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Sammanfattning 
I denna uppsats har jag analyserat texter från svensk massmedia mellan åren 2008 och 

2015. Med hjälp av Boréus och Bergströms argumentationsanalys har jag delat in dessa i 

Tomas Englunds utbildningsfilosofiska spänningsfält utifrån huruvida argumenten i 

texterna och texterna som helhet ställer sig positiva eller negativa till obligatoriska 

estetiska ämnen i gymnasieskolan. Mina resultat indikerar var i den internetbaserade 

massmedia diskussionen hålls, vilka som talar för de olika sidorna och vilka argument som 

de använder sig av.  
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1. Inledning 

”Alla ska ta sig igenom gymnasiet” (Larsson, 2015) och ”Rädda de estetiska ämnena” 

(Björfors mfl, 2009) är exempel på rubriker som har florerat under de senaste åren i 

skoldebatten både i media och på den politiska scenen i riksdagen. Vid en första anblick så 

kan det verka som att en övervägande majoritet av de röster som hörs i media talar för mer 

estetiska ämnen i skolan. Men stämmer det verkligen? Det finns framförallt två sidor i 

debatten, de som vill ha mer estetiska ämnen i skolan och de som vill ha mindre. Denna 

motsättning intresserar mig eftersom under tiden som debatten om de estetiska ämnena var 

som hetast gick jag en estetisk linje på gymnasiet. Jag hörde under de åren om inte dagligen 

så åtminstone veckovis från lärare och klasskamrater att det var synd och skam att ta bort de 

estetiska ämnena som obligatoriska, att det skulle påverka även vår skolgång till det sämre 

med mindre tid för våra estetiska uttryck. Samtidigt fick jag höra från personer utanför den 

estetiska sfären att beslutet mottogs positivt för att nu fick eleverna mer tid för kärnämnena 

matematik, svenska och engelska. Jag har en bakgrund som violinist vilket ger mig en lite 

annorlunda vinkel när jag ställer mig frågan: vilka är de som talar för de olika sidorna och vad 

för de fram för argument för sin sak? Det är en stor fråga vars helhet det oftast inte 

reflekteras över i själva skoldebatten utan det är personen bakom som blir belyst eller 

argumenten och motargumenten som får ta plats men det är ovanligt att det visas intresse 

för sambanden däremellan. Det är därför som jag tycker att det är viktigt att belysa och 

undersöka hur det står till i debatten om de estetiska ämnena.  
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2. Bakgrund  

Under Alliansens första mandatperiod i det nya milleniet mellan 2006 och 2010, som också 

är de borgerliga partiernas första mandatperiod på mer än ett decennium, så bestämmer sig 

den borgerliga regeringen med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen för att utforma 

nya läroplaner för alla skolformer i Sverige. En gymnasieutredning får i uppdrag att 

undersöka vad som efterfrågas av branschorganisationer ute i landet och lägga fram ett 

lagförslag (SOU 2008:27). De nya läroplanerna träder i kraft 2011 men redan under 

förhandlingarna i riksdagen som hålls för att utforma läroplanerna så kommer det fram att 

de estetiska ämnena kommer få stå tillbaka i läroplanen för gymnasieskolan till förmån för 

mer teoretiska studier. Detta står i stark kontrast till den internationella studie utförd av 

Anne Bamford (2006) på uppdrag av UNESCO som påvisar att de estetiska ämnena har en 

positiv inverkan på övriga ämnen. Men endast om undervisningen har en viss kvalitet i form 

av utbildade lärare och en stark koppling till utövare av estetik. Bamford (2006) har jämfört 

40 länders estetiska undervisning och visar att det kan finnas ett samband mellan hög 

akademisk kompetens och estetisk undervisning.  

Motsättningen mellan regeringens planerade satsningar och sedan den genomförda nya 

läroplanen och bland annat Bamfords studie skapar en våg i media där personer med 

varierande bakgrund vill framföra sin åsikt om saken.  

Vilka är dessa personer? Vad är deras ställningstagande och vilka åsikter får plats vart i 

mediedebatten? Det är de frågor som jag undersöker i den här uppsatsen. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Estetiska utryck är ett dokumenterat sätt för elever att skapa ett jag och att definiera sig 

själv. (Scheld, 2009, s. 160) Det ger eleverna rum för att lära sig att utrycka sig på det sätt 

som passar dem och väcka deras nyfikenhet. (Johansson och Tegelström, 2013, s. 22) 

En mycket omtalad och kritiserad studie säger sig till och med visa på kopplingar mellan 

musiklektioner och IQ (Schellenberg, 2006) men har inte kunnat upprepas på ett konsekvent 

sätt så som ett vetenskapligt underlag bör kunna göra. (Costa-Giomi, 2014) 

Skolverket publicerade i slutet på år 2015 en rapport om de nationella 

ämnesutvärderingarna i de estetiska ämnena musik, bild och slöjd i grundskolan. (Skolverket, 
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2015) Där slår de fast att det är en brist på behöriga lärare i de estetiska ämnena och 

framhåller samma sak som Bamford (2006, s. 139-140) och Hattie (2012, s. 38) att detta är 

ett problem om skolan ska kunna hålla den kvalitet som krävs för att de estetiska ämnena 

ska ge de positiva effekter på utbildningen som det har möjlighet till.  

Estetik och övriga ämnen ställs mot varandra som två ytterligheter (Hansson Stenhammar, 

2015, s. 184) istället för att låta dem stärka varandra som delar av en helhet. (Torgny, 1998, 

s. 9) 

Det här är som synes ingen ny debatt utan redan när Lpo94 infördes i den svenska skolan så 

framfördes kritik mot att de estetiska ämnena och framför allt musik fick mindre lektionstid i 

den obligatoriska skolan. I debattboken Skola Musik Förändring utgiven av Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm år 1996 så framför flera musiklärare sin oro för vad effekterna 

blir när musik får allt mindre utrymme i skolan. Även de övriga estetiska ämnena som dans 

och bild kan ha en inverkan på lärandet men det är musik som har de största vetenskapligt 

bevisade resultaten.  

Det är dock inte forskningsresultaten i sig som jag kommer att behandla i den här uppsatsen 

utan diskussionen kring dem och gymnasiereformen.  

2.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken funktion för samhälle och elev som de estetiska 

ämnena tillskrivs i debatten i massmedia. För att precisera syftet så har jag följande 

frågeställning: 

• Vilka argument lyfts fram i debatten för och emot de estetiska ämnena som 

obligatoriska i gymnasieskolan? 

För att helt förstå och för att kunna kategorisera svaret på den frågan har jag också valt att 

ställa följdfrågorna:  

• Vilka röster kommer till tals i debatten? 

• Var förs debatten? 
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2.3 Relevans  

Relevansen för dessa frågor är för det första, att veta vem avsändaren till en text är, för att 

veta en del av vad syftet med texten skulle kunna vara. För det andra säger även 

publiceringsplatsen något om syftet men det säger också något om vilka läsare som man vill 

nå och hur de olika sidorna av debatten blir fördelade mellan publiceringsplats och därför 

läsare. Om en åsikt får eller inte får en plats i ett medium så säger det olika saker om det 

mediet. Om det till exempel kommer fram att en tidning endast publicerar texter som talar 

för den ena sidan av debatten så kan man dra slutsatsen att den tidningen med största 

sannolikhet är partisk i frågan. För det tredje så är fördelen med att veta vilka sorters 

argument som förs av de olika sidorna i en debatt att man kan få en aning om hur 

författarna tolkar det politiska klimatet i frågan samt den motsatta sidan av debatten. Man 

kan också ana hur de ser på forskningen som rör ämnet och få en allmän uppfattning av 

författarens ställningstagande i frågan. Min analys innefattar däremot inte en redovisning av 

hur åsikterna i media förändras över tid eftersom det inte är relevant för min frågeställning 

samt att tidsramen för arbetet är för begränsande för en sådan analys.  
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3. Teori 

För att kunna utreda vilka sorters argument som förs i massmedia så har jag använt mig av 

framför allt argumentationsanalys, vilken jag förklarar under avsnittet metod. Dessutom så 

har jag gått igenom materialet igen för att kunna sätta in det i ett diagram med 

ytterligheterna hämtade från Tomas Englunds utbildningsfilosofiska karta. (1997, s. 134) De 

fyra spänningsfälten på kartan har vardera en utbildningsfilosofisk inriktning som ”kan 

urskiljas genom vilken aktivitet som dominerar” (ibid. s. 135). För att argumenten ska gå att 

tolka in i denna karta så har jag kategoriserat in ytterligare aspekter i de olika 

spänningsfälten som fortfarande på ett tydligt sätt kopplar till de ursprungliga förklaringarna 

av Englund men som han inte uttryckligen har skrivit. De fyra spänningsfälten inom 

utbildningsfilosofin enligt Englund med deras respektive dominerande uttryck är: 

Essentialism, Rekonstruktivism, Perennialism och Progressivism. 

Figur 1 
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I figur 1 så beskrivs dessa fält som motsatser till varandra, men det är en sanning med 

modifikation. Spänningsfälten överlappar nämligen varandra i olika hög grad.  

Den Essentialistiska uppfattningen av vad som ska ingå i undervisningen är förmedling och 

individuell inlärning av kunskaper och att undervisningsinnehållet ska vara starkt relaterat till 

den bakomliggande vetenskapliga disciplinen. Om man drar det tankesättet till sin spets så 

skulle det innebära att en lärare som har en framstående utbildning i det ämne som 

undervisas, undervisar en elev eller grupp av elever i taget innan de får gå vidare till nästa 

lärare som är expert inom sitt område. Perennialism är i mycket precis som Essentialism i det 

att de båda strävar efter att förmedla kunskaper men Perennialismen lägger störst fokus på 

kulturarvet som det som ska förmedlas. Det ska vara som det alltid har varit och eleven ska 

lära sig att föra fram samma kultur och tradition som tidigare generationer. I mångt och 

mycket så är det detsamma som de vetenskapliga disciplinerna och därför liknar 

Perennialismen och Essentialismen varandra. Dock framhåller Perennialsmen ”de klassiska 

frågorna” (Englund, 1997, s. 135) och har de klassiska verken som central utgångspunkt med 

betoning på kulturarv och bildning. 

I Rekonstruktivismen så ska skolan verka för kritisk fostran och värdering av olika alternativ, 

med sikte på den framtida medborgaren. Eleven ska fostras till att bli en fungerande del av 

samhällets kugghjul som själv kan ta övervägda beslut. Undervisningen ska alltså ”relateras 

till [elevernas] framtida roll som samhällsmedborgare och betonar att innehållet utgör 

underlag för (framtida) val och beslutsfattande” (ibid. s. 135). Progressivismen och 

Rekonstruktivismen har gemensamt att de framhåller eleven som kunskapare som med sina 

erfarenheter som kunskapsbakgrund ska lära sig samarbete och få en social fostran. 

Progressivismen har istället för samhället som fokus sin riktning mer inställd på att eleven 

ska bli en social varelse som kan samarbeta med sina medmänniskor. Progressivismen går till 

och med så långt som att säga att utbildningen ”inte nödvändigtvis [behöver] struktureras i 

skolämnen utan efter problem och i ’helheter’” (Englund, 1997, s. 135) och ska utföras med 

hjälp av elevaktiva arbetssätt med eleven i centrum. Eleven ska genom samtal och 

argumentation få perspektiv att kunna göra självständiga val. 
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4. Metod 

4.1 Urval 

För att kunna sortera ut och få fram relevant material att analysera så har jag använt mig av 

söktjänsten Google för att söka igenom en så bred och varierad media bas som möjligt. Jag 

har valt att göra på detta sätt för att inte begränsa mig till det som har skrivits i de 

traditionella tidskrifterna. Detta eftersom det skulle begränsa mitt urval av texter avsevärt 

samt att jag på det sättet hoppas kunna få en något bredare bild av hur nyanserad debatten 

har varit.  

De sökord som jag har använt är: ”ta bort estetiska ämnen som obligatoriska i gymnasiet”. 

Det gav över 8 000 träffar. Denna formulering gjorde jag för att få en så bred sökning som 

möjligt med både de som talade för och emot dessa ämnen innan skolreformen 2011 och de 

som har talat om den efter. På grund av tidsramen så begränsade jag mig till de 30 första 

sidorna av resultaten.  

De medier som jag har valt att analysera och som härifrån kommer hänvisas till som 

massmedia är texter publicerade på en hemsida eller i en tidnings webbupplaga. Dessutom 

så valde jag att avgränsa texterna till de som skrivits som en monolog och som har en 

namngiven författare eller en författare som skriver anonymt men ger en viss bakgrund om 

sig själv vilket gör att man kan kategorisera denne. Det sistnämnda valet har jag gjort för att 

på ett tydligare sätt analysera författarens åsikt och för att kunna göra en undersökning av 

vad densamma har för bakgrund. Anledningen till att jag endast har valt ut texter som är 

skrivna som en monolog är därför att på en och samma webbsida så kan det förekomma 

kommentarer och diskussioner av författare som inte har något eget ställningstagande i 

frågan utan som tillsammans genom diskussionen skapar sin åsikt. Det är mycket svårt och 

tidskrävande att hantera sådant material vilket på grund av min tidsram gjorde att jag inte 

tog med dem i undersökningen. Jag har också valt att begränsa mellan vilka årtal som 

texterna är publicerade: från 2008-01-01 till 2015-12-15. Detta eftersom det var 2008 som 

utbildningsministern för första gången framförde sina intentioner att ta bort de obligatoriska 

estetiska ämnena på gymnasiet. Anledningen till att jag valde att begränsa urvalstiden med 

sista datum 2015-12-15 är på grund av arbetets tidsplan som inte medger tid för att 

kontinuerligt uppdatera eventuella nya data under pågående skrivande samt eftersom det är 
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under denna tid som Skolverket har gjort sin uppföljande undersökning vilket delvis drog 

igång debatten igen under 2015.  

Slutligen kan också sägas att kursen som nämns av flera författare och som avskaffades i och 

med införandet av 2011 års läroplan för gymnasieskolan hette estetisk verksamhet och 

innefattade ämnena musik, bild, dans och teater. 

 

4.2 Analysmetod 

Som analysmetod har jag valt att använda textanalys med fokus på innehållsanalys och 

argumentationsanalys så som de beskrivs av Boréus och Bergström (2012).  

Jag har även gjort en författaranalys där respektive författares bakgrund och eventuell 

politisk inställning har noterats för att ge en bild av vilka som står bakom respektive åsikt. 

Jag använder mig även av en debattanalys för att förklara argumenten utifrån Englunds 

utbildningsfilosofiska spänningsfält. (Englund, 1997, s.134) 

 

4.3 Debattanalys  

Resultatet av att kategorisera in argumenten enligt Englunds utbildningsfilosofiska 

spänningsfält (Englund, 1997, s.134) blev att jag även behövde göra följande utveckling av 

begreppen som behandlades under teori-rubriken: 

Essentialism får även innebära att ta i betänkande nutida forskning eftersom det i grunden 

bygger på den vetenskapliga disciplinen, men eftersom denna inte är statisk så måste man ta 

ny forskning i beaktande. Eftersom forskningen enligt det här synsättet är något som inte är 

förhandlingsbart så är det ett stort misstag av makthavarna att inte ta hänsyn till det. 

Jag tolkar Rekonstruktivism som lärarens inverkan på lärandet och elevens vilja att välja 

ämnen inom de fria valen som ger bäst förutsättningar för framtiden. Lärarens roll för vad 

och hur eleverna lär sig är grundläggande för hur pass väl rustade de är när de går ut skolan 

och ska fortsätta in i framtiden. Eftersom valen som eleverna gör i skolan påverkas av hur 

lärare med flera fostrar dem för att värdera olika alternativ i sin utbildning och dessa val i sin 
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tur kan påverka hela elevens framtid så får argument som rör hur meritpoängen på 

gymnasieskolans kurser är fördelade också plats här. 

Perennialism vill värna om traditioner och lyfter fram det svenska kulturarvet. I den 

kontexten så kan man säga att Perennialismen också står för att främja det som svenskar har 

lyckats med förut och fortsatt kulturexport genom att inte ändra på den estetiska utbildning 

som vi har (om artikeln är skriven innan 2011) eller återinföra mer av desamma för att säkra 

fortsatt kulturexport. 

Progressivism sätter eleven i centrum. Det är eleven som har inneboende kunskaper och 

erfarenheter som ska tas tillvara genom samarbete och social fostran. Detta innebär därför 

också att allt som det argumenteras för som är främjande för eleven som individ får sin plats 

här. 

 

4.4 Innehållsanalys 

Innehållsanalys innebär att man använder ett förutbestämt kodningsschema för att 

kontrollera förekomsten av ett ord eller en fras i en text (Bergström och Boréus, 2012, s. 54-

55). Det kan innebära att man räknar hur många gånger som ett ord förekommer i en text, 

men så som jag har använt den så söker jag i texten efter vissa ord för att försäkra mig om 

att texten som jag analyserar verkligen handlar om det som jag vill undersöka. Jag började 

med att göra en innehållsanalys för att se vilka av de texter som fanns i sökningen som över 

huvud taget tog upp något relevant om de estetiska ämnenas vara eller icke vara i skolan. 

Jag använde mig här av flera kodningsenheter i min sökning. Kodningsenheter är en 

benämning på de ord och argumentativa meningar som jag noterar i texterna för att sedan 

kunna sammanställa dem till ett underlag av texter som jag kan göra min 

argumentationsanalys på (ibid. s.55). Kodningsenheterna som jag sökte är följande ord: estet 

och ämne. Ordet estet måste finnas med och ordet ämne kunde men behövde inte 

nödvändigt vis finnas med i en text för att inkluderas i studien, men detta tillägg 

underlättade sökandet efter relevant information i en text. De argumentativa meningar som 

jag noterade var meningar med ett tydligt positivt eller negativt benämnande av 

obligatoriska estetiska ämnen i gymnasieskolan eller hänvisande till det samma genom 

sarkasm, förlöjligande av den motsatta sidans argument och så vidare. Dessa egenskaper hos 
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kodningsenheterna att vara positivt, negativt eller neutralt kallas för variabler. Det innebär 

att sammanhanget som orden står och omtalas i varierar mellan att till exempel ”omtalas 

neutralt, uppskattande eller på ett nedvärderande sätt” (ibid.). Innehållsanalysen har inte 

innefattat att räkna ord, vilket är en annan vanlig användning av innehållsanalys, utan har 

bara använts för att notera förekomsten av orden och de argumentativa meningarna i sina 

sammanhang i texterna.  

 

4.5 Argumentationsanalys 

Eftersom det material som jag har studerat har en argumentativ natur så har jag gjort en 

argumentationsanalys (Bergström och Boréus, 2012, kap. 3). När jag gjorde min 

argumentationsanalys så använde jag även mig av den textanalys som jag redan hade utfört 

för att begränsa urvalet av texter och för att finna relevanta texter att utföra 

argumentationsanalysen på. Nästa steg var att dela upp argumenten utan att de skulle bli 

tagna ur sitt sammanhang. Denna process kallar Boréus och Bergström för att söka efter 

tesen i en text (ibid. s. 94-95). Tesen är ett begrepp för det som författaren till texten 

argumenterar för eller emot men det är i sig inte ett argumentativt påstående. 

Argumentationsanalys kan sägas vara ”att finna de argument som framförs för eller emot 

tesen eller teserna och att relatera dessa argument till varandra” (ibid. s. 94). I min 

argumentationsanalys så är tesen: de obligatoriska estetiska ämnena i skolan.  

Det finns flera sätt att lägga upp en argumentationsanalys men jag har valt att i mina 

analyser att använda för och emot-analys, med pro-argument och contra-argument (ibid. 

s.100).  Argumenten kan vidare delas in i första hand om författaren till artikeln skriver sin 

åsikt i frågan rent ut och i andra hand om författaren insinuerar sin ståndpunkt i frågan. 

Författare som inte tar tydlig ställning eller som endast kan tänkas stå för den ena eller 

andra sidan har inte tagits med i analysen. Det vill säga argument av första och andra 

ordningen men inte av tredje eller nästkommande (Boréus och Bergström, 2012, s. 100). 

Frågan vilka argument som framförs blir genom den här processen tydlig och ger en 

överblick över vart författarna till de olika texterna ställer sig på var sin sida om sakfrågan: 

ska vi ha estetiska ämnen som obligatorium i skolan?  
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4.6 Normbildande argumentationsanalyser 

För att göra mitt arbetssätt tydligare och för att i framtiden kunna reproducera mina resultat 

så kommer jag här att beskriva ett kodnings- och ett kategoriseringsexempel från vardera 

sidan av argumentationen. Detta är bara ett utdrag ifrån hela den samlade 

argumentationsanalysen och kategoriseringen inom spänningsfälten.  

Jag börjar med att identifiera argumenten som handlar om tesen i texterna och markera om 

de är argument som talar för eller emot den och om det är argument av första eller andra 

ordningen. (Boréus och Bergström, 2012, s.100) När jag sedan kategoriserar in argumenten i 

Englunds utbildningsfilosofiska spänningsfält (Englund, 1997, s. 134) så använder jag den 

lista över alla argument från samtliga texter som jag sammanställde i 

argumentationsanalysen. Där markerar jag vilket spänningsfält varje argument faller inom 

för att sedan kunna räkna ihop sammanlagt hur många argument som faller under varje 

spänningsfält.  

För att förtydliga så betyder P1 och P2 respektive C1 och C2 att det är ett argument som 

talar för (P för pro) återinförandet av estetiska ämnen (eller att de inte ska tas bort om 

texten är skriven innan 2011) eller mot (C för contra) och siffrorna indikerar om det handlar 

om ett argument av första (1) eller andra (2) ordningen. (Boréus och Bergström, 2012, s. 

100.) Ur originalet av nedanstående text så har jag plockat ut och börjat identifiera alla 

argument av första och andra ordningen och delat upp dem i åtta individuella argument 

enligt argumentationsanalys metoden. Sedan tar jag den mall, som jag har förklarat under 

avsnittet om analysmetod, med alla tolkningar av spänningsfälten som jag har och jämför 

argumentet mot de olika inriktningarna för att kunna avgöra i vilken av dessa som 

argumentet främst passar in. I nedanstående text, som är en text som argumenterar för 

återinförandet av de estetiska ämnena som obligatoriska i gymnasiet, så beskriver 

författaren som sitt första argument att estetämnena blir lidande i och med att eleverna 

väljer bort dem för att de inte genererar meritpoäng. Om vi nu åter tittar på spänningsfälten 

så kategoriserar jag det enligt min tolkning att detta faller inom elevens val inför framtiden, 

det vill säga Rekonstruktivismens ramar, och därför kategoriseras in där.  
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Själen mår bra av en skapande dag  

 

”Borttagandet av den estetiska verksamheten grundar sig på att eleverna nu skall kunna välja 

estetiska ämnen som ett individuellt val, men det tävlar med fler ämnen som ger meritpoäng vilket de estetiska 

ämnena inte gör. I dagens samhälle värdesätts meritpoäng högt när man söker in till olika skolor i landet och 

det gör att estetämnena blir lidande.” (P1) 

 

Argument nummer två handlar om främjandet av elevens fantasi och insinuerar till att det 

skulle vara bra med mer estetiska inslag i de traditionellt tunga ämnena. Det handlar alltså 

om eleven som individ och om ämnesöverskridande innehållsorganisation och därför 

kategoriseras detta argument in under Progressivism.  

”Skolverket menar alltså att estetisk verksamhet tillhör fritiden, att det inte har något med studier att göra. 

Detta är lite lustigt eftersom de i kursplanen för den estetiska verksamheten skriver att målet med kursen är att 

ta vara på elevens fantasi. Detta är ett väldigt starkt argument för att ha kvar ämnet. Den nya skolreformen 

lägger stor vikt i de tunga ämnena, där finns inte något stort utrymme för fritt tänkande.” (P1) 

 

Det tredje argumentet tar upp lite av den forskning som finns och betyg som är ytterligheten 

för hur man mäter kunskap vilket gör att argumentet kategoriseras in i Essentialism. 

”Hjärnforskning har visat att kreativitet stärker kopplingen mellan hjärnhalvorna och har visat bättre 

studieresultat. Det är politikerna som har tagit bort ämnet samtidigt som de klagar sig över att betygen sjunker 

mer och mer.” (P2) 

Fjärde argumentet innehåller argument som att kunna tänka annorlunda och utanför 

banorna, att lära sig att lösa problem på ett kreativt sätt och att ”man lär sig kommunicera”. 

Allt detta pekar på att argumentet passar in i Progressivism eftersom det handlar om 

samarbete och eleven som kunskapare. 

 

”Någon dag senare när filosofi A satte igång och det första vår filosofilärare i klassrummet sa var "vi 

har filosofi för att lära oss att tänka annorlunda" satte det igång min tankeverksamhet. Precis det här satte 

igång tankar och idéer för varför den estetiska verksamheten inte får tas bort från skolan. 

Med estetisk verksamhet kan man lära sig lösa problem på ett kreativt sätt, man vågar tänka utanför banorna. 

Man lär sig att kommunicera på ett annorlunda och roligt sätt.” (P1) 

Argument fem och sex har samma utgångspunkt, i individen, men med lite olika vinkel. 

Argument nummer fem framhåller att ”alla föds med olika förutsättningar” och att alla ska få 
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en möjlighet att skapa något som de kan vara stolta över oavsett fysiska eller mentala 

hinder. Författaren menar att den estetiska verksamheten ger sådana förutsättningar. 

Argument nummer sex talar tydligt för hur viktig självkänslan och självbilden är för individen 

och att den byggs upp på ett fördelaktigt sätt genom framför allt bildskapande. Författaren 

menar vidare att ”detta är viktigt i alla lägen, inte minst för att kunna utvecklas som individ”. 

Vilket gör att båda precis som det fjärde argumentet passar in i Progressivism.  

 

”Något som också är värt att ta upp är att alla föds med olika förutsättningar, så som handikapp eller olika 

svårigheter. Med den estetiska verksamheten har alla samma möjlighet att skapa något fint som man kan vara 

stolt över.” (P1) 

 

”Bildskapandet ställer inga krav på eleven, det finns inget bestämt resultat utan ses som ett medel 

som eleven kan använda sig av för att uttrycka tankar, känslor, idéer och upplevelser. Man skapar 

sig då en tilltro till den egna förmågan, också en tilltro till sig själv. Detta stärker jaget och utvecklar en god 

självbild och en bra självkänsla. Detta är viktigt i alla lägen, inte minst för att kunna utvecklas som individ.” (P2) 

 

Det sjunde argumentet är däremot lite knepigt att uttolka vilket är anledningen till att jag 

har valt det här textexemplet. I det argumentet tar författaren nämligen upp en studie vilket 

i en annorlunda argumentation skulle betyda att den skulle placeras i Essentialismen, men 

hela argumentet kopplar tillbaka till individen som kunskapare och eleverfarenheter som 

kunskapsbakgrund vilket istället placerar den i Progressivism.  

 

”Genom att studera hjärnans plasticitet, dvs. hjärnans förmåga att anpassa sig till förändring, har man kunnat 

dra slutsatsen att kreativitet är svaret på människans förmåga att både lära sig nya saker och att minnas. I USA 

har flera studier gjorts där elever som stimuleras att lära sig om plasticiteten och behovet av kreativt skapande 

snabbt förbättrat sina resultat i matematik. 

Förmågan att hantera motgångar förbättrades också radikalt. Det konstnärliga skapandet saknar rätt och fel 

och tvingar personen att ta ställning och utvecklas i problematiska frågor. Misslyckande är också en viktig del 

av livet, det är därifrån man lär sig vad man kan förbättra från gången innan. 

Man tvingas ställa frågor och försvinna ifrån tidigare tankemönster. Ju mer man tränar sig på att misslyckas 

med kreativa processer, ju lättare hanterar man bakslag. Precis som nobelpristagarförfattaren uttryckte det 

"Fail again, fail better!"” (P2) 
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Det åttonde argumentet är återigen mer tydligt kopplat till individen och har eleven i 

centrum vilket placerar även den i Progressivismen.  

”Ungdomar i skolan blir mer och mer skola trötta och min egen åsikt om detta är att det iallafall inte kommer 

bli bättre med att ta bort något som är bevisat vara bra för människan. Något som är annat än att läsa i en bok 

och anteckna ord från tavlan. Man behöver en paus ifrån vanliga lektioner som svenska och matte, man 

behöver något där man kan vila men samtidigt vara produktiv.” (P1) 

 9 maj 2014 

När det står till exempel C1P1 som det gör i nästa argumentationsuppdelning så innebär det 

att argumentet är av första ordningen och argumenterar mot ett P-argument av första 

ordningen.  

Bra att göra estetiska ämnen frivilliga på gymnasiet  

”Gymnasieutredningen föreslår att de estetiska ämnena (bild, musik, etc.) inte längre ska vara obligatoriska i 

gymnasieskolan. Däremot ska gymnasieskolorna fortfarande tvungna att erbjuda dem. Se artikel i SvD. 

Förslaget möter kritik. Från Kungliga Musikhögskolan får man höra att rätten att uttrycka sig genom bilder, 

sång eller musik är fundamental för att utvecklas som människa. Det är naturligtvis bara trams, och är ett 

tydligt uttryck för ett särintresse. De som sysslar med musik tycker att just musik är fundamentalt. Tänk om jag 

skulle hävda att rätten att uttrycka sig genom att skriva datorprogram är fundamental för att utvecklas som 

människa. eller kanske att rätten att uttrycka sig genom att skriva politiska artiklar/bloggposter är fundamental 

för att utvecklas som människa.” (C1P1) 

Eftersom detta är en contra-argumentation så finns det flera tillfällen som man så att säga 

behöver tänka baklänges. Ett sådant tillfälle är i första argumentet. Eftersom det som jag 

redan har påpekat är ett contra-argument som argumenterar mot ett pro-argument så 

måste man först identifiera vad pro-argumentet är. Pro-argumentet i det här fallet är att 

uttrycka sig estetiskt är fundamentalt för att utvecklas som människa, det faller in under 

Progressivismen, vilket betyder att contra-argumentet blir det motsatta. Enligt Englunds 

karta (1997, s. 134; figur 1 i denna uppsats) så står Progressivism och Essentialism i motsats 

till varandra vilket i förlängningen betyder att argumentet som vi har framför oss talar för att 

det är viktigare med förmedlingen av kunskap än utvecklingen av individen. Det är detta som 

placerar argumentet i Essensialismen. 

Argument nummer två och tre är mer vanliga contra-argument där man på ett enklare sätt 

kan kristallisera fram vad argumenten är. Argumentet att ”olika människor uttrycker sig på 

http://www.sou.gov.se/gymnasieutr/index.htm
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1746967.svd
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olika sätt” och att det inte bara är de estetiska ämnena som är kreativa är båda argument 

som faller inom ramen för Progressivism eftersom det första sätter individerna i centrum 

och den andra kan tolkas som ämnesöverskridande innehållsorganisation.  

”Olika människor uttrycker sig på olika sätt. Vi har sång, musik, bild, dans, teater, litteratur, naturvetenskaplig 

forskning, bygga tekniska prylar, retoriska tal, retoriska texter, film, filosofi, datorspel, och en massa annat. Allt 

detta kan rimligtvis inte erbjudas av alla gymnasieskolor. Och jag tycker inte heller att detta bör vara någon 

huvuduppgift för gymnasieskolan, det finns andra forum som kan vara mer lämpade.” (C2) 

”Att hävda att bara det som idag räknas som estetiska ämnen på gymnasiet (sång/musik, bild, dans och 

drama/teater) skulle vara kreativt är en tämligen inskränkt uppfattning. Jag har mycket svårt att tro att dagens 

obligatoriska estetiska ämnen på gymnasiet ger alla elever utlopp för sin kreativitet.” (C1) 

I argumenten fyra, fem och sex har författaren argument som alla går in under samma 

spänningsfält, Rekonstruktivism. Det eftersom författaren argumenterar för att inte alla 

behöver estetiska ämnen för att gå vidare i livet, att det finns sådant som är viktigare i livet 

än estetiska ämnen samt att det som är viktigt för ett fungerande samhälle främst är 

matematik och teknik och därför måste dessa få mer tid vilket gör att ett mindre viktigt 

ämne som de estetiska inte får plats. 

”Naturligtvis är det viktigt att det finns folk som sysslar med musik och bild, men det är inget bra argument för 

att alla ska tvinga sig lära sig det i gymnasiet. Precis som att programmering inte bör vara obligatoriskt bara för 

att det skulle vara jobbigt om det inte fanns några programmerare.” (C1) 

”Några kritiker tar upp att man sitter stilla för mycket på teoretiska ämnen. Men man sitter ju lika stilla på 

bildlektionen och nästan lika stilla på musiklektionen. Lösningen på stillasittande är inte estetiska ämnen, det är 

idrott, och enligt förslaget ska idrott fortfarande vara obligatoriskt på gymnasiet.” (C1P1) 

”Varför ska då matematik och naturvetenskap vara (fortsatt) obligatoriskt på gymnasiet? Jo för att teknik, som 

bygger på matematik och naturvetenskap, är fundamentalt för vårt samhälle. Utan teknik skulle inte 6 miljarder 

människor kunna leva på planeten jorden över huvud taget. Jag tror att en grundläggande förståelse av detta 

är viktig.” (C2) 

 

20 september 2008 
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4.7 Författaranalys 

Författaranalysen samt analysen om texternas spridning i det virtuella rummet är baserade 

på argumenten av första och andra ordningen som har nämnts tidigare (Boréus och 

Bergström, 2012, s. 100.). Detta val har jag gjort för att visa på hur många enskilda texter 

som förekommer i massmedia för de olika sidorna och vilken sorts argument som de 

framför.  
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5. Resultat 

Diagrammet nedan är baserat på 49 av de 54 texter som jag har analyserat. Anledningen till 

att fem texter har valts bort är för att dessa inte innehöll argument som kan kategoriseras 

utan endast påståenden utan förklaring eller motivering. Diagrammet visar vilka sorters 

argument som florerar i debatten om de estetiska ämnenas varande eller icke varande och 

hur många av dem det är som faller in under de olika spänningsfälten. Det som är tydligast 

är att det finns en övervägande majoritet i massmedia som anser att de estetiska ämnena 

borde återinföras som obligatoriska ämnen i gymnasieskolan och att dessa främst 

argumenterar för detta genom att åberopa att det är bäst för framtidens samhälle och för 

eleverna, det vill säga individerna. Samtidigt så åberopar de som är emot detta förslag 

samma sorts argument men där pro-argumenten i större grad vilar på Rekonstruktivismen 

än Progressivismen så är förhållandet det motsatta hos contra-argumenten.  

Genom att lägga ihop resultatet av alla argument som fått sin respektive plats i det 

utbildningsfilosofiska spänningsfältet har jag kunnat sammanställa följande diagram: 

 

Figur 2 

 

Figur 2 representerar antal argument för vardera pro- och contra-argument.  
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I den av mina frågeställningar som handlar om vilka det är som hörs i debatten i massmedia 

så har jag i min författaranalys identifierat och kategoriserat in 88 författare vars artiklar har 

publicerats inom ramen för min tidsmässiga avgränsning. Kategoriseringen har omfattat 

både de författare som har skrivit artiklarna själva och de som är medförfattare i kategorier 

som är baserade på profession eller sysselsättning och åsikt i sakfrågan. Detta har lätt fram 

till att jag har kommit fram till följande resultat: 

Tabell 1: Författare 

 Pro Contra 

Lärare i estetiska ämnen 20  

Lärare i övriga ämnen 17 1 

Politiker 9 2 

Tjänstemän  1 

Kulturpersonligheter 15  

Kulturutövare 7  

Elever 3  

Professorer 10  

Övriga 1 2 

 

Lärarna har jag delat upp i två grupper efter vilka ämnen som de undervisar i. Definitionen av 

lärare är i det här fallet alla författare som har genomgått en lärarutbildning, oavsett under 

vilket lärarprogram det var, och som skriver i egenskap av lärare. Vissa av författarna som 

har skrivit i sin egenskap av lärare är även politiskt aktiva men då har jag valt att låta 

lärarprofessionen gå före politikeryrket för att kunna visa på hur många utbildade lärare som 

får plats i debatten. Sammanlagt är det fyra av lärarna i övriga ämnen som har en politisk 

anknytning, alla andra författare som även är politiker har hamnat i gruppen politiker.  

Politikerna från Pro-sidan kommer från Socialdemokraterna med fyra artiklar, Miljöpartiet 

med två samt Vänsterpartiet och Feministisktinitiativ med vardera en artikel. Den sista 

artikeln är skriven av en politiker som vid tidpunkten för skrivandet av sin text var utan 

någon uttalad koppling till något parti men som har en liberal ideologi. De två artiklarna av 

politiska författare på Contra-sidan kommer ifrån Moderaterna respektive Centerpartiet.  
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Texten som är skriven av en tjänsteman kan anses vara politiskt kopplad eftersom den skrevs 

under den borgerliga regeringens mandatperiod men författaren i sig är inte en politiker och 

därför så får den en egen kolumn.  

Kulturpersonligheter är författare som inte själva skapar eller utövar konstnärlighet men 

som ofta kommenterar och värderar den. Det är till exempel författare och kulturjournalister 

som uttalar sig i egenskap av det som man skulle kunna kalla konstvetare. Kulturutövare å 

andra sidan är artister, musiker, skådespelare med flera som kanaliserar sin kreativitet in i 

verk som tillsammans blir den svenska kulturen. Skillnaden mellan dessa kanske inte är så 

stor men jag anser att denna åtskillnad ändå är av betydelse i den här debatten eftersom 

texten kan belysa olika aspekter av ämnet beroende på vad författaren har för bakgrund. 

Elever är precis vad det låter som, författare som skriver i egenskap av elever som 

fortfarande när de skrev texterna gick i den svenska skolan. Någon speciell vikt har inte lagts 

vid vilket stadium av skolgång som författarna går i men det är värt att nämna att jag endast 

har funnit texter skrivna av elever som då gick i högstadiet eller gymnasiet. 

I kategorin professorer har endast de författare som jag med säkerhet har kunnat verifiera 

att de har fått sin professorstitel via ett högre läroverk platsat.  

De författare som har placerats i kategorin övriga är privatpersoner med en annan 

utbildning, inriktning och yrke än de som har räknats upp hittills. Dessa författare har därför 

inte fått en var sin egen kategori utan har blivit placerade i en gemensam. 
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5.1 Texternas spridning i det virtuella rummet 

Det som framträdde under arbetets gång var att det finns en uppdelning av vart de olika 

texterna får utrymme på internet.  

Tabell 2: Medium 

 Pro Contra 

DN 1  

SvD 1  

Unt 1  

GP 1  

Svt 1  

Aftonbladet 1  

Bloggar 13 7 

Partipolitik 4 1 

Lärartidningar 6  

Dagenssamhälle.se 2  

Konst i länen 5  

Namninsamling 1  

Sveriges elevkårer 1  

Konstfack 1  

Kulturpolitisk tidskrift 3  

Skuggutredningen 1  

Lokal tidskrift 1  

Lärarförbundet 3  

Nationell estetisk kongress 1  

 

Det jag först vill uppmärksamma är avsaknaden av contra-argument i alla tidskrifters 

webbupplagor. När det finns en sådan debatt som den om de estetiska ämnena i skolan så 

brukar dagstidningar, kvällspressen, lokaltidningarna och övriga tillsammans ge exempel på 

argument från båda sidor men inte i det här fallet. Det kan visserligen bero på min 

urvalsmetod men resultatet i denna undersökning blir att debatten i den delen av 

massmedia är ensidig under den period och med de avgränsningar som jag har gjort.  
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Det forum där det finns mest möjlighet till en bredare åsiktsbas är på de enskilda bloggarna. 

Här är fördelningen åtminstone mätbar eftersom det alls finns hela contra-argumenterande 

texter. Även om fördelningen av dessa texter ligger på nästan dubbelt så många texter med 

pro-argument jämte contra-argument så är det värt att uppmärksamma att mediet 

innehåller båda sidor av debatten. 

De partipolitiska texterna är fördelade på samma partier som jag har nämnt ovan, det vill 

säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministisktinitiativ talar för 

återinförandet av estetiska ämnen som obligatoriska på gymnasiet och Centerpartiet talar 

emot. Den Moderata politiker som nämns i stycket om författaranalys har skrivit sin text i sin 

blogg. Bland de partipolitiska texterna som också framkom i min sökning så kan man notera 

något anmärkningsvärt utöver fördelningen mellan pro och contra. Att det parti vars 

partiledare och dåvarande utbildningsminister som genomförde läroplansreformen, Jan 

Björklund, lyser med sin frånvaro.  

 

5.2 Resultatanalys 

Det som går att utläsa från mina resultat är att en övervägande majoritet av författarna är 

för återinförandet av de estetiska ämnena som obligatoriska ämnen i gymnasieskolan. 

Författarna är dessutom främst lärare, på olika pedagogiska stadium och inom olika ämnen, 

och i alla fall utom ett så är de för obligatoriska estetiska ämnen i gymnasieskolan. Övriga 

författare har inte en så stor spridning mellan sysselsättningskategorier men i alla fall utom 

två, vilket är tjänstemannakategorin och kategorin för övriga, så är det pro-argumenten som 

majoriteten av författarna talar för. (Se tabell 1.) 

Resultaten svarar på frågan var i det virtuella rummet som texterna går att hitta (tabell 2) 

och att de har en stor spridning mellan mer traditionella media så som dagstidningarnas 

hemsidor och nyare så som bloggar och i ett fall en digital namninsamling. Som jag redan har 

nämnt så är det en stor majoritet av texterna som talar för de estetiska ämnenas 

återinförande men det som förvånade mig mest var att alla motargument utom en är 

koncentrerade i en kolumn, de finns i bloggarna. Inte ett enda exempel på motargument 

finns bland de mer traditionella medierna. 
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 Argumenten som båda sidor av debatten främst tar upp är det att vi måste tänka på vad vi 

ger för utbildning till våra elever som gör att de är rustade för framtidens samhälle och att 

eleven ska få så mycket frihet som möjligt att välja sin utbildning själv. Som det går att utläsa 

i figur 2 så tar båda sidor av debatten upp mer eller mindre samma argument men sedd från 

olika synvinklar med den enda större skillnaden att pro-argumenten är flest i den 

Rekonstruktivistiska stapeln och contra-argumenten är flest i den Progressivistiska stapeln. 

Förenklat kan man därför säga att författarna på pro-sidan främst ser till framtidens 

medborgare och contra-sidan främst ser till den enskilda individens intressen.  

 

5.3 Sammanfattning av resultaten 

I detta avsnitt så kommer jag att svara på frågorna som jag ställde i min frågeställning: 

• Vilka röster kommer till tals i debatten? 

Det finns en spridning av vilka författarna är men en majoritet av dem är lärare som 

jobbar med de estetiska ämnena.  

• Var förs debatten? 

Debatten förs på en mängd hemsidor men det är för det mesta en ensidig debatt där 

argumenten för ett återinförande av de estetiska ämnena som obligatoriska i 

gymnasieskolan får ensam plats. Om man bortser från partipolitiken så är det endast 

i bloggarna som debatten blir dubbelsidig med argument från båda sidor.  

• Vilka argument lyfts fram i debatten för och emot de estetiska ämnena som 

obligatoriska i gymnasieskolan? 

Argumenten som är i övervägande majoritet från båda sidor av debatten är 

Rekonstruktivistiska och Progressivistiska. De författare som talar i debatten för de 

obligatoriska estetiska ämnena i gymnasieskolan har en högre andel argument som 

kategoriseras in i Rekonstruktivismen. De talar alltså för eleverna som ska fostras till 

framtida medborgare och att skolan ska utbilda för kritiskt tänkande och värderingen av 

olika alternativ. De författare som talar emot obligatoriska estetiska ämnen i gymnasieskolan 
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har en högre andel argument som platsar i kategorin Progressivistiska argument. De talar för 

att eleven som individ ska få göra sitt eget val av undervisning och att undervisningen ska ge 

social fostran och arbeta med samarbete och elevaktiva arbetssätt. Dessa författare är av 

åsikten att det finns kreativitet i alla skolämnen och att det därför inte behövs något särskilt 

ämne för det.  

 

5.4 Didaktiska val 

Det är i det här läget som man kan ställa sig frågan: vad har det här resultaten för relevans? 

Frågan går att koppla till en av didaktikens grundfrågor: Vad ska eleven lära sig? Det är det 

som alla argument i debatten handlar om och det som ytters bestäms av skolverket och 

riksdagen. Det som förmedlas till eleverna i undervisningen är det som de får med sig i 

framtiden och är det som formar dem till framtidens vuxna. Genom att förändra i läroplanen 

för en del av svenska skolan så riskerar man att förändra dynamiken för hela skolväsendet. 

Svaret på den didaktiska frågan blir något annorlunda. Vad eleverna får med sig från sin 

skolgång kan bli svårt få ett grepp om innan den nya läroplanen har satt sig ute i 

verksamheterna och elever som har gått i skolan med den nya läroplanen (Lgr11) kan 

jämföras med de som gick hela sin skolgång med den gamla läroplanen (Lpo94).  
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6. Diskussion  

Alla resultat indikerar att majoriteten av de som skriver i massmedia vill ha ett återinförande 

av obligatoriska estetiska ämnen i gymnasieskolan. Anledningen till att det ser ut så går 

endast att spekulera i men min uppfattning är att när det sker en förändring i samhället så är 

det de som är emot sagda förändring som oftare ventilerar sina åsikter. Att det är främst 

lärare som argumenterar för mer estetiska ämnen i skolan kanske inte är så konstigt 

eftersom de är de som först märker av en förändrad läroplan när den ska implementeras. Att 

det flesta lärare som har publicerat sina åsikter därtill vill återinföra, ha mer estetiska ämnen 

i skolan eller liknande är värt att tänka på men det ska också sägas att deras åsikter inte 

behöver vara representativa för lärarkåren bara för att de är numerärt överlägsna i debatten 

på internet.  

Liknande forskning som den som jag har gjort har utförts tidigare men den har haft ett 

snävare förhållningssätt och riktat in sig främst på bildmomentet i de estetiska ämnena 

(Winqvist, 2012) där jag har försökt att få ett bredare perspektiv. Jag är medveten om att 

min egen bakgrund inom musiken med största sannolikhet har färgat min syn på 

insamlandet av material och genomförandet av undersökningen men min förhoppning är att 

uppsatsen ändå ska vara en så opartisk del av debatten som möjligt. Min uppfattning är att 

det är bra att eleverna nu får välja sina ämnen friare och att de ska få välja ett estetiskt 

ämne om det är det som de tycker är roligt men eftersom de estetiska ämnena inte 

genererar meritpoäng så kan bara tiden utvisa vad resultatet blir. Ett är i alla fall säkert och 

det är att diskussionen kommer att fortsätta på internet och i och med den nya 

socialdemokratiska regeringen som vann valet 2014 så kan reformen av läroplanerna som 

den borgerliga regeringen genomförde finslipas av en annan ideologi. 

I mitt arbete med den här uppsatsen så har jag blivit motbevisad i mina antaganden om vem 

som får höras i den mycket intressanta debatt om de estetiska ämnena som fortfarande 

pågår. Jag har varit tvungen att avgränsa mig trots att vissa sidospår som framkom i mina 

undersökningar har varit väldigt lockande och intressanta. Som till exempel så skulle det vara 

intressant att undersöka hur estetämnet som helhet framställs i media och hur det har 

förändrats över tid. Ett annat lockande sidospår skulle vara att undersöka vad politikerna gör 

och diskuterar inom det här ämnet och om det har förändrats över tid. Detta är dock något 
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som antingen redan har gjorts tidigare (Andreasson, 2011) eller som får bli en framtida 

uppsats, men det är inget som det fanns tid för att undersöka i den här uppsatsen. 
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