktig del i processen. Samtidigt menar lärarna i deras utsagor 

att det ena inte utesluter det andra. Beroende på innehåll, individens behov och förutsättningar 

bedöms processen och resultatet utifrån sammanhanget. Beroende på konstruktionens 

sammanhang ändras diskursen beroende på innehållet. När lärarna i en annan grupp börjar prata 

om utbildningens bedömningskriterier uppstår en annan diskurs med koppling till det visuella 

språket:   

Lena: teorin är viktig, vissa har lättare för att skriva och andra lättare för att uttrycka sig praktiskt.  

Klara: makten ligger i hur man kan formulera sig i språket.  

Lena: jag kan bli irriterad på detta. Konst och design är ett visuellt språk och är minst lika viktigt.  

Klara: det är svårt när man ska bedöma elevernas kunskap för det visuella räknas inte på samma sätt som 

det skriftliga… 

Lena: i styrdokumenten står det att de ska redovisa skriftligt. Jag har en elev som är duktig på att göra 

modeller och behärskar det visuella språket men klarar inte av det skriftliga. Muntligt går men inte skriftligt.  

Klara: men kan du inte bedöma det ändå? 

Lena: Nej det står klart och tydligt att man ska bedöma eleverna skriftligt också. Ska man hårdra ska man 

följa det såklart!   

 

Samtalssekvensen handlar om att praktiska kunskaper upplevs som mindre värda än de 

teoretiska kunskaperna. Utsagorna visar en uppdelning mellan teori och praktik. Det ”visuella 

språket” lyfts fram som viktigt och relateras till det praktiska som att konstruera modeller. De 

praktiska kunskaperna relateras till hantverket, det klassiska och traditionella medan det 

teoretiska relateras till det skriftliga. Konstruktionerna handlar om det estetiska hantverket i 

motsättning det teoretiska. 
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Andra aspekter deltagarna tar upp i deras tal är om innehållet i undervisningen är betydelsen 

av att göra eleverna medvetna om den skapande processen och vad som händer i processen och 

hur eleverna kan komma vidare i processen. Några av deltagarna menar att eleverna har svårt 

att se processen då de bara vill visa upp det färdiga resultatet. Uttalandena handlar om att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina färdigheter i olika material. Vilka färdigheter 

eleverna ska utveckla är återkommande i lärarnas utsagor:  

Lena: den skapande processen får man lyfta fram hela tiden så att eleverna blir medvetna om vad som 

händer i en process. Att processen kan bestå av flera processer beroende på kurs som exempelvis 

designprocess, formgivningsprocess.  

Klara: Vi har diskuterat hur svårt eleverna har att se processen. De vill bara visa upp ett färdigt resultat.  

Lena: ibland får man planera undervisningen antingen processinriktat eller resultatinriktat. Men även om 

man trycker på processen som att de ska visa upp skisser innan de går vidare vill de gärna hoppa över detta 

och gå direkt på resultatet.  

 

Samtalet mellan lärarna beskriver en diskursiv kamp som uppstår mellan lärare och elever. 

Enligt lärarna saknar eleverna insikt i processen då de främst vill prestera ett resultat. Sekvensen 

mellan lärarna handlar om att det estetiska hantverket är en process som tar tid att utveckla. 

Subjektpositioneringen som lärarna intar speglar en traditionell lärarroll. Samtidigt som läraren 

kontrollerar processen har de förväntningar på eleverna, en diskursiv kamp uppstår mellan 

lärare och elever då de inte ser processen som lika viktig som resultatet. I nästa citat ger läraren 

sin förklaring:   

Olof: jag förklarar för eleverna att kunskapen ska sätta sig i händerna. Att det är ett annat sätt att se på 

kunskap. Att man ska ha kunskaperna i händerna och inte i huvudet.   

 

Utsagan ger uttryck för det hantverket och det praktiska och skapar en åtskillnad mellan det 

teoretiska och praktiska. En annan utsaga berättar hur kunskap i bild kan förklaras för eleverna: 

Stina: … eleverna säger ”det här går inte, jag kan inte” och då säger jag ”ni måste ha pennan i hand. Det 

räcker inte med de tre timmar vi har i bild ni måste även jobba med det här hemma.” 

 

Detta citat handlar om hantverket och att “övning ger färdighet” och kan ses som traditionellt 

vanligt förekommande uppfattning om estetiska ämnen. Det estetiska hantverket beskriver den 

allsidiga träning eleverna ska öva på för att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom 

ämnet. Konstruktionen ger uttryck för det som framgår i målbeskrivningen för estetiska 

programmet. Kreativiteten, nyfikenheten, kommunikation och samspel ska utveckla elevernas 

förmåga till eget skapande och är det centrala i utbildningen. Det som inte benämns och som 

utesluts i lärarnas tal om sin ämnessyn är hur eleverna ska värdera information och hantera 

digitala verktyg. En lärare är särskiljande och tar upp den frågan i en konversation som handlar 

om elevernas uppfattningar om estetiska ämnen.  
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Lena: eleverna är inte intresserade av det digitala 

Klara: Fast det är en tröskel att komma över… 

Lena: de gillar att jobba mer med traditionella bildmaterial 

Klara: Men inte ettorna tror jag.. 

Lena: jag upplever det i alla fall att de inte tycker att det är så spännande med digitalt 

 

Samtalssekvensen uttrycker en motsättning mellan lärarna då de har olika uppfattningar om hur 

eleverna uppfattar det digitala och laddas med olika innebörder. Samtalet mellan lärarna är att 

det ”digitala” tillskrivs olika betydelser utifrån ett elevperspektiv. Samtalssekvensen beskriver 

hur utsagor kan producera sanna eller falska påståenden. Att utsagorna blir ett sätt att 

positionera sitt ställningstagande och sin åsikt och maktposition i en fråga. I en annan kontext 

och ett annat sammanhang tillskrivs det digitala att eleverna saknar insikt i att se diskursiva 

kopplingar mellan det digitala och estetiska: 

Olof: att det handlar om att försöka få eleverna att förstå kopplingen mellan det estetiska och deras 

vardag. Att de möter bilder genom olika medier som instagramfoto och att vi försöker få dem att se 

kopplingen till detta. Att det inte handlar om att de ska ställa ut på något museum. Det är något som 

finns i samhället. 

Karin: Att vi visar på olika möjligheter på vad som finns. Att vi visar olika inriktningar som de får prova 

på och som de från början inte trodde de var intresserade av. Det kreativa är inte längre något som är 

självskrivet och tillhör bild. Även andra ämnen ska ha kreativa inslag.  

 

Samtalssekvensen mellan deltagarnas interaktion och samtal handlar om att göra eleverna 

medvetna om kopplingen mellan det estetiska och digitala. Samtidigt kodifierar de olika 

sammanhangen ett giltigt vetande utifrån deras tal och uppfattningar. Lärarnas sätt att tala om 

estetiska ämnen konstrueras i specifika kontexter som antingen handlar om estetiska 

programmet eller estetiska ämnen rent allmänt. Begreppet ”digitalt” visar att lärarna har olika 

uppfattningar om detta i deras tal om verkligheten. Här är det svårt att avgöra på vilka sätt de 

jobbar digitalt och hur de lär eleverna att ta ansvar för hur mängder av information ska värderas 

och hur de ska hantera digitala verktyg och medier. Konstruktionen av sättet att hantera digitala 

verktyg och medier hade möjligtvis sett annorlunda ut om jag hade ställt den frågan.  

Grundsynen och estetisk kommunikation används när lärarna beskriver deras ämnessyn. 

Kommunikationen beskriver hur de handleder eleverna individuellt. I två av tre fokusgrupper 

beskriver lärarna hur de handleder och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar 

och var de befinner sig i sin utveckling. Utsagorna uttrycker den individuella handledningen 

som är viktig både för den personliga utvecklingen och kunskapsmässiga utvecklingen.  

Lärarna använder olika betydelsebärande faktorer när de beskriver sin ämnessyn. Det som 

är särskilt signifikant är när man talar om estetiska ämnen som en bildningsprocess. Mellan 

fokusgrupperna finns en diskursiv praktik som utmärker deras ämnessyn. Humanistisk klassiskt 
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bildningsideal utmärks när de talar om ämnets legitimitet och kunskapssyn. Skillnaden i 

utsagorna är hur de förhåller sig till begreppet ”bildning.” Faktakunskaper är den 

grundläggande konvention som lärarna framhåller som signifikant innan eleverna kan fördjupa 

sig inom ämnet. Fakta och förståelse blir intimt förtrogna med varandra där fakta blir enligt 

diskursernas konstruktioner förståelsens byggstenar.  

Begreppen process och produkt beskriver lärarnas syn på estetiska ämnenas innehåll och 

funktion. Dessa beskriver vad eleverna måste behärska inom ämnet. Ämnets status och funktion 

hänvisas till begreppet nytta relaterat till skolan och samhällets kontext. Produktperspektivet 

relateras till resultatet och det som ska bedömas i relation till skolans styrdokument.  

Estetiska ämnen som högskoleförberedande program 

Estetiska programmet blev högskoleförberedande när Gy11 inrättades och i detta avsnitt 

kommer deltagarnas utsagor om detta redovisas. Legitimering av estetiska ämnen som 

högskoleförberedande bygger inom denna konstruktion utifrån fyra identifierade områden: 

traditionella förtecken, yrkesanknytning, stödjande funktion och koppling till arbetslivet. När 

jag skriver traditionella förtecken menar jag det konstnärsbaserade där estetiska ämnenas 

egenvärde lyfts fram som viktiga. Yrkesanknytning beskrivs enligt utsagorna ett sätt att 

profilera och berätta för världen att estetiska programmet är högskoleförberedande. Stödjande 

funktion relaterar till begreppet terapeutiskt funktion och koppling till arbetslivet är estetiska 

ämnenas funktion och i samhället enligt utsagorna.  

Legitimering av estetiska programmet som högskoleförberedande har varit svårt att försvara 

då den terapeutiska stämpeln lever kvar bland ledningen, lärare, elever och föräldrar. Hur 

lärarna opponerar för att förändra uppfattningen och stärka legitimiteten skiljer deltagarna åt. 

Utsagorna ger uttryck för en diskursiv kamp mellan lärarna då några diskurser inte ser den 

terapeutiska stämpeln som ett problem medan andra inte vill förknippas med detta:  

Lena: Jag tycker inte att det terapeutiska behöver ses som något negativt. Lyft istället fram det som något 

bra. Att estetiska ämnen är ett ämne där de får tillfälle att blomma ut och vara kreativa.  

Klara: Ja men då måste vi kunna motivera det också! Jag tänker på digitalt skapande och vad man kan göra 

med det i arbetslivet. Att eleverna måste lära sig förstå design och processarbetet och hur de kan omsätta 

det i praktiken. Men om vi inte talar om det så kanske de inte tänker på det.  

Lena: Så är det.  

Klara: Att estetiska ämnen är i toppen. Baskunskaperna är kärnämnena som de behöver för ett yrke. 

Estetiska ämnen använder de för att presentera sig på ett estetiskt sätt. Att vi kanske måste vara tydligare 

med att prata om detta.  

Lena: jo, ja..  
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Samtalssekvensen definierar olika sätt att se på det terapeutiska i relation till innehåll, elev och 

arbetsliv. Konstruktionen av sekvensen ger uttryck för olika uppfattningar om värdet av det 

terapeutiska och hur det ska definieras och legitimeras i relation till andra ämnen.  

Sedan reformen menar samtliga deltagare att det finns behov att synliggöra programmet med 

olika inriktningar mot antingen konstnärliga utbildningar eller profilering mot olika yrken. 

Utsagorna handlar om vilka strategier de använder för att stärka maktpositionen. Utsagorna 

handlar om hur de marknadsför estetiska programmet för att synliggöra estetiska programmet 

som högskoleförberedande. Flera deltagare upplever att det finns ett glapp i samhället då det 

finns en uppfattning bland elever och föräldrar att estetiska programmet inte har samma värde 

som andra program. Begreppet värde relateras till hur begreppet högskoleförberedande tolkas 

och uppfattas bland elever och föräldrar. Diskurserna uttrycker hur lärarna får hävda sig när de 

marknadsför programmet och förklara att det är högskoleförberedande. Olika utsagor kommer 

att beskriva hur andra uppfattar estetiska programmet:  

Lena: när vi marknadsför estetiska programmet berättar vi alltid att det är högskoleförberedande för 

föräldrar och elever. Samtidigt får vi frågor och påståenden om att ”det här är väl inte en riktig 

högskoleförberedande utbildning som natur eller teknikprogrammen?” 

 

Utsagan ger uttryck för att det finns förutfattade meningar om estetiska programmet som bland 

föräldrar och elever. Läraren beskriver hur någon annan definierar och uppfattar estetiska 

programmet. Utsagan handlar om andras uppfattningar om estetiska ämnen och deras sätt att 

tala om estetiska ämnen. Betydelsen av den sociala världen omformas ständigt av nya 

uttalanden:  

Lena: på öppet hus berättade en tjej på teknikprogrammet på designinriktningen för en annan förälder att 

”vi kan säga att vi jobbar lite som en estet fast vi är mycket smartare.” 

 

Citatet beskriver en elevs förutfattade meningar om esteter. Samtidig beskrivs en annan 

verklighet utifrån en annan lärares utsaga:  

Gunnar: igår när jag hade teknikeleverna blev jag lite otålig och tyckte att de tagit lite lång tid på sig och 

då säger de ”ja men vi är inga esteter, det går mycket snabbare för esteterna att göra en sådan här uppgift 

och det måste du förstå.” 

 

Utsagorna ger uttryck för olika sätt att uppfatta estetiska ämnen och tala om världen utifrån 

elevernas uppfattningar. Utsagorna uttrycker en specifik kontext med bestämda åsikter och 

värderingar som inte är deras egna. I sättet att samtala om världen producerar lärarna ett giltigt 

vetande som möjliggör en attityd som kan ses som ett maktutövande. Utsagorna konstruerar en 

uppfattning som tillskriver estetiska ämnas värde som bra eller dåliga vari diskurserna ger 

uttryck för. Uttalandena producerar sanna och falska påståenden som står emot varandra.  
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Hur estetiska programmen profilerar sig som självständigt och högskoleförberedande 

program skiljer sig åt mellan de olika fokusgrupperna. Estetämnena är i praktiken uppdelade i 

olika moment, kurser och inriktningar. Därför skiljer sig lärarnas utsagor åt beroende på vilka 

kurser de relaterat till när de talar om estetiska ämnen. Utsagorna representerar de olika 

gymnasieskolornas inriktningar och lärarnas sätt att tala om deras inriktningar. Hur lärarna 

legitimerar ämnets värde konstrueras utifrån fyra diskurser traditionella, yrkesanknytning, 

stödjande och teoretiska som jag tog upp i tidigare avsnitt. Hur lärarna talar om estetiska ämnen 

och profilerar sig särskiljer gymnasieskolorna åt då de har olika uppfattningar om innehållet 

som antingen inriktar sig mot en konstnärlig inriktning mot utbildningar som kräver 

arbetsprover, flera yrkesinriktningar eller inriktning mot design: 

Stina: Vi har diskuterat otroligt mycket om att estetiska inte är ett terapeutiskt program. Så var 

uppfattningen ett tag. Vi är ett högskoleförberedande program och inte terapeutiskt. Samtidigt behöver man 

inte släppa det riktigt för det handlar fortfarande om att stärka elevernas egenkänsla och egenvilja. Därför 

är det viktigt att låta eleverna ta ett steg tillbaka till bildning och lite mer tradition. Att de handgripligen kan 

tillverka någonting!  

Gunnar: Ja, att resultatet är viktigt för eleverna, både inom de individuella valen och programmet. Att de 

visar upp sina alster och ett resultat.  

Stina: Ja, att det är fascinerande, att få helt andra tankar när de håller på och jobbar, det är också viktigt och 

får inte glömmas bort i skolan.  

Gunnar: Vi har pratat mycket om vad man får för slags behörighet och hur man ska säga det till eleverna. 

Tidigare har vi sagt att du kan bli vad du vill bara du har behörighet. Vi har undvikit ordet konstnär i flera 

år men har nu svängt och anser att vi inte behöver gömma oss mer. Det går dessutom emot våra 

uppfattningar om estetiska ämnen. Därför säger vi nu till eleverna att de kan absolut bli konstnärer och att 

det finns många vägar att gå. Vi provar nya vägar och infall hela tiden.  

Stina: I årskurs 3 i gymnasiearbetet får arbetsprover till olika utbildningar. Dels får de upp ögonen för de 

krav som ställs för att söka in som arkitekt exempelvis och sen får de opponera på varandra i 

gymnasiearbetet och presentera arbetsproverna för varandra. 

Gunnar: Det uppfyller gymnasieexamen syfte att det ska vara en förberedelse för vidare studier.  

Stina: Men eleverna har olika förutsättningar att tolka instruktionerna till arbetsproverna. Då får de söka in 

till en folkhögskola där det är enklare att förstå instruktionerna.   

 

Det som framgår i denna sekvens är hur lärarna positionerar ämnet som ett 

högskoleförberedande program. De utgår från tidigare terapeutisk uppfattning och hur de 

opponerar och försöker finna olika sätt att stärka ämnets legitimitet. Konstruktion av legitimitet 

utmärks av att både vara ett högskoleförberedande och ”outtalad” terapeutiskt. Terapeutisk 

uppfattas som något negativt, istället används begrepp som ”egenvilja” och ”egenkänsla” som 

uttryck för den personliga utvecklingen. Begreppet högskoleförberedande relateras till 

gymnasiearbetet och arbetsprov till olika utbildningar som kräver detta. Här uppstår en 
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diskursiv kamp mellan begreppet högskoleförberedande och terapeutisk i konkurrens mot 

varandra. Här försöker läraren legitimera det terapeutiska men konstruerar andra begrepp för 

att beskriva ämnets terapeutiska inriktade funktion.  

När lärarna beskriver hur de legitimerar estetiska ämnen handlar uttalandena om hur de 

anpassar innehållet efter elevernas intresse styrt av individuell handledning och självständiga 

elever eller att de erbjuder en inriktning som alla väljer. Konstruktion av legitimitet gällande 

högskoleförberedande program beskriver utsagorna olika inriktningar. Följande utsaga 

beskriver yrkesanknytningen relaterat till vidare studier. Syftet är att synliggöra för fältet och 

att programmet är högskoleförberedande:  

Karin: alla elever ska få grunderna första året och individanpassas ju längre tiden går. De tre åren eleverna 

går på programmet ska kännetecknas av grundläggande teknik om olika material för vidare studier inom 

konstområdet som exempelvis fria konstnärer och illustratörer, det rumsliga som arkitektur, scenografi och 

inredning, digital grafik som inriktar sig mot app- och spelutvecklare och den pedagogiska biten inriktad 

mot bild-, slöjd- och museipedagog.  

 

Citatet uttrycker att eleverna ska lära sig erövra kunskaper och verktyg som de sedan kan 

använda i andra sammanhang för vidare studier. Lärarnas utsagor om ämnets värde handlar om 

att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig med olika estetiska uttryckssätt. Dessa nischar 

och profilerar programmet antingen mot det humanistiska bildningsidealet eller yrkesanknytna. 

Konstruktion av legitimitet i lärarnas kommunikation om hur estetiska programmet ska 

profilera sig styrs utifrån givna kriterier som synliggör två diskurser. Lärarnas tolkningar av 

examensmålen för estetiska programmet konstrueras och legitimerar inriktningens profil. 

Sammantaget ger utsagorna uttryck för profilernas olika inriktningar. Konstruktionerna 

beskriver hur de positionerar sig som ett högskoleförberedande program. Utsagorna skiljer sig 

åt beroende på om de är utspridda på andra program, om de undervisar både på estetiska 

programmet och andra program eller inte. Ämnessynen beskrivs utifrån en bredd av olika 

estetiska kunskapsbegrepp som binder ihop element till olika betydelser. Dessa diskurser är 

givna historiska och traditionella strukturer som laddas med ett bestämt tema och klassificeras 

som ”värdefulla” och ”nyttiga” för vidare studier. Konstruktionerna uttrycker ”det du lär dig 

har du nytta av i arbetslivet”, ”ingenjörerna behöver mer bildning”, individuell anpassning 

utifrån elevernas intressen”, inriktningarna profilerar sig mot olika yrken som intresserar 

eleverna”, ”i gymnasiearbetet får de välja en skola och göra arbetsprover.” När lärarna talar om 

ämnets värde relateras det antingen till både yrkesanknytningen och det humanistiska 

bildningsidealet eller var för sig. I utsagorna framhålls vikten av att estetiska programmet är 

högskoleförberedande och att det inte ska ses som ett terapeutiskt program. Samtidigt ger 

utsagorna uttryck för att den terapeutiska funktionen fortfarande finns kvar, men tolkas på olika 

sätt. Deltagarnas sätt att tala om estetiska ämnen konstrueras i specifika kontexter som 

legitimerar programmet med bestämda avsikter som ringar in det estetiska fältet och hur de 
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olika gymnasieskolorna positionerar sitt/sina estetiska kurser och det estetiska programmet med 

olika profiler för vidare studier.  
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Diskussion 

Syftet med studien har varit att belysa utbildningsreformens möjligheter och förutsättningar ur 

ett samhälls- och verksamhetsperspektiv. Intresset har handlat om hur kunskapsuppdraget kan 

uppfattas utifrån lärarnas tal om förändringarna. Studiens avgränsning har varit de estetiska 

ämnena med särskilt fokus på bildämnet. Med utgångspunkt från diskursteorin har ambitionen 

varit att kartlägga de diskursiva mönster som framträder i lärarnas språk och tal. Vår syn och 

uppfattning om kunskap förändras över tid och verkligheten konstrueras utifrån människans 

sätt att handla. Sociala processer upprätthåller vår förståelse av världen. Kunskaper skapas i 

den sociala interaktionen och synen på världen präglas av vår kultur, identitet och historia (Burr, 

2003). Diskursanalys har varit en hjälp för att förstå hur språket formas i den sociala 

interaktionen utifrån deltagarnas syn på världen.  

Konstruktion av ämnets legitimitet i lärarnas tal om hur förändringarna 

påverkat institutionens utveckling lärarnas arbete  

Höstterminen 2011 började en ny läroplan gälla för gymnasieskolan. Estetisk verksamhet 

utgick som kärnämne och estetiska och kulturella inslag skulle fortfarande ges stort utrymme 

och erbjudas som individuellt val. Studiens resultat visar två diskurser som står i motsättning 

till varandra, ett humanistiskt och ett resultatinriktat. I det humanistiska bildningsidealet ryms 

föreställningar om att kunskap kan ha ett värde i sig genom självförverkligande och kreativitet 

med mera. I det resultatinriktade idealet inryms föreställningar om att anpassa skolan till 

arbetsmarknadens förändrade krav på kunskap. Hur dessa motsättningar kan förstås och 

problematiseras kommer att diskuteras i detta avsnitt. 

Innan reformen hade estetiska ämnen en central position i skolans kultur. Sedan reformen 

inrättades har ämnet marginaliserats och statusen sjunkit. I lärarnas tal om förändringarna 

framkommer det flera olika faktorer som varit avgörande för ämnets utveckling. Deltagarnas 

sätt att se på, tala om och förstå världen handlar om hur utvecklingen avstannat sedan reformen 

inrättades. Flera estetiska inriktningar har avvecklats och institutionen brottas med ekonomiska 

sparkrav för att verksamheten ska gå runt. Reformen har urholkat de estetiska värdena och 

skapat en legitimeringsspricka enligt lärarna. Reformens resultatideal beskrivs som orealistiska 

när lärarna talar om förändringarna. Kunskapskraven beskrivs som tolkningsbara, att det går att 

vända och vrida på dessa. Tidsaspekten och kunskapskraven sätts i relation till ämnets praktik 

och process. Tidsaspekten ses som en utmaning i lärarnas tal om ämnets innehåll. Utsagorna 

handlar om hur ämnet breddats och tiden krympt. Åsén (2006) och Lundgren red. (2006) menar 

att nya idéer om ämnets funktion och innehåll har präglats av olika uppfattningar om bildämnets 

möjligheter och innehåll. Istället för att bredda ämnet och stärka ämnets gemensamma kärna 

konkurrerar gamla och nya idéer med varandra. Det skapar stoffsträngsel, urvalsproblem och 
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en otydlig kärna gällande vad estetiska ämnens står för (Åsén, 2006; Åsén 2017; Lundgren red. 

2006).  

”Vad räknas som kunskap?” är och har alltid varit den mest grundläggande frågan i skola 

och utbildning (Englund, 2012). Frågan är alltid aktuell, väcker ofta starka känslor och kommer 

aldrig få ett slutgiltigt svar. Den kommer ständigt utsättas för omprövning, debatt och utmaning 

i ett samhälle med snabba förändringar. De senaste decennierna av reformeringar har förändrat 

styrningen av skolan och utbildningen. Skolans uppdrag handlar om att förmedla kunskaper 

som är relevanta i elevernas vardag och för vidare studier eller i arbetslivet. Reformerna handlar 

om att fostra fram aktiva medborgare som kan leva upp till samhällets krav och marknadens 

efterfrågan (SOU 2008:27; SOU 2016:77) Globaliseringen och informations- och 

kommunikationsteknologin har öppnat upp för andra sätt att kommunicera och ökat 

tillgängligheten av information, kunskap och data (Lilliedahl, Sundberg & Wahlström, 2016). 

Utbildningsreformernas styrning och struktur visar hur kunskapssynen förändras över tid. 

Bakgrundsavsnittet målar fram och formar begreppet kunskap utifrån flera perspektiv. Kunskap 

har länge förknippats med kunskapssamhälle, informationssamhälle och kunskapsekonomi. 

Den marknadsekonomiska utvecklingen har varit ett centralt tema i flera gymnasiereformer. 

Utbildningsuppdragets intention styrs av arbetsmarknadens förändrade villkor i en globaliserad 

värld. Lundahl (2008) menar att reformens utformning antingen har handlat om att bredda och 

anpassa utbildningsuppdraget efter arbetsmarknadens behov eller att specialisera och förse 

företag med den kompetens och konkurrenskraft som efterfrågas på marknaden (Lundahl, 

2008). Den skolpolitiska synen på kunskap har gått från en demokratisk tanke om att alla ska 

ges samma möjligheter mot ett differentierat ideal vars kunskaper går att mäta.  

Diskurserna visar en åtskillnad mellan det humanistiska bildningsidealet och det 

resultatinriktade idealet och skapar motsättningar och utmaningar att legitimera ämnet. 

Reduceringen av estetiska ämnen har inte varit särskilt gynnsam för bildämnets utveckling. 

Bildämnets kvalitét måste stärkas i relation till samhällsutvecklingen. Marner och Örtegren 

(2015) menar att synen på konst är centripetal, det vill säga inåtsträvande och präglad av 

hantverksmässig bildframställning. I nationella utvärderingar (NU-03, NU-15) framgår det att 

undervisningens innehåll i stor utsträckning fortfarande har sin tyngdpunkt i det praktiska som 

handlar om framställningen, hantverket och förmågan att utveckla färdigheter inom olika 

material och tekniker (NU-03; NU-15). Praktisk tillämpning har fortfarande en självklar plats i 

lärarnas sätt att tala om ämnets innehåll. Utvärderingar inom estetiska ämnen visar att detta kan 

skapa en ensidig undervisning och minskar möjligheterna för eleverna att utveckla andra 

kommunikativa förmågor som att tolka, argumentera, kritiskt granska och diskutera utifrån 

olika estetiska uttryckssätt (NU-03; NU-15). Carlgren (2015) menar att praktiken bör ges 

företräde framför teorin. När kunskaper utvecklas ska subjektet ej ses som det enskilda och 

åtskilda, istället ska subjektet ses som människan – i – världen och människan – i verksamheten 

(ibid. s. 76) Kunskapsuppfattningen styrs av ett dualistiskt tänkande som gör åtskillnad mellan 
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tanke - handling, kunskap – värld, teori – praktik, subjekt – objekt och intention – realitet  

(Carlgren, 2015). Det skapar ett dualistiskt tänkande menar Carlgren. De subjektiva 

utgångspunkterna för lärande som handlar om att utgå från elevernas motivation, intressen och 

erfarenheter som visar två sidor av bildningsbegreppets process; antingen det subjektiva eller 

det objektiva. Pedagogiskt handlar bildning om att utgå från det subjektiva, något som är bekant 

för oss vidare till nya kunskaper som erövras genom det obekanta (Gustavsson, 2007). 

Elsner (2000) menar att den svenska skolan präglas av en homogen syn med traditionella 

förtecken och att den saknar övergripande diskussioner om ämnets didaktiska utmaningar. 

Senare tids forskning konstaterar densamma, Lindgren, (2006), Lind, (2010), Björck, (2014) 

m.fl. visar att bildlärarna behöver skapa varierade kunskapsformer och didaktisk kompetens. I 

gymnasieutredningen framgår att det finns svårigheter att implementera Europaparlamentets 

åttonde nyckelkompetens: kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer därför att det 

saknas i gymnasieskolans utformning och inramning. Avsikten med reformen är att estetiska 

perspektiv ska ingå i all gymnasieutbildning, men detta har ej fått genomslag fullt ut (SOU 

2016:77).  

Bakomliggande faktorer styrs av det västerländska tänkandet och hur kunskapsbegreppet 

definieras. Översikten visar att globaliseringen påverkat människans rörlighet och därmed det 

politiska utbytet som förändrat synen på kunskap. Det har blivit svårare att förutspå 

arbetsmarknadens och kunskapssamhällets framtida utmaningar (Lundgren, Säljö & Liberg red, 

2014 & Lilliedahl, Sundberg & Wahlström, 2016). Kunskapstraditionen knyts främst till 

teoretisk kunskap som ett resultat av tänkandet vars kunskaper instrumentellt går att mäta. 

Teorin uppfattas som det mest grundläggande, även om teori och praktik ska samverka. 

Estetiska ämnen ses som praktiska och därmed mindre viktiga enligt lärarnas uppfattningar. 

När lärarna talar om hur andra uppfattar estetiska ämnen menar de att reformen sänt ut signaler 

i samhället om att estetiska ämnen ej är så viktiga. Estetiska ämnen reduceras och det skapas 

en åtskillnad mellan teoretisk och praktisk kunskap och vad som är viktigt att kunna för att 

komma vidare i livet. Nationella och internationella mätningar av elevernas kunskaper, som 

PISA, visar en selektiv syn på kunskaper där estetiska ämnen ej finns representerade. Flera 

forskare menar att Pisaundersökningen skapar konsekvenser för estetiska ämnenas värde och 

betydelse för utbildningen och i skolan (NU-15). Det livslånga lärandet har blivit en del av 

kunskapssamhället och är en del av utbildningspolitikens centrala ansvar. 

Utbildningsuppdragets intentioner handlar om att reorganisera utbildningens innehåll så att 

det stämmer överens med arbetsmarknadens förändrade villkor i en globaliserad värld. Estetiska 

ämnen har betydelse för kunskapsutvecklingen och utvecklar förmågan att tolka, uttrycka och 

kommunicera på andra sätt (Bamford, 2009). Transeffekter visar att estetiska ämnen har 

inverkan på skolresultatet i stort. Estetiska uttryckssätt utvecklar elevernas färdigheter och 

främjar kunskapsinhämtningen och gynnar andra utbildningsområden (Lindström, 2012; 
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Winner et al. 2013). Samtidigt visar forskning att det saknas belägg som visar att estetiska 

ämnen har positiv inverkan på lärande i andra ämnen (Saar, 2005).  

Översikten visar att kunskapsformernas pedagogiska värden behöver stärkas och synliggöras 

för och skapa varierande kunskapsformer. Lind (2010) menar att en visuell och praktisk 

kunskapsform breddar skolan kunskapsmiljö. När lärarna talar om reformens förutsättningar 

kritiserar de reformens innehåll och att målen ej stämmer överens med verkligheten. Kritiken 

handlar om att de kunskapsteoretiska ämnena fått företräde och ett högre värde i utbildningen 

än det praktiska kunnandet. Innan reformen ingick estetisk verksamhet som 

gymnasiegemensamt ämne, vågskålen mellan teoretiska och praktiska ämnen var densamma. 

Reformen har med andra ord påverkat synen på kunskap och lärarnas arbete och möjligheterna 

att påverka kunskapsuppdraget och undervisningens innehåll och utformning. Fokusgruppernas 

sätt att hantera reformen yttrar sig på olika sätt och ger mig en uppfattning om hur världen kan 

tolkas utifrån given kontext.  

Konstruktion av ämnets legitimitet och kunskapssyn i lärarnas tal om 

reformens möjligheter och förutsättningar  

Konstruktionen av ämnets legitimitet och lärarnas kunskapssyn präglas, liksom tidigare 

diskussion, av traditionella uppfattningar. Hur kan denna legitimeringsspricka förstås utifrån 

lärarnas tal om reformens möjligheter och förutsättningar? Utmaningarna med att stärka ämnets 

legitimitet handlar återigen om hur det humanistiska och resultatinriktade idealen ska mötas. 

De didaktiska utmaningarna speglar både lärarnas ämnessyn och skolans styrning. Inom den 

utbildningsvetenskapliga forskningen framkommer det att det bilddidaktiska fältet är nationellt 

begränsat och outforskat. Forskarutbildningskurser borde i större utsträckning lyfta fram de 

didaktiska frågorna (Erixson red. 2010; Marner, 2005, Lindström, 2009; Lindström, 2010). 

Översikten inom det bilddidaktiska fältet visar att traditionella förtecken dominerat bildlärarnas 

ämnessyn (Elsner, 2000; Åsén; 2006; Lindgren; 2006). Forskningen inom det bildpedagogiska 

och didaktiska fältet har på senare tid breddats och fått en metodisk förlängning med fokus på 

de visuella kunskapsformernas betydelse och pedagogiska värde (Lind, 2010, Buhl & 

Flensborg, 2011, Illeris 2010, 2012). Lind menar att de visuella kunskapsformerna bör 

synliggöras mer i skolan för att skapa varierande kunskapsformer. Göthlund och Lind (2010) 

framhåller att variation av kommunikativa uttryckssätt i undervisningens teori och praktik kan 

stärka det dubbla perspektivet mellan teori och gestaltning som i sin tur ger kompetenser i 

arbetslivet.  

Nationell och internationell forskning visar att bildämnet har svårt att legitimera ämnets 

inriktning på grund av olika uppfattningar mellan den visuella hög- och lågkulturen. 

Värderingar och synsätt går isär gällande hur bildämnet ska utformas och vad det ska innehålla. 

Nationella utvärderingar (NU-03; NU-15) visar att teoretiska moment saknas i estetiska ämnen. 

Både nationell och internationell forskning visar att det finns utmaningar att förena didaktik, 
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praktik och innehåll. Fältet beskriver den problematik som råder i skolans värld.  Åsikterna går 

isär gällande vad en estetisk upplevelse är och hur estetiska upplevelser skapas, upplevs, 

används och värderas. Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin (2013) menar att de estetiska 

ämnena bör värderas utifrån ämnets egenvärde och inte som ett komplement för något annat 

ämne. Forskningen bör i större utsträckning undersöka effekterna av estetiska uttryckssätt 

relaterat till de förmågor som efterfrågas på marknaden (Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin, 

2013).  

Studiens empiri visar det finns ett glapp mellan den vetenskapliga forskningen och den 

estetiska praktiska verksamheten. De diskurser som resultatet visar framgår att estetämnes kris 

tycks handla om flera faktorer. Motsättningarna mellan de humanistiska- och resultatinriktade 

idealen visar att det finns ett glapp mellan utbildningssystemets intentioner och hur uppdraget 

tolkas bland lärarna. En annan faktor som är avgörande för ämnets legitimitet är institutionens 

förutsättningar och villkor att utveckla ämnet. Debatten om de estetiska ämnenas värde och 

funktion i skolan kommer fortsätta att vara en av skolans grundläggande frågor och den kommer 

aldrig få ett slutgiltigt svar. De strategier som används för att legitimera bildämnet visar att 

ämnet saknar en självklar identitet. Forskning visar att den traditionella hantverksmässiga 

kunskapen om material och tekniker utmanas av andra diskurser inom det ämnesdidaktiska 

forskningsfältet som lyfter fram behovet att synliggöra de visuella och kommunikativa 

aspekterna i undervisningen (Lind, 2010; Björck 2014; Illeris 2002, 2010, 2012; Buhl & 

Flensborg 2011).   

Globalisering och internationaliseringen skapar utmaningar att förutspå arbetsmarknadens 

och kunskapssamhällets framtida behov (Lundahl, 2008; Lundgren, Säljö & Liberg red. 2014; 

Lilliedahl, Sundberg & Wahlström, 2016;). Sahlberg (2012) menar att standardiserad politik får 

likartade kärnvärden, funktioner och strukturer som skapar en allmän bild av skolan istället för 

att erbjuda alternativa undervisningsstrategier som främjar det produktiva lärandet. Vad 

Sahlberg menar är att detta är viktiga faktorer för ekonomisk konkurrenskraft i en globaliserad 

värld.   

Konstruktion av legitimering av estetiska ämnen knyts till estetiska programmet och vilka 

strategier som används för att tala om att programmet är högskoleförberedande. Sedan reformen 

har estetiska programmet profilerat sig med olika inriktningar mot antingen konstnärliga 

utbildningar eller mot olika yrken. När lärarna talar om bildämnets värde relateras det antingen 

till både yrkesanknytningen och det humanistiska bildningsidealet eller var för sig. I utsagorna 

framhålls vikten att estetiska programmet är högskoleförberedande och att det inte ska ses som 

ett terapeutiskt program. Samtidigt ger utsagorna uttryck för att den terapeutiska stämpeln lever 

kvar i skolans institution både bland huvudmän, lärare, elever och föräldrar. Det har i sin tur 

skapat legitimeringsproblematik sedan reformen.  I lärarnas tal om sina ämnen framhålls 

allmänbildningen, den  kognitiva förmågan och praktiska tillämpningen som betydelsefulla 

faktorer för kunskapsutveckling. Detta skapar i sin tur motsättningar mellan Gy11 och 
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läroplanens resultatinriktade måluppfyllelse, kontra lärarnas uppfattningar om estetiska 

ämnenas värde, funktion och innehåll. Lärarnas sätt att tala om estetiska ämnen konstrueras i 

specifika kontexter som legitimerar programmet med bestämda avsikter som ringar in det 

estetiska fältet.  

Aulin-Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) lyfter fram behovet av radikal estetik som 

utmanar skolans ensidiga kunskapssyn. Begreppet estetik måste breddas och genomsyra hela 

skolans kultur. Skolverket (2017, Gy11) betonar bildframställning, analys och kommunikation 

som viktiga bildspråkliga komponenter. Kunskaper inom bildområdet är betydelsefullt för den 

personliga utvecklingen, men också en förutsättning för aktivt deltagande i samhällslivet. Det 

vidgade textbegreppet som visualitet och literacy är en medborgerlig kompetens som alla 

behöver utveckla (Haanstra, 2013). En globaliserad värld med snabba förändringar inom 

informations- och kommunikationsteknologi har ökat tillgängligheten av information, kunskap 

och data.  Tillgången till information och tjänster förändras hela tiden och öppnar upp för andra 

sätt att kommunicera. Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är förmågor och färdigheter 

alla individer behöver för sin personlig utveckling, aktiva medborgarskap, social interaktion 

och sysselsättning. Globaliseringen och medborgarnas nyckelkompetenser kommer ständigt 

förändras och anpassa sig till arbetsmarknadens efterfrågan och behov (Europeiska 

kommissionen, 2007). Studiens resultat visar att det finns motsättningar mellan det 

humanistiska- och resultatinriktade idealen och ett glapp mellan skolans styrning och de 

estetiska ämnenas förutsättningar. Det visar också att det finns en avsaknad av estetiska inslag 

som innan reformen var en del av skolans kultur då estetisk verksamhet ingick som 

gymnasiegemensamt ämne.  

Metodreflektion  

Den kvalitativa studien och analysprocessen har krävt hårt arbete och disciplin. När jag 

påbörjade studien har det kritiska och kreativa tänkandet varit motorn och drivkraften att 

komma vidare i processen. Det hårda arbetet och det kritiska och kreativa tänkandet har fått 

mig att upptäcka nya saker under resans gång. Genom att få pröva mig fram utifrån givna 

kriterier har jag utvecklat mitt reflekterande förhållningssätt gällande hur alla delar ska hänga 

ihop och skapa en helhet. Sambanden och balansen mellan examensarbetes olika delar har varit 

viktiga aspekter i hela skrivprocessen. Tillvägagångssättet, metodvalet och de teoretiska 

utgångspunkterna har krävt hårt arbete och disciplin för att stärka studiens kvalitét. Studiens 

teoretiska utgångspunkter har handlat om att skapa en förståelse för språket som konstruktion 

och hur världen kan förstås utifrån den sociala kontexten. Diskursanalys har varit ett verktyg 

för att bilda en uppfattning om hur språket legitimerar estetiska ämnen. Förmedling av 

diskursanalytiska insikter till dem som står utanför fältet har varit en utmaning. Strävan har 

varit att redovisa resultatet så transparent som möjligt genom att försöka synliggöra en 

mångfacetterad bild mellan de olika fokusgruppernas sätt att tala om förändringarna. 
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Konstruktionerna av diskurserna har handlat om att ringa in lärarnas utsagor och vetande om 

något. Det giltiga vetande kan marginalisera andra diskurser och förändras beroende på hur 

diskurserna konstrueras (Winther, Jørgensen & Philips, 2000). Diskurserna kodifierar ett giltigt 

vetande utifrån olika konstruktioner om estetiska ämnen beroende på dess representation och 

sociala kontext.  

För att stärka resultatets validitet har hänsyn tagits till fokusgruppernas konstruktion då det 

är två deltagare per fokusgrupp. Bolander & Fejes (2014) beskriver hur diskursperspektivet 

skapar relationer mellan objekt och subjekt och exemplifierar detta med att koppla relationen 

mellan objektet skola och de subjekt som är kopplade till objektet. Maktförhållandet mellan 

gruppdeltagarna kan enligt min uppfattning betraktas som produktivt och inte förtryckande 

(Bolander & Fejes, 2014). Det kan handla om att deltagarna känner varandra och är kollegor. I 

resultatet har jag försökt ringa in hur legitimiteten konstrueras i de olika diskurserna beroende 

på hur lärarna talar om förändringarna.  

Analysprocessen har skapat en mångfacetterad och rik bild av hur olika diskurser 

konstrueras utifrån den givna kontexten. Konstruktionen av diskurser har skapat möjligheter att 

identifiera mönster av handlingar som i sin tur visar olika dimensioner av skapande processer i 

lärarnas sätt att tala om sina ämnen. Dock begränsas dimensionen då analysen identifierat 

lärarnas mönster av handlingar och uppfattningar om hur eleverna tar emot dessa. Dimensionen 

av synen på undervisningens meningsskapande hade kunnat vidgas om elever hade ingått i 

studien. Det hade tillfört en annan aspekt på dimensionen av meningsskapande processer och 

befrämjat synen på estetiska ämnen utifrån både ett lärar- och elevperspektiv.  

Utmaningarna har varit att skriva fram en mångfacetterad bild i resultatet. Som stöd har 

diskursernas kategoriseringar och centrala begrepp bildat en stomme för de enskilda 

konstruktionerna utifrån givna ramar som varit hanterbara. Resultatet har inte handlat inte om 

att fastställa konstruktionerna som slutgiltiga och totala. Betydelser i det som sades i de olika 

grupperna kan aldrig fixeras som något slutgiltigt. Den sociala världen konstrueras och 

omformas ständigt av olika diskurser i olika sammanhang (Winter Jørgensen & Philips, 2000). 

Fokusgruppernas diskussioner har bildat en stomme för hur de olika konstruktionerna kan 

förstås i relation till de temaområden resultatet behandlade. Samtalsledarens roll, deltagarnas 

interaktion och samtalets struktur har ringat in diskursen eller diskursernas konstruktion och 

gett mig insikt om hur världen kan tolkas och uppfattas utifrån fokusgruppsdeltagarnas sätt att 

tala om sina ämnen i en tid av förändring.  
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Konklusion 

Ingången i denna studie drevs en vilja att få veta vilka möjligheter gymnasiereformen skapat 

för de estetiska ämnena. Det empiriska materialet visar hur kunskap och idéer utvecklas och 

används i en given social kontext. Den sociala interaktionen mellan deltagarnas språk, 

kommunikation och tänkande har skapat en förståelse för hur världen kan uppfattas utifrån 

lärarnas tal om förändringarna. Motsättningarna mellan det humanistiska bildningsidealet och 

det resultatinriktade visar att det finns ett behov att lyfta bildningsfrågan. Analys och spridda 

tankar om resultatet visar att estetiska ämnen befinner sig i en kris och att det finns utmaningar 

att legitimera ämnet. De estetiska ämnenas legitimitet är antingen förbundna till humanistiska 

eller resultatinriktade bildningsideal och har betydelse för vad som kännetecknar ämnets 

gemensamma kärna gällande hur estetiska ämnen ska legitimeras.  

Strategier för att greppa ämnets kärna och hur lärarna positionerar sig för att legitimera 

estetiska ämnen är präglade av reformens möjligheter och villkor. Motsättningarna mellan 

diskurserna visar att estetiska ämnen inte har en självklar identitet. Diskursen om 

hantverksmässig kunskap som tidigare varit en hegemonisk position i det diskursiva estetiska 

fältet utmanas av den resultatinriktade diskursen. Utmaningarna handlar om hur 

kunskapsformen och innehållet ska anpassas efter arbetsmarknadens efterfrågan och krav på 

olika yrkesinriktningar. Diskurserna visar att det finns en utmaning gällande hur estetiska 

ämnen kan tolkas och legitimeras. Det gemensamma mellan diskurserna är att det inte handlar 

om kunskapsformer som är specifika för de estetiska ämnenas uttryck, snarare handlar det om 

en bredare ämnessyn och kunskapsbildning.  

Forskningsområdet visar att det bilddidaktiska fältet är outforskat och att det finns mycket 

kvar att göra. Ambitionen med studien har varit att addera ny kunskap till det bilddidaktiska 

fältet. Översikten visar att forskning inom estetiska ämnen bör ta sin utgångspunkt i den 

kommunikativa och medialiserade värld vi lever i. Detta ställer nya krav på undervisning och 

fordrar nya och varierande sätt att representera och strukturera ämnets didaktik. I en alltmer 

globaliserad och konkurrensutsatt värld ställs det högre krav på kunskap och utbildning. 

Kunskapsfrågan kommer att fortsätta vara en av läroplansteorins grundläggande 

frågeställningar och en av forskningsområdets stora utmaningar i en globaliserad värld. 

Samspelet mellan forskning och utbildningspolitik visar hur synen på kunskap förändrats över 

tid. Englund (2012) menar att olika forskningsområden måste samverka och interagera med 

varandra i större utsträckning. Skolans vetenskapliga grund och empiriska studier visar 

områdets möjligheter att skapa kunskapsutbyten mellan forskning och skola, mellan forskare 

och lärare och därmed skapa förutsättningar att förändra och utmana skolans traditioner.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Frågeställningar till fokusgruppsintervjun 

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilken ämneskombination har du?  

 Vilka ämnen/kurser undervisar du i? 

Ämnessyn och kunskapssyn 

Detta avsnitt handlar om ämnets innehåll och funktion på skolan. Beskriv din ämnessyn och 

kunskapssyn. Är estetiska ämnen viktiga? (Som stöd för innehållet har ett antal frågor använts vid 

behov).  

 Vad ska eleverna lära sig i dina/era ämnen? 

 Varför är de estetiska ämnena viktiga?  

 Vad räknas som kunskap för er som undervisar i estetiska ämnen? 

 Är estetiska ämnen ett bra stöd för elevernas lärande?  

 Hur tror ni att huvudmän, lärare, elever och föräldrar uppfattar ämnet? 

 Vilken status har ämnet i relation till andra ämnen i skolan?  

 

Förändring och funktion 

Detta avsnitt handlar om hur ämnets funktion förändrats sedan borttagandet av estetisk verksamhet som 

gymnasiegemensamt ämne inom alla program, samt hur lärarna hanterat förändringarna. Sedan 

reformen har flera elever valt bort estetiska ämnen frivilligt och i vissa skolor har de helt försvunnit. 

Syftet med reformen var att eleverna skulle ges möjlighet att fördjupa sig inom karaktärsämnena och att 

meritpoäng gavs för vidare studier. Estetiska ämnen skulle istället erbjudas som individuellt val. Hur 

har ni hanterat förändringarna?  (Som stöd för innehållet har ett antal frågor använts vid behov).   

 Har eleverna fått mindre estetisk kunskap och möjlighet till att kommunicera med olika 

uttryckssätt i gymnasieskolan sedan reformen trädde i kraft?  

 Har estetisk ämnen påverkats av förändringarna sedan reformen? 

 Har det individuella valet påverkat er konkurrens med kurser som har meritpoäng?  

 Har förändringarna varit bra för ämnets fortsatta utveckling?  

 Har ämnets status påverkats? Ja/nej, på vilka sätt hanterar ni detta i så fall?  

 Har förändringarna påverkat din lärarkompetens och ditt sätt att undervisa?   

 Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom ämnet?(ledningsnivå, lärarnivå, elevnivå) 
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Framtid 

Enligt gymnasieutredningen kan det bli möjligt att återinföra estetiska ämnen som gymnasiegemensamt 

ämne tidigast år 2018. Hur tänker ni om detta? (Som stöd för innehållet har ett antal frågor använts vid 

behov).  

 Är det viktigt att göra estetiska ämnen obligatoriska igen? Ja/nej utveckla och beskriv varför.  

 Om det blir ett återinförande, vilken betydelse kan det ha för ämnets fortsatta utveckling och 

legitimitet?  
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Bilaga 2.  

Hej!  

Jag skriver ett examensarbete i Didaktik på masternivå och undrar om det finns möjlighet att 

intervjua estetlärarna med inriktning mot bild på er skola? Det område som intresserar mig är 

om och i så fall hur synen bland lärare i praktisk-estetiska ämnen förändrats sedan avvecklingen 

av Estetisk verksamhet som ett gymnasiegemensamt ämne. Hur har förändringen påverkat 

estetiska ämnenas utveckling, legitimitet och konkurrens gentemot andra kurser?  

Om det skulle bli aktuellt att besöka er skola har jag som förslag att genomföra 

forskningsprojektet vecka 46 (14-18 november). Varje gruppintervju tar ca 180 minuter och 

sker på er skola. Deltagandet är frivilligt och deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när 

de helst vill. Alla berörda parter som deltar i forskningsprojektet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Intervjumaterialet kommer inte att utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Insamling och lagring av personuppgifter kommer att ske på ett 

betryggande sätt. Undersökningsdeltagarna och andra berörda kommer att få ta del av 

undersökningsrapporten innan den publiceras.  

Hör gärna av dig till mig Camilla Söderberg, csd@du.se eller professor Jonas Almqvist, 

jonas.almqvist@edu.uu.se om du har några frågor om studien.  

 

 

Med vänlig hälsning  

Camilla Söderberg 

___________________________________________________________________ 

Kontakt 

Camilla Söderberg 

csd@du.se 
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Bilaga 3.  

Samtyckesblankett för deltagande i intervjustudie gällande examensarbetet i Didaktik med 

forskningsprojekt ”hur bildlärarna tänker om estetiska ämnen sedan reformen 2011?” som genomförs 

av Camilla Söderberg. Syftet med blanketten är att informera dig om vilka rättigheter du har som 

deltagare i denna studie.  

  

Det är viktigt att du är medveten om:  

 Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som hels avbryta din medverkan, utan 

vidare förklaring.  

 All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och ske på ett betryggande sätt. 

 Utdrag från intervjuutskrifter kan komma att användas i konferenspresentationer, 

publikationer och inom lärarutbildning, men dessa utdrag kommer alltid att vara 

anonymiserade.  

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till ovanstående: 

 

Datum:………………………………………………… 

 

 

Underskrift:……………………………………………………………………… 

 

 

Namnförtydligande:……………………………………………………………… 

 

 

Epost:…………………………………………………………………………….. 

 

 

Underskrift:……………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: Camilla Söderberg 

Kontaktuppgifter: csd@du.se 
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