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ABSTRAKT 

Den konstnärliga verksamheten i den svenska gymnasieskolan har förändrats i och med 

GY 2011 (Skolverket, 2011). Den största förändringen rör kursen estetisk verksamhet 

som har tagits bort som gymnasiegemensamt ämne och ersatts med historia. 

Föreliggande studie försöker besvara hur lärare i de estetiska ämnena, bild och musik, 

ser på sina ämnen samt roll och funktion i skolverksamheten. Studien försöker även 

utröna hur lärarna ser på ämnesintegrering och hur de upplever borttagandet av estetisk 

verksamhet. Frågeställningarna besvaras genom att anlägga ett kunskapssociologiskt 

perspektiv där begreppet kunskapskultur används som undersökningsverktyg. Syftet är 

att se om estetlärarna i bild och musik utgör en sammanhållen kunskapskultur och om 

deras syn på ämne och status har förändrats i jämförelse med tidigare forskning. 

Metoden är hermeneutisk och fokusgruppsintervjuer används för att besvara studiens 

frågor. Det är två kunskapskulturer som utkristalliseras gällande lärarnas ämnessyn, men 

de två fokusgrupperna möts då och då, bland annat ser båda grupperna de estetiska 

ämnena som viktiga för elevernas personlighets- och identitetsutveckling. De menar 

även att eleverna utvecklar förmågor som samhället kräver. Båda grupperna ser det som 

negativt att estetisk verksamhet har tagits bort och tycker synd om eleverna som missar 

möjligheterna till kreativitet och en bredare begreppsvärld. Ämnesintegrering ses som 

positivt men svårt att genomdriva på grund av för lite planeringstid. Vad gäller roll och 

funktion ser samtliga lärare sig som viktiga, även om samhället visar en väg bort från de 

estetiska ämnena. En del av lärarna tror på ett paradigmskifte i och med att samhället 

behöver kreativa människor. Kunskapskulturer i skolan påverkar hur elever värderar 

kunskap därför välkomnar vi mer forskning om kunskapskulturer i skolan. 

 

Nyckelord: estetisk verksamhet, ämnessyn, status, bildlärare, musiklärare, 

kunskapskulturer, kunskapssociologi, estetiska ämnen 
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1 INTRODUKTION 

År 2011 genomgick den svenska gymnasieskolan långtgående förändringar som 

fortfarande präglar den svenska skoldebatten. Föreliggande studie belyser en av 

dessa förändringar, nämligen borttagandet av kursen estetisk verksamhet
1
 som 

gymnasiegemensamt ämne. Motiveringen som lades fram av den statliga offentliga 

utredningen (2008:27) var att en ökad prioritering av kunskaper inom 

karaktärsämnena skulle göra eleverna mer förberedda för sitt kommande yrke eller 

högre studier. För att möjliggöra en sådan satsning beslöt Sveriges riksdag att plocka 

bort estetisk verksamhet som ett gymnasiegemensamt ämne. Detta kan ses som ett 

uttryck för den marginalisering många forskare beskriver inom de estetiska ämnena 

(Anders Marner & Hans Örtegren, 2003; Lena Aulin-Gråhamn, 2003). Hur påverkar 

en sådan förändring lärare som undervisar i de estetiska ämnena? Varför det är 

intressant att belysa lärarnas syn på förändringarna beror på att det är de som 

befinner sig i den förändrade skolverkligheten. Det är alltid fruktsamt att utvärdera 

hur nationella beslut påverkar ett lärarkollegial.    

Forskning vad gäller de estetiska ämnen är jämfört med övrig skolforskning 

begränsad vilket Lisa Öhman-Gullberg (2006) menar beror på att de estetiska 

ämnena inte tillhör kärnverksamheten i skolan. Deras terapeutiska och frigörande 

aspekter är den bild som har haft genomslagskraft i skolans värld på bekostnad av att 

den lärande aspekten inte har lyfts fram. Öhman-Gullberg (2006) menar att detta 

beror på att modernistiska idéer har varit tongivande i hur skolan har kommit att se ut 

under den senare delen av 1900-talet. Ett tankearv som karaktäriseras av att 

vetenskap och konst ses som två vitt skilda verksamheter, där vetenskap värderas 

högre än konst. En ännu sällsyntare typ av forskning är den som belyser vad lärare i 

de estetiska ämnena själva tycker om sin verksamhet (Monica Lindgren 2006). Vi 

har emellertid funnit två tidigare studier som har fungerat som ingång till studiens 

problemområde (Catharina Elsner 2000; Lindgren 2006). Studierna belyser 

estetlärares syn på sina ämnen, samt hur de legitimerar sina ämnens existens i skolan. 

De undersöker med andra ord vilka diskurser lärarna skapar av sin undervisning. 

Båda studierna utfördes innan den nya läroplanen för gymnasieskolan GY 

2011(Skolverket, 2011), vilket gör det angeläget att på nytt studera estetlärares 

utsagor. Hur ser dagens gymnasielärare i de estetiska ämnena på sina ämnen samt sin 

roll och funktion i dagens skolverksamhet? Tangerar det möjligtvis tidigare 

forskning och debatt eller har nya diskurser konstruerats i den förändrade 

skolverkligheten? Med andra ord ämnar vi att ta reda på om det har skett en 

förändring i hur lärare i de estetiska ämnena, bild och musik, talar om sina ämnen 

och sin och roll och funktion i skolverksamheten. 

I och med att estetlärarnas ämnessyn fokuseras i föreliggande studie är det diskurser 

knutna till kunskap och värdering av kunskap som är intressanta att belysa. Detta 

stämmer väl överens med hur Foucault använder begreppet när han menar att 

                                                 

 

 

 
1
 När estetisk verksamhet nämns i studien refererar det uteslutande till kursen estetisk verksamhet. När 

begreppet konstnärlig verksamhet skrivs refererar det till undervisning i de estetiska ämnena. Dessa 

ämnen är bild, musik, slöjd (när det talas om grundskolan), teater, drama och media. 
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kunskapsinstitutioner är styrda av diskurser (Nationalencyklopedin 2014). I 

föreliggande studie ses den svenska gymnasieskolan som en kunskapsinstitution där 

estetlärare både påverkas av diskurser och skapar diskurser gällande sin verksamhet. 

Vi har emellertid valt att inte göra en diskursanalys utan rört oss mot ett besläktat fält 

nämligen kunskapssociologin. Inom kunskapssociologi menar man att olika sätt att 

se på kunskap beror på vilket kulturellt sammanhang de uppstår i (Mats Börjesson 

2003). Skolforskaren Lars Ingelstam har, i boken Kampen om kunskapen (2004), 

uppmärksammat och beskrivit kunskapsbildningen och därmed kunskapssociologin i 

den svenska skolan. I boken beskrivs hur olika kunskapskulturer utanför skolan 

kämpar om att påverka vad skolans undervisning ska främja. Frågan vi ställer oss är 

om det finns kunskapskulturer i skolan, närmare bestämt representerar estetlärare en 

gemensam kultur? För att studera detta görs två fokusgruppsintervjuer på två olika 

gymnasieskolor. Finns det liknande mönster eller diskurser i de båda grupperna när 

de beskriver sin ämnessyn samt roll och funktion i skolverksamhet eller finns det 

inga belägg för att tala om en gemensam kunskapskultur?  
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2 BAKGRUND 
Nedan beskrivs det teoretiska perspektivet som ligger till grund för föreliggande 

studie. Därefter presenteras den svenska skolans kunskapsuppdrag och dess 

förändring, detta kopplas sedermera ihop med studiens specifika fält, närmare 

bestämt den konstnärliga verksamheten. Här ges också utförligare förklaringar på de 

förändringar som har skett för de estetiska ämnena de senaste åren, vilket berör 

kursutbud, reducering av lärartjänster och den nya lärarutbildningen. Bakgrunden 

avslutas med en redogörelse för tidigare forsknings resultat.   

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Nedan redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter som användas i diskussionen 

för att förklara föreliggande undersöknings resultat. Redogörelsen tar sitt avstamp i 

det av Foucault myntade begreppet diskurs. En inledande definition av begreppet är 

att det är ett bestämt sätt att tala om världen. Viktigt i sammanhanget är ordet 

”bestämt”, eftersom det avslöjar att sättet att tala om världen och förstå den inte 

uppkommer av sig själv utan att det är något som ständigt konstrueras. I och med att 

det konstrueras finns även möjligheten till att diskursen omkonstrueras (Börjesson 

2003). Enligt Hans Lorentz (2009) förändras diskurser hela tiden på grund av att 

verkligheten i sig förändras, men också på grund av att en diskurs kan betyda olika 

saker beroende på i vilket sammanhang den används i. Börjesson (2003) benämner 

detta som dekonstruktionens möjligheter gällande diskurser, det vill säga hur något 

uppfattas är icke-essentialistiskt och kan därför alltid komma att förändras. Beroende 

på hur en diskurs ser ut bildas det också olika former av kategorier som i sin tur 

bidrar till gränsdragningar eller klassificeringar, vilket enligt Foucalt (refererad i 

Börjesson 2003) beror på att vetande och makt är nära förbundet med varandra. Detta 

syns allra tydligast i hur vetenskapligt vetande genomsyrar samhällets förståelse av 

det som anses vara normalt respektive avvikande. Exempelvis kan skolan nämnas 

som en social praktik där vetenskapliga diskursiva mönster har skapat bilden av den 

normala eleven respektive den abnorma eleven. Enligt Börjesson (2003) är det 

emellertid viktigt att påpeka att makten inte ligger hos enskilda personer på 

prominenta poster i samhället utan makten finns i själva diskursen. 

Makt är snarare inbäddat i varje social praktik och de försantförhållande som är 

rådande där – och kunskap är sammanflätad med denna maktutövning  

(Börjesson 2003, s 37). 

Enligt Ingelstam (2004) ville Foucault med sitt begrepp diskurs visa på att 

tankesystem eller världsbilder skiljer sig åt, det vill säga vad som värderas som 

kunskap är beroende av sitt sammanhang. Kunskap är inte en neutral massa utan 

finns enligt kunskapssociologin inom ett socialt sammanhang. Ingelstam (2004) 

menar vidare att det som uppfattas som kunskap i skolan eller det som blir 

kunskapsbildande sammanhänger med vilket tankesystem som får inflytande över 

skolverksamheten. Tankesystem som har inflytande över skolans utformning är 

exempelvis forskning, offentlig debatt, nationella styrdokument, lärarutbildning och 

självklart skolan och verksamma inom skolan. Inom diskursteori anses dessa vara 

viktiga för utformningen av diskursen, med andra ord hur rådande diskurser i skolan 

ser ut påverkas av dessa olika instanser. Det är här själva maktutövningen över 

skolan sker. I föreliggande studie är det de verksamma lärarna i skolan, det vill säga 

lärarna i de estetiska ämnena som studeras. Medan forskning, offentlig debatt, 
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nationella styrdokument, lärarutbildning och skolan som institution belyses i 

bakgrunden. 

Ingelstam (2004) menar att det finns motsättningar mellan olika grupper om vad den 

svenska skolgången ska leda till, exempelvis vilka kunskaper och kvalitéer som ska 

läras ut. En viss typ av kunskap kan anses vara legitim inom vissa områden medan 

den ratas inom andra. Ingelstam har valt att kalla dessa områden för 

kunskapskulturer. Begreppet kunskapskultur ska förstås som en grupp människor 

som har liknande inställningar och värderingar. Kännetecknande för en 

kunskapskultur är även att medlemmar i kulturen svarar relativt lika på frågor om 

vad som bör värderas som kunskap och vilken funktion den fyller i det rådande 

samhället. Detta trots att individerna till exempel kan ha totalt skilda sociala 

bakgrunder (Ingelstam 2004). Begreppet kultur ska i det här fallet inte kopplas till 

estetik och konstarter. 

Föreliggande studie ämnar undersöka huruvida estetlärarna på två gymnasieskolor i 

Sverige representerar en gemensam kunskapskultur. För att använda kunskapskultur 

som ett undersökningsverktyg anammas Ingelstams (2004) klassificering av vad som 

kännetecknar en kunskapskultur.  

1. En kunskapskultur bärs upp genom att personer ur kulturen 

argumenterar och agerar inom dess specifika sfär. 

2. Inom en och samma kunskapskultur existerar en viss typ av kunskap 

som kan ses som kulturens kunskapsrepertoar. 

3. Status och roll i samhället som kunskapskulturen tilldelas av till 

exempel riksdag, skolmyndigheter och kulturdebatten men också 

vilken status och roll som de själva gör anspråk på. Nyttoaspekten 

diskuteras även av kunskapskulturen när det gäller status och roll i 

samhället.  

4. Bilden av vad som värderas som kunskap. Bland till exempel 

naturvetare ses kunskap ofta som något mätbart som nås via 

experiment, en bild som inte delas av samhällsvetare. ”En viss 

kulturs självbild av kunskap och vetenskaplighet kan förenas med 

olika syn på andra kunskapskulturer” (Ingelstam 2004, s 68). De 

olika kunskapskulturerna existerar ofta sida vid sida utanför skolan, 

vilket är svårare innanför skolans väggar, där de olika 

kunskapskulturerna ständigt möts.  

5. Kunskapskulturens samröre med skolan och hur de tolkar skolans 

sätt att ta tillvara på den kunskap som kulturen representerar.  

Studiens resultat diskuteras utifrån kategorierna ovan. Ingelstam (2004) beskriver 

skolan som en plattform där olika kunskapskultur möts på ett ”naturligt” sätt och att 

kommunikationen dem emellan är ett måste. Därför är det i den fjärde aspekten av 

intresse att se hur lärarna i de estetiska ämnena uppfattar de andra skolämnena och 

hur de ser på ämnesintegration. Under nästa rubrik förklaras mer ingående vad som 

menas med ämnesintegration. Den femte aspekten berörs inte i studien. Nedan ges en 

kortfattad historik till begreppet kunskapskultur och några kommentarer om 

kunskapskulturer i skolan. 
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2.2 Kunskap och skola 

Ett viktigt bidrag till diskussionen om kunskapskulturer, som enligt Ingelstam (2004) 

fortfarande existerar, är Charles Percy Snows publikationer om de två 

kunskapskulturerna. Snow som var fysiker, forskare och författare vid Cambridge 

menade att det på 1960-talet fanns en polaritet eller spänning mellan två 

kunskapskulturer. Snow benämner dessa kulturer som ”the scientists” och ”the 

literary intellectuals”. Den förstnämnda kulturen representeras av naturvetare 

verksamma inom exempelvis fysik, biologi, kemi medan den andra kulturen 

representeras av litteraturvetare och kulturskribenter. Spänningsförhållandet består 

huvudsakligen av olika världsbilder. Naturvetarna värdesätter mätbar kunskap och är 

i regel framtidsoptimister. Snow menar att de ofta tenderar att se den kunskap som de 

”litterära intellektuella” står för som alltför oprecis och trög. Vidare menar Snow att 

de ”litterär intellektuella” är civilisationskritiska och kan inte redogöra för basala 

naturvetenskapliga fenomen, vilket gör att de inte förstår hur viktig naturvetenskapen 

är för det moderna samhället (Ingelstam 2004). Madeleine Hjort (2001) ser istället en 

dikotomi mellan vetenskapligt och konstnärligt vetande, där det vetenskapliga 

vetandet har fått en enorm genomslagskraft inom samhällets samtliga sektorer. Den 

vetenskapliga kunskapen är nära sammankopplad med den ekonomiska utvecklingen 

och näringslivet, vilket enligt Hjort (2001) är anledningen till att denna typ av 

kunskap värderas högre än den konstnärliga. Den sistnämnda behöver ofta 

ekonomiskt och politiskt stöd för att kunna överleva och dess effekt kan inte lika lätt 

mätas i siffror. Liknande tankegångar menar Hjort (2001) finns i skolans 

lärdomskultur
2
 där satsningen på naturvetenskap och teknik motiveras utifrån att 

skolans verksamhet ska leda till konkurrensfördelar för Sverige. Hjort (2001) ser 

detta som problematiskt i och med att den nioåriga grundskolan är en plats där elever 

socialiseras in i ett sätt att se på kunskap. Om det inte finns utrymme för det 

konstnärliga vetandet menar Hjort att eleverna inte får möjlighet att värdera denna 

kunskap vilket sedermera kan leda till att det konstnärliga vetandets plats i samhället 

ifrågasätts (a.a).     

Verksamheten i skolan bestäms och regleras av staten via nationella styrdokument. 

Uppdraget för lärare har med jämna mellanrum kommit att omstruktureras och dessa 

förändringar kan till stor del kopplas till hur samhället har gått från ett 

industrisamhälle till ett informationssamhälle
3
. Ingrid Carlgren och Ference Marton 

(2007) beskriver det förändrade kunskapsuppdraget som att det har skett en 

förskjutning från utbildning till bildning i skolans uppdrag. De presenterar en 

tankefigur där det traditionella utbildningsuppdraget genomsyrades av 

föreställningen att eleverna kom till skolan för kunskapsinhämtning. Precis som 

industrisamhällets arbetsliv bestod av en nedbrytning av helheten kom även skolans 

dag att präglas av en uppdelning av kunskapsinnehållet i olika ämnen och därmed 

även olika lektioner.  Bildningsuppdraget skiljer sig från utbildningsuppdraget på så 

                                                 

 

 

 
2
 Hjort (2001) använder lärdomskultur vilket vi har uppfattat som synonymt med begreppet 

kunskapskultur 
3
 Med informationssamhället ska förstås som synonymt med kunskapssamhälle, det postmoderna 

samhället och postindustriellt samhälle.  
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sätt att kunskap inte ses som en neutral substans som en elev kan ha eller inte ha, 

utan kunskapen ska bli en del av elevens personlighet. Lärarens förmedlingsuppdrag 

har därmed förändrats och idag ska läraren utveckla elevernas förmågor där en bredd 

av kunskapskvalitéer ska ges. Enligt Carlgren och Marton (2007) har skolan inte 

gjort denna omställning än utan utbildningsuppdraget är i hög grad fortfarande 

levande i den svenska skolan. De anser vidare att det beror på att begreppet kunskap 

inte ses som relativt utan istället råder en absolutistisk kunskapsuppfattning. Det får 

till följd att skolans epistemologi eller kunskapsteori fortfarande kännetecknas av att 

det anses finnas svar som antingen är rätt eller fel. Detta kan kopplas till att det 

ibland talas om att det finns kunskap som alla borde sträva efter att besitta, begreppet 

som har fått stå i förgrunden för denna uppfattning är kulturarv. Carlgren och Marton 

ställer sig frågan ”Hur kan man förena tanken på att överföra kunskapsarvet från 

tidigare generationer med en öppenhet och pluralistisk hållning?" (Carlgren & 

Marton 2007, 207-208) Svaret som presenteras i deras bok är att betrakta det 

kollektiva kunskapsarvet som ett verktyg eller redskap för elevernas skapande av ny 

kunskap. Här ses kunskapsarvet som något avgörande för elevens egen produktion av 

kunskap (Carlgren & Marton 2007). 

Trots att skolan inte till fullo har införlivat det nya kunskapsuppdraget i sin 

verksamhet görs bland annat försök där man försöker infoga helhetstänkandet i 

skolans undervisning. En form av detta är det som kallas ämnesintegrering eller 

ämnesintegration
4
, vilket är ett arbetssätt som kännetecknas av att ämnen som har 

anknytningspunkter samarbetar om ett tema för att behållningen ska bli större för 

eleven (Nationalencyklopedin 2014).  Claes Ericsson och Lindgren (2007) menar att 

ämnesöverskridande arbeten är en väg till högre kunskapsutveckling för eleverna 

eftersom det som gestaltas i ett temaarbete suddar ut ämnesgränser. Skolarbetet är då 

tydligare förankrat i hur samhället är beskaffat eftersom det postmoderna samhället 

till skillnad från den modernistiska har erövrat tillbaka helhetstänkandet. Enligt 

Ericsson och Lindgren (2007) är ämnesövergripande projekt den moderna 

undervisningsmetoden medan undervisning i enskilda ämnen ses som föråldrat och 

bakåtsträvande. Ett temaarbete kräver mycket av lärarna och skolans organisering 

(a.a.). Detta belyser Andy Hargreaves (1997) när han beskriver tidsbristen som en av 

de största anledningarna till att lärarna inte lyckas samarbete och ha gemensam 

undervisningstid. Ericsson och Lindgren (2007) har funnit att när estetiska ämnen 

finns med i ämnesintegrering får de ofta stå för den utsmyckande och gestaltande 

biten. Det sistnämnda kan ses som ett uttryck för att de estetiska ämnena får ta hand 

om formen för temaarbetet medan de specifika kunskaperna i ämnet inte behandlas 

(a.a.).        

2.3 Estetiska ämnen och skola 

Bildning som åskådliggörs tillsammans med skolans kunskapsuppdrag i kapitlet 

ovan, kopplas nedan med de estetiska ämnena. Bildning likställs i det här fallet med 

att elever ska utveckla förmågor för att kunna orientera sig i samhället. Ofta talas det 

                                                 

 

 

 
4
 Andra begrepp som används synonymt är ämnesövergripande, ämnesöverskridande och 

temaarbeten. 
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om allmänbildning; man ska kunna lite om mycket (Nationalencyklopedin 2013). 

Enligt Lindgren och Ericsson (2013) fanns det tidigare en tanke i skolan om att de 

estetiska ämnena ingick i den samhälliga och kulturella bildningsprocessen. En tanke 

som de menar har förlorat sitt fotfäste i och med att de alltmer fokuseras på att de 

estetiska ämnena hjälper eleverna att frigöra sig från samhället och skolans överkrav. 

Lindgren och Ericsson (2013) ser en tydlig diskurs där den konstnärliga 

verksamheten konstrueras som något personligt och hälsofrämjande. Liknande 

åsikter framför Hjort (2011) när hon beskriver att det i den svenska skolan inte finns 

någon plats för bildning gällande konstarter och litteratur. Varför skolan ser ut på det 

här sättet förklaras genom att beskriva den svenska skolan som styrd av 

arbetsmarknaden och att konstarternas företrädare inte står upp för konstarternas 

betydelse i det demokratiska samhället. I skolan prioriteras istället de tre ”viktiga” 

ämnena: matematik, svenska och engelska (ibland talas det även om naturvetenskap 

och främmande språk). Marner och Örtegren (2004) kallar detta treämnesskolan och 

menar att den leder till att exempelvis de estetiska ämnena bortprioriteras. Hjort 

(2001) beskriver det i termer av att fokusering på läsa, skriva och räkna ökar ju äldre 

eleverna blir.  

Nedan förklaras begreppet kultur i och med att informanterna i föreliggande studie 

lyfter fram det i sina utsagor. Tidigare i studien har kultur betytt en grupp av 

människor som tänker på ett liknande sätt (Ingelstam 2004). När lärarna använder 

begreppet är det knutet till estetik och därför beskriver vi vad en del forskare säger 

om kultur och estetik i skolan. Enligt Ulla Wiklund (2009) är kultur något som 

skapas i sociala sammanhang och är något som både skiljer och förenar oss 

människor. I skolan har kultur och estetik funnits ända sedan den startade och har 

varit en del där eleverna får möjligheten att få kulturella upplevelser, färdigheter, 

kunskaper inom de estetiska ämnena samt att kunna få möjligheter att skapa. Birgitta 

Qvarsell (2012) anser att kulturen handlar om många olika betydelser, till exempel 

benämner hon kultur som det kulturella, det vill säga att våra erfarenheter påverkas 

av ett socialt sammanhang men också om erfarenheternas relation till det estetiska. 

Tarja Häikiö (2008) menar att skolan borde använda kulturen för att öppna upp 

samhället för eleverna. Samtidigt trycker Häikiö (2008) på att skolan har problem 

med att ta in kulturen i skolan. Till skillnad från Häikiö (2008) menar Wiklund 

(2009) att skolan ibland lånar in kulturpedagoger från samhället och driver olika 

projekt med dem. Det kan till exempel vara pedagoger från ett konstmuseum. Hon 

menar också att skolan kan köpa en upplevelse i form av att eleverna får uppleva en 

föreställning, en konsert eller någonting i form av ett projekt (a.a.). Här talar man om 

kulturen som finkultur, det vill säga den kultur som under 1900-talets modernism var 

den moderna kulturen. Nu i det postmoderna samhället har den kultur som tidigare 

varit modern fått bemärkelsen finkultur eftersom den inte tillhör den idag moderna 

kultur (Nationalencyklopedin 2014). 

2.3.1 Estetiska lärprocesser 

Estetiska lärprocesser har blivit ett begrepp som alltmer figurerar i debatten om 

elevers kunskapsbildning (se till exempel, Marner & Örtegren 2003, Lindstrand & 

Selander 2009, Wiklund 2009). I och med att det är ett svårtolkat begrepp 

sammanfattas vad som skrivs om estetiska lärprocesser nedan. Wiklund (2009) 

menar att estetiska lärprocesser gynnar kunskapsutvecklingen hos eleverna eftersom 

de får uttrycka bland annat känslor, kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Aulin-

Gråhamn & Thavenius (2003) beskriver estetiska lärprocesser som ett möte mellan 
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upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Mötet sker till exempel genom ett 

konstverk, en gestaltning eller en berättelse. De menar att det sker en förändring i 

våra tankar genom olika handlingar vi gör i processen, alltså blir det en estetisk 

lärprocess. 

Enligt Marner (2006) är de estetiska ämnena marginaliserade i skolan eftersom 

enbart den praktiska delen av ämnena ofta förs fram, vilket gör att de estetiska 

ämnena får mer av en terapeutisk roll. Han ser det som problematiskt att den 

teoretiska delen av ämnet inte får genomslagskraft och menar att det får som följd att 

det rent didaktiska i ämnet glöms bort. Vidare menar han att det gör att de 

traditionellt teoretiska ämnena inte införlivar estetiska lärprocesser i sin 

undervisning. Han ser även att lärare versamma inom de estetiska ämnena har en 

omvänd värdering av det praktiska respektive de teoretiska. De uppvärderar det 

praktiska och ser istället det teoretiska som opersonligt. Även Wiklund (2009) menar 

att många lärare endast ser det praktiska i de estetiska ämnena vilket gör att de 

sjunker i status då teori oftast värderas högre än praktik. Många gånger beskrivs det 

estetiska ämnet som ett roligt ämne, men också som en hjälpgumma, det vill säga de 

estetiska ämnena ses som en hjälp för att klara av de teoretiska ämnena (Häikiö 

2008). Reuterstrand (2008) menar att estetiska uttryckssätt i skolan är ett viktigt 

verktyg för att öka elevernas kreativitet. Ibland ses undervisningen i de estetiska 

ämnena som en problemlösare för de elever som är stökiga, eftersom det ges en 

möjlighet att uttrycka sig i ett annat språk. Samtidigt menar Reuterstrand (2008) att 

det är viktigt att ge estetiken ett egenvärde, teorier och tekniker inom konsten är lika 

betydelsefullt som att kunna multiplikationstabellen i matematik. 

2.4 Förändring och skola 

Under den här rubriken tecknas en bild av de senaste förändringarna som berör de 

estetiska ämnena i skolan. Kursen estetisk verksamhet var tidigare ett kärnämne men 

har tagits bort i den nya läroplanen för gymnasieskolan GY 2011 (Skolverket, 2011). 

Även om kursen inte längre är obligatorisk kan elever välja estetiska kurser som 

individuellt val. Men enligt Börjesson m.fl. (motion, 2013/14:Kr254) är det ingen 

självklarhet att eleverna erbjuds estetiska kurser i det individuella valet. Estetiska 

ämnen är inte meriterande kurser och enligt Ehn (interpellation, 2011/12) kan detta 

komma att försvaga elevunderlaget som väljer att läsa estetiska ämnen inom ramen 

för det individuella valet. Argumentet som lades fram för förändringen var att den 

statliga offentliga utredningen (2008:27) ansåg att eleverna behövde fördjupa sina 

kunskaper inom karaktärsämnena för att på så vis bli mer förberedda för sitt 

kommande yrke eller högre studier. Målet att elever ”kan hämta stimulans ur 

kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden”(Gy 2011 Skolverket 

2011, s 9), menar SOU (2008:27) att skolor ska erbjuda eleverna i hela 

skolverksamheten. I ett radioinslag i P4 Kalmar (2011) diskuterades den praktiska 

förändringen för lärare i kursen estetisk verksamhet. Lärare anställda på Kalmars 

gymnasieskolor beskrev en situation där deras tjänster reducerades och att de kände 

en oro för framtida anställningsmöjligheter. Liknande tongångar framförs i ett 

radioinslag i programmet Kulturnytt (2011), där berättar Helena Linge som är 

förbundsstyrelseledamot för Lärarnas riksförbund att det har kommit till deras 

kännedom via rapporter att lärartjänster i de estetiska ämnena på gymnasiet sjunker. 

När det gäller förändringar för de estetiska ämnena är det också viktigt att ta i 

beaktande förändringar inom lärarutbildningen. I lärarutbildningsreformen från 1999 

(SOU, 1999:63) befann sig det estetiska perspektivet i en framskjuten position och 
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oavsett vilket ämne man skulle undervisa i ansågs det angeläget att ha kunskaper 

inom det estetiska och konstnärliga. Motiveringen till detta låg i det förändrade 

samhället och dess förändrade arbetsmarknad, som lärarutbildningskommittén 

menade ställde krav på flexibelt tänkande och kreativa medborgare. I den nya 

lärarutbildning som bygger på propositionen (prop. 2009/10:89) anser Lindgren och 

Ericsson (2013) att de estetiska ämnena tagit ett steg tillbaka och estetiska 

lärprocesser är till exempel inte längre en del av den utbildningsvetenskapliga 

kärnan. Vikten av att alla lärarkategorier skulle ta del av ett estetiskt kursutbud är 

därmed borttaget (a.a).       

De estetiska ämnena är ett sätt att stimulera flexibiliteten och uppfinningsrikedomen 

som idag ses som allt viktigare med tanke på det föränderliga samhället vi lever i. 

För elever som vill söka vidare till högre studier är estetisk verksamhet en god 

förberedelse (Börjesson m.fl. motion, 2013/14:Kr254). Damberg m.fl. (motion, 

2011/12:Ub458) menar att estetisk verksamhet är ett självklart ämne där elever får 

utveckla sin fantasi och kreativitet men också för att kunna kommunicera. Kunskaper 

inom det estetiska innebär också kunskap inom det kulturella utbudet. Får elever 

utöva estetiskt skapande ökar deras kreativitet och förmågan av att uttrycka sig, 

vilket också är en bra tillgång för livet efter gymnasiet då många jobb kräver denna 

kunskap. Samma tankegångar finns hos Richard Florida (2002) som beskriver hur en 

samhällelig förändring påverkar den sociala sammansättningen. Han menar att 

kreativitet värdesätts mer på arbetsmarknaden idag eftersom det har blivit en allt 

viktigare aspekt av samhällets produktion. Med andra ord har kreativitet blivit en 

ekonomisk fråga. 

 […] the Creative Class also includes ”creative professionals” who work in a 

wide range of knowledge-intensive industries such as high-tech sectors, financial 

services, the legal and health care professions, and business management. These 

people engage in creative problem solving, drawing on complex bodies of 

knowledge to solve specific problems.  

      (Florida 2002, s 69) 

Citatet ovan beskriver hur samhället är i behov av kreativitet för att kunna producera 

produkter. Det kan förtydligas genom ingen high-tech utan kreativitet (a.a.). 

Samhället behöver en kombination av teoretiker och kreativa människor för att 

kunna uppfinna nya saker som folk vill ha. Wiklund (2009) skriver att i och med att 

estetisk verksamhet tagits bort som obligatorisk kurs och att allt fler skolor satsar på 

ämnen som svenska, engelska och matematik försvårar det möjligheten till 

utveckling i alla ämnen. Hon menar att ”… vi vet att more of the same (vår 

kursivering) inte bidrar till utveckling” (Wiklund 2009, 105). 

2.5 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som belyser föreliggande studies 

forskningsproblematik. Framförallt är det två studier som befinner sig i förgrunden. 

Den ena är en avhandling, Att skapa ordning för det estetiska i skolan, publicerad 

2006 och skriven av Monica Lindgren. Den andra är en något mindre studie, 

publicerad 2000 i skriftserien Didaktiska studier. Titeln är Så tänker lärare i 

estetiska ämnen, författare är Catharina Elsner.  

Studierna ämnar belysa och diskuterar hur lärare i de estetiska ämnen legitimerar sin 

undervisning i estetiska ämnen, vilka argument förs fram och vilka begrepp och 

symboler kopplas samman med verksamheten (Elsner, 2000; Lindgren, 2006). Elsner 
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(2000) läser och analyserar sitt resultat utifrån dikotomin intrisikala värden och 

instrumentella värden. Intrisikala värden kan sägas beskriva värden i undervisningen 

som utgår från kunskap och förståelse inom ämnesdomänen, estetisk perception
5
, 

attityder till konstarten i fråga, värderingar och intresse samt skapande förmåga. 

Inom de instrumentella värden räknas sådant som tankeverksamhet, motorisk 

färdighet, personlighetsutveckling, socialt beteende och attityder samt användbarhet i 

andra ämnen. Det empiriska materialet i undersökningen är totalt 18 personer varav 

åtta är gymnasielärare och tio är lärarutbildare. Ämneskompetenserna rör sig inom 

musik, bild, teater och drama. Lindgren (2006) förhåller sig till sitt material genom 

att se språket som en producent av sanningar, det vill säga diskurser. Kunskapen som 

produceras sägs få en normaliserande effekt och i sin förlängning leder det till att 

normer skapas. I undersökningen försöker Lindgren utmejsla normer som skapas 

inom ett lärarkollegial med estetisk verksamhet som undervisningsdomän. Det 

empiriska materialet är och består av sju grundskolor och totalt 55 informanter. 

Informanterna är inte bara lärare utan även skolledare (Lindgren, 2006). 

Både Lindgren (2006) och Elsner (2000) tangerar varandra till stor del även om de 

har valt att på sätt och vis ha olika teoretiska utgångspunkter när det närmar sig 

resultatet. Lindgren (2006) har i sitt material funnit centrala begrepp som alla är 

knutna till elevens behov av den estetiska verksamheten, vilket är sättet lärarna och 

skolledarna legitimerar de estetiska ämnenas existens i skolan. Behovet är sedermera 

kopplat till kategorierna kompensation, balans, glädje, fostran och förstärkning. 

Dessa kategorier blir till en fond i denna forskningsöversikt, men även vid 

diskussionen av Elsners (2000) resultat. Detta för att skapa en forskningsväv som 

kan relateras till föreliggande studies resultat. Lindgren (2006) menar att lärarna och 

skoledarna beskriver att undervisningen i de estetiska ämnena kan fungera som 

kompensation för elever. Inom denna kategori är det framförallt ”problembarn” som 

diskuteras. Begreppet definieras aldrig av lärarna men enligt Lindgren (2006) rör det 

”problem” som disciplin, social bakgrund, etnisk tillhörighet, skolprestationer och 

medicinsk diagnos. Lindgren (2006) menar vidare att kompensationen tar sig tre 

olika uttryck; kompensation kan sägas vara terapeutiskt inriktad, det vill säga hjälpa 

elever som misslyckas med sina skolprestationer att lättare nå målen. Ett annat 

uttryck är att elever som misslyckas i de övriga skolämnen kan lyckas inom estetisk 

verksamhet. En del lärare menar också att ”problembarnen” oftast är bättre än de 

övriga eleverna inom det estetisk/praktiska. Enligt lärarna är även den konstnärliga 

verksamheten mindre koncentrationskrävande. Ämnen kan därför bli till ett 

andningshål i den annars så koncentrationskrävande och teoretiska skolvardagen 

(a.a.). I Elsners (2000) resultat finns det en splittrad syn vad gäller koncentration och 

andningshål. Vissa av informanterna menar att de estetiska ämnena kräver en 

oerhörd koncentration från elevens sida medan andra lärare driver en liknande tes 

som Lindgrens informanter. 

                                                 

 

 

 
5
 “förmåga att bedöma stildrag, att kritiska kunna granska eller uppfatta olika företeelser inom den 

aktuella konstarten, exempelvis rytm, intervall och kontur i musiken, gestalt, kontrast och 

spänningsvärden i bilder” (Elsner 2000, s16).  
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Undervisningen som ett avslappnande lektionstillfälle kan enligt Lingrens (2006) 

informanter kopplas samman med att det är praktiskt orienterat. Detta står i kontrast 

till teoretisk inriktad undervisning som finns i den övriga skolverksamheten, där det 

istället för kroppen är huvudet, eller det kognitiva, som befinner sig i fokus. Enligt 

Lindgren (2006) menar lärarna att skolans tonvikt på det teoretiska gör att eleverna 

har ett behov av det praktiska för att det ska skapas en balans i deras tillvaro i skolan. 

För mycket teori leder helt enkelt till en obalans. En liknande retorik återfinns när 

lärarna betonar vikten av att eleverna behöver omväxling under skoldagen. När 

informanterna diskuterar balans nämner de även behovet av att skapa en helhet för 

eleverna. Helheten kan enligt lärarna komma till stånd genom ämnesövergripande 

strategier. En lärare menar att i ett ämne som slöjd ges eleverna möjligheten att bruka 

sina mattekunskaper på ett genuint sätt. Slöjden är på så vis enligt läraren närmare 

verkligheten än de teoretiska ämnena, någonting som ses som positivt (a.a.). 

Helhetstänkandet går även att finna i Elsners (2000) resultat där även dessa lärare 

menar att helheter kan skapas genom integrationen med andra ämnen. Genom den 

konstnärliga verksamheten kan kunskap inom till exempel svenska och historia 

levandegöras. Användningen av rollspel, musik och bilder blir till en metod för att 

göra kunskapsinhämtningen starkare. 

Lindgren (2006) har valt att benämna den här typen av legitimering, förstärkning. 

Informanternas utsagor vittnar om övertygelsen att ju fler ämnen man integrerar i 

undervisningen desto bättre blir kunskapsinhämtning för eleverna. Ett begrepp som 

kan kopplas ihop med förstärkning är överspridningseffekter. Lindgren (2006) menar 

att lärarna är övertygade om att prestationer inom estetisk verksamhet leder till 

positiva skolprestationer i övriga ämnen, det vill säga att det finns ett klart och 

tydligt orsakssamband. Dessa tankegångar återfinns även bland de intervjuade 

bildlärarna i Elsners (2000) studie. Bildlärarna menar att om eleverna övar upp sin 

estetiska perception kan de utveckla sin förmåga ”att se”. Ett seende som lärarna 

menar gynnar elevernas möjligheter att upptäcka och se saker i de 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnena (a.a.). I en stor internationell 

litteraturstudie skriven av den holländska forskaren Folkert Haanstra
6
 publicerad 

1996 framkommer det inga belägg för att undervisning i de estetiska ämnena leder 

till att eleverna utvecklar ett bättre seende i andra ämnena bara för att den estetiska 

perceptionen ökar (Haanstra 1996). Överspridningseffekternas varande utmanas 

aldrig utan anses existera bland samtliga informanter i Lindgrens (2006) studie och 

kan även spåras i Elsners (2000) studie. Överspridningseffekterna märks inte bara i 

lärarnas tro på att kunskapsinhämtningen ökar i andra ämnen. Enligt Elsner (2000) 

beskriver informanterna att glädjen och lusten som finns i lärandet inom konstnärlig 

verksamhet smittar av sig på den andra undervisningen så att den också blir lustfylld. 

”Glädjen och lusten i de konstnärliga ämnena anses ha en positiv 

överspridningseffekt, de skapar stämning i en skola och ger miljön en speciell 

atmosfär” (Elsner 2000, s 39). I Lindgrens (2006) studie trycker samtliga informanter 

på att undervisning i de estetiska ämnena är en lustfylld aktivitet, legitimeringen 

ligger i att eleverna har ett behov av glädje men även att det lustfyllda kan leda till 

                                                 

 

 

 
6
 Folkert Haanstra är professor inom konstnärlig utbildning i Holland. 
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att eleverna vågar mer. I egenskap av att den estetiska verksamheten ska vara rolig 

kan de konstnärliga målen bli underordnade. Till exempel visar Lindgrens (2006) 

undersökning att vissa lärare inte tvingar eleverna att vara med i ett musikprojekt om 

eleverna inte vill sjunga. Eleverna som inte vill vara med bygger istället en kuliss. 

Målet att eleverna ska utvecklas musikaliskt blir därför underordnat. Enligt Lindgren 

(2006) finns en föreställning i diskursen om att eleverna deltar på frivillig basis. 

Argumentet om att de estetiska ämnena är en lustfylld undervisning representeras 

även i Elsners (2000) studie även om begreppet som används inte är lustfylld utan 

livsförhöjande. Det går som en röd tråd hos samtliga lärare, bland till exempel 

bildlärarna är det kopplat till den skapande processen. Eleverna får enligt en 

bildlärare använda sig av sin fantasi vilket de anser vara viktigt även på 

gymnasienivå, fantasin har en tillfredsställande effekt (a.a.). I linje med att den 

konstnärliga verksamheten leder till glädje menar informanterna i Lindgrens (2006) 

studie att genom de estetiska ämnena blir eleverna till goda samhällsmedborgare, det 

vill säga undervisning i de estetiska ämnena blir ett medel eller verktyg för att skapa 

bättre människor (a.a.).  

Undervisningen kan ses som ett sätt att fostra eleverna till att fungera i dagens 

samhälle, andra förmågor som informanterna trycker på är att eleverna får bättre 

självförtroende, samarbetsförmåga och lyhördhet via den konstnärliga verksamheten. 

Det finns även några lärare som menar att eleverna frigör sig från ett samhälle som 

lärarna menar är passiviserande (Lindgren, 2006). Det ovansagda går även att finna i 

Elsners studie där dramalärarna till exempel menar att deras undervisning bidrar till 

en personlighetsutveckling och att eleverna lär sig att samarbeta (Elsner, 2000). 

Musiklärarna säger sig uppleva detsamma inom sin undervisning, här talas det om en 

personlig mognad som sprider sig till de andra ämnen, det vill säga en form av 

överspridningseffekt. Vidare menar många av lärarna att det kan kopplas till att 

musikämnet innehåller ett arbete med känslor, man slår an ett känsloinnehåll. ”[D]et 

gäller kanske många estetiska ämnen då, det hjälper till att få känslomässiga…att 

lösgöra det känslomässiga på något sätt” (Elsner 2000, 38). En annan fostrande 

funktion, enligt informanterna, är den precision och koncentration som krävs i 

musikämnet speciellt när det gäller kollektivt musicerande. Eleverna lär sig att lyssna 

på andra och invänta sin tur (Elsner 2000). 

En viktig aspekt som två av lärarkategorierna i Elsners (2000) studie för fram som 

argument för de estetiska ämnenas existens i den svenska skolan är betydelsen av 

kulturarvet. Musik- och bildlärarna menar att det är viktigt att undervisa eleverna om 

kulturhistoria. Inom bilden handlar det om att eleverna ska tillskansa sig ett 

bildregister som kan ses som en bildmässig referensram. Lärarna vill ge eleverna ett 

historiskt och kulturellt sammanhang för deras eget skapande och anser att det tillhör 

allmänbildningen att kunna känna igen och orientera sig inom bildområdet. 

Kulturarvet är också något som betonas bland musiklärarna. De menar att 

musikämnet både ämnar föra vidare ett musikarv och ge möjlighet till nyskapande, 

med andra ord reproducera och producera. Genom att kunna orientera sig inom 

musikutbudet ger det eleverna möjligheter att också kunna sovra i materialet. Hos 

drama- och teaterlärarna finns inte denna betoning av kulturarvet även om man läser 

pjäser som kan sägas ingå i en västerländsk kanon. Framförallt är det dramalärarna 

som avsäger sig ansvar för att föra vidare ett kulturarv; de ser mer sin undervisning 

som ett pedagogiskt verktyg. Däremot för de fram att deras undervisning kan ha en 

traditionsbärande effekt eftersom terminer gärna avslutas med någon form av scenisk 

gestaltning (a.a.). 
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Kommunikation är ett återkommande begrepp i Elsners (2000) studie. Lärarna menar 

att ett av de viktigaste målen inom undervisningen är att eleverna ska använda 

konstarterna som kommunikation. Vilken sorts kommunikation som avses beror på 

vilket ämne som diskuteras. Bildlärarna menar att i bilderna finns elevernas 

erfarenheter och upplevelser porträtterade. Bildlärarna diskuterar också bilders 

betydelse i samhället och att eleverna med hjälp av kunskaper i bildämnet lättare kan 

förstå det bildflöde som de möter. Musiklärarna betonar mer den känslomässiga 

kommunikationen som finns inbunden i musiken medan drama- och teaterlärarna 

snarare menar att kommunikationen hänger samman med existentiella frågor. Sedan 

1980-talet har det både i svensk och internationell debatt funnits en tanke om att 

bilden är ett minst lika viktigt språk som det talade och skrivna (a.a.). 
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3 SYFTE 
Kultur och den estetiska lärprocessen är begrepp som har fått en allt större plats i den 

rådande skoldebatten, samtidigt som kursen estetisk verksamhet tas bort från 

gymnasiet och estetiska ämnen tonas ned i lärarutbildningen (prop. 2009/10:89). För 

att belysa ambivalensen vill vi ta reda på hur lärare i de estetiska ämnena ser på sina 

ämnen och hur de upplever sin roll och funktion i skolverksamheten. Syftet är, med 

andra ord att belysa och undersöka ett lärarkollegial som kantas av stora förändringar 

i och med den nya läroplanen för gymnasieskolan GY 2011 (Skolverket, 2011). 

Syftet är även att se om lärarnas utsagor går i linje med tidigare forskning eller om 

det har skett en förändring i hur lärarna talar om sina ämnen samt roll och funktion. 

En förlängning av denna ambition görs genom att se om det går att finna en 

kunskapskultur i den svenska gymnasieskolan där estetlärarna ingår? Positionerar de 

sig som en egen kunskapskultur frånskild den övriga undervisningen? Denna 

problematik ämnar vi besvara utifrån frågeställningarna nedan. För att besvara 

studiens syfte används fokusgruppsintervjuer.  

 Hur ser lärare i de estetiska ämnena på sina ämnen, det vill säga vilken 

ämnessyn har de? 

 Hur ser lärarna på att estetisk verksamhet inte finns bland de 

gymnasiegemensamma ämnena? 

 Hur ser lärarna i de estetiska ämnena på relationen till andra ämnen, det vill 

säga möjligheten till ämnesintegrering?  

 Hur uppfattar lärare i de estetiska ämnena sin roll och funktion i 

skolverksamheten? 
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4 METOD 

Nedan presenteras den metod som använts för att genomföra studien. Metodavsnittet 

tar upp vetenskapsteoretisk ansats, metodval, urval, genomförande, bearbetning och 

avslutas med etiska överväganden. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Studien har genomförts utifrån ett hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv. Med hjälp 

av denna metod kan man skapa en förståelse för den mänskliga existensens 

grundbetingelser, det vill säga kunna tolka mänskliga handlingar. Hermeneutiken 

syftar också till att kunna förstå människor genom att tolka hur de kommer till 

uttryck i olika handlingar, vilket gör att en förståelse av innebörden kan skapas. Det 

kan sägas att med hjälp av hermeneutiken kan även diskurser belysas (Runa Patel & 

Bo Davidson, 2003). Detta passar föreliggande studie väl, eftersom syftet är att 

utifrån lärarnas utsagor få insikt i hur eller om de skapar en kunskapskultur. Vid 

användning av en hermeneutisk ansats är det vikigt att kunna se helheten i ett 

forskningsproblem och inte studera bit för bit. Det kan illustreras genom att helheten 

är mer än summorna. Till exempel läses hela intervjun först igenom för att få en 

förståelse för helheten, därefter läses del för del för att skapa ny förståelse. Genom 

att ställa helheten i relation till de olika delarna och pendla mellan helheten och 

delarna nås en så fullkomlig förståelse som möjligt. För att tolka materialet används 

hela tiden den egna förförståelsen som ett redskap (a.a.). Hans Åkerberg (1986) 

menar att det i en hermeneutisk tolkning finns två olika moment. Det ena momentet 

är tolkandet som processanalys och det andra momentet är tolkandet av den färdiga 

tolkningen. Det kan förklaras genom förförståelse – tolkning, tolkning – förståelse. 

Detta sätt att tolka kan även kallas för den hermeneutiska spiralen, tolkningen i 

samspelet mellan helhet och del och på så sätt fås en djupare förståelse för vår 

datainsamling.   

4.2 Metodval  

Eftersom föreliggande studie ämnar undersöka kunskapskulturer och inte enskilda 

lärares ämnessyn har undersökningen genomförts i fokusgrupper. Fokusgrupper är en 

typ av gruppintervju där data samlas in genom en så kallad gruppinteraktion. Syftet 

med fokusgrupper är att de i möjligas mån ska liknas vid vardagliga situationer. Vill 

man studera hur ett visst ämne diskuteras och gestaltas bland olika grupper av 

människor är fokusgrupper en bra metod. Studien ämnar undersöka kunskapskulturer 

och diskurser, det vill säga hur en grupp av estetlärare uttrycker sin ämnessyn, syn på 

borttagandet av estetisk verksamhet, syn på ämnesintegrering och syn på sin roll och 

funktion i skolverksamheten. Detta låter sig inte göras via enskilda intervjuer, 

eftersom det endast resulterar i enskilda utsagor. Därmed är användandet av 

fokusgrupper ett starkt argument för att användas för att besvara studiens syfte. För 

att genomföra en fokusgruppsintervju är det viktigt att moderatorn (samtalsledaren) 

är tillbakadragen och låter deltagarna föra en diskussion med varandra utan att lägga 

sig i för mycket. Det innebär dock inte att moderatorn är helt avskild från gruppen, 

utan kan fördela ordet till någon eller några för att hålla diskussionen levande. Ett 

annat tillfälle när moderatorn bör agera är om det till exempel finns en stark ledare 

som tar det mesta talutrymmet. Detta för att de andra deltagarna inte ska hamna i 

skymundan (Victoria Wibeck, 2010).  
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Denna typ av intervju är en kvalitativ intervju som gör att en djupare kunskap och 

förståelse uppnås inom ett problemområde (Patel & Davidson, 2003). Jan Trost 

(2010) förklarar kvalitativa studier som ett försök att förstå människor och deras sätt 

att resonera och reagera (a.a.). I en kvalitativ undersökning används ofta öppna 

intervjufrågor, vilket innebär ett större svarsutrymme för intervjupersonen. Det 

innebär att det finns en låg grad av strukturering och det går inte att i förväg 

formulera ett ”sant” svarsalternativ (Patel & Davidson, 2003). Innan en kvalitativ 

intervju ska utföras är det viktigt att forskaren är förberedd och har läst in sig på 

ämnet och studerat tidigare forskning för att kunna göra intervjun så kvalitativ som 

möjligt. Inom hermeneutiken är förförståelsen om ett ämne en naturlig utgångspunkt 

i tolkningsprocessen. För att lyckas med en kvalitativ intervju är det viktigt att både 

intervjuare och intervjuperson är medskapare i ett samtal där intervjuaren hjälper till 

med att skapa ett meningsfullt sammanhang om det studerade ämnet. Andra 

betydelsefulla faktorer som är meningsfulla för samtalet är de icke verbala 

uttrycksformerna, det vill säga gester, mimiker och kroppsspråk. Dessa faktorer bör 

behärskas för att det inte ska skapas ett asymmetriskt maktförhållande mellan 

moderatorn och informanterna (Patel & Davidson, 2003). Det ovansagda fanns i 

åtanke under fokusgruppsintervjun och beskrivs mer detaljerat under rubriken 

genomförande. 

Intervjufrågorna har formulerats med utgångspunkt från fyra olika teman, vilka är 

ämnessyn, estetisk verksamhet, ämnesintegrering och roll och funktion (se bilaga 1
7
). 

Dessa teman har valts ut efter genomläsning av tidigare forskning och litteratur som 

behandlar det valda ämnet. I texterna har vi sett olika ämnen kontinuerligt 

återkomma, vilka kan knytas till de valda temana. Samtidigt har vi haft föreliggande 

studies preliminära frågeställningar i åtanke när vi tog fram dessa teman. Enligt Alan 

Bryman (2011) är det alltid bra att ha frågeställningar och syfte i åtanke när frågor 

inför en intervju ska sammanställas (a.a.). En del forskare kan intervjua en 

fokusgrupp utan att ha förberett intervjufrågor, de har istället fört ett öppet samtal där 

moderatorn endast presenterar ett tema (Wibeck, 2010). Vi har inte vanan som krävs 

för att komma utan förberedda frågor därför har vi i förväg skrivit ner frågor utifrån 

våra teman (se bilaga 1). Dessa frågor har vi haft som underfrågor till teman och de 

har ställts om det inte uppkom naturligt i samtalet. Fördelarna med frågorna är att de 

är öppna frågor vilket betyder att informanterna ofta pratar mer om det de anser är 

viktigt vilket också ger moderatorn nya teman och frågor som är betydelsefulla för 

forskningen. Nackdelar med öppna frågor kan vara att informanterna pratar längre 

vilket gör att det är tidsödande (Bryman, 2011). 

4.3 Urval 

Vi valde att intervjua två fokusgrupper bestående av lärare i estetiska ämnen på en 

gymnasieskola i Småland och på en gymnasieskola i Skåne. Lärarna valdes genom 

att gå till respektive gymnasieskola för att personligen fråga dem om de kunde tänka 

sig att ställa upp på en gruppintervju. Vi visste sedan tidigare att estetprogrammet 

                                                 

 

 

 
7
 Underfrågorna till våra teman är ej frågor som vi ställt till informanterna, de har endast varit ett stöd 

för oss när informanterna behandlat ett ämne eller om tystnad uppstått.  
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finns på dessa skolor. De lärare vi kom i kontakt med var lärare som undervisar i 

bild, drama, dans och musik. Antalet medlemmar i gruppen skulle vara fyra eller fem 

lärare, men dagen då intervjun ägde rum kom endast tre lärare i varje fokusgrupp 

eftersom de andra lärarna som först varit intresserade inte hade möjlighet att delta. 

Första fokusgruppen bestod av två bildlärare och en musiklärare i åldern 50 år och 

uppåt, en kvinna och två män. Den andra fokusgruppen bestod av två musiklärare 

och en bildlärare i åldern 40-50 år, samtliga var kvinnor.  

När en studie med fokusgrupper ska genomföras är det svårt att avgöra hur många 

grupper studien ska innehålla. För många fokusgrupper innebär att moderatorn måste 

lägga ner väldigt mycket tid på transkribering och på analysen av resultatet. Det tar 

ofta mycket längre tid än man tror, vilket också kan resulterar i ett ohanterligt 

material att arbeta med. För få grupper kan innebära en svårighet i att hitta teman och 

mönster i resultatet (Wibeck, 2010). Av tidsekonomiska skäl föll valet på att göra två 

fokusgruppsintervjuer. 

4.4 Genomförande 

Ett bra sätt att dokumentera en fokusgrupp är att använda sig av ljudinspelning och 

en videokamera. När endast ljudinspelning används kan det vara svårt att veta vem 

det är som talar, därför är det bra att även dokumentera med hjälp av en videokamera 

(Wibeck, 2010). För att samla in data valdes användning av både ljudinspelning och 

videokamera, detta för att säkra fokusgruppens samtal, vilket också ökar 

reliabiliteten för studien. Reliabilitet kan med andra ord förklaras som trovärdighet 

eller noggrannhet (Christer Stensmo, 2002). 

Den första intervjun ägde rum på en förmiddag innan lunch i bildsalen på skolan. 

Detta var en undervisningsfri dag där lärarna hade utvecklingssamtal med eleverna. 

Den andra intervjun ägde rum på en eftermiddag i fikarummet där samtliga lärare 

gått ifrån sina klasser för att kunna medverka. Samtliga intervjuer varade i cirka 60 

minuter och genomfördes under hösten 2013. För både oss och för respondenterna 

föll det sig naturligt att genomföra intervjun på deras respektive skolor eftersom det 

är en miljö där de känner sig trygga och för att det rent praktiskt var lättare att 

genomföra intervjun där. Viktigt att nämna är att miljön kan påverka samtalet på 

olika sätt. Skulle intervjun ägt rum på universitetet skulle det kunna medföra ett 

övertag för oss. I och med att intervjuerna genomfördes på respektive skola försöktes 

ett symmetriskt maktförhållande skapas (Wibeck, 2010). Innan samtalet påbörjades 

möblerades bord och stolar så att vi kunde sitta i en mindre grupp och samtala. 

Wibeck (2009) menar att det är viktigt som moderator att arrangera stolar och bord 

för att skapa ett bra samtalsklimat. Därefter skedde en presentation av oss själva och 

föreliggande studie. För att bryta isen bjöd vi informanterna på fika. 

Det tydliggjordes innan intervjun började, att intervjun skulle liknas vid ett samtal 

där vi moderatorer skulle befinna oss i skymundan. Som moderator är det viktigt att 

ha ”is i magen” och låta informanterna ha störst talutrymme och därmed våga vänta 

in dem om det blir tyst. Om man som moderator väntar in informanterna vid en lång 

tystnad kan det komma upp spontana samtalsämnen som kan vara intressant för 

resultatet. Det är viktigt att ibland tillåta ett samtalsämne att sväva ut, men 

moderatorn måste också kunna känna in när det drar iväg för långt och kunna sätta 

en gräns genom ett nytt samtalsämne (Wibeck, 2010). I vårt fall var det tydligt när 

informanterna var färdiga med ett samtalsämne. Det märktes av genom att de 

tystnade och väntade in ”nästa” fråga. Det kändes som att de ville ha tydliga 

riktlinjer istället för att det skulle pågå en diskussion dem emellan. Samtalen 
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avslutades med att vi frågade samtliga om de hade något mer att tillägga eller 

förklara. Kontakt med informanterna har inte bibehållits efter intervjuerna.   

4.5 Bearbetning 

För att bearbeta studiens material har en transkribering genomförts. Transkribering 

av ett resultat är tidskrävande men ett måste vid en kvalitativ intervjustudie (Wibeck, 

2010). När transkriptionen är färdig ska materialet bearbetas och det finns många 

olika sätt att bearbeta materialet (Patel & Davidson, 2003). I föreliggande studie har 

ett hermeneutiskt tolkningssätt använts, som har nämnts tidigare i kapitlet.  För att 

öka validiteten har vi valt att titta på transkriptionerna enskilt och gjort en 

sammanställning av dem innan vi började jämföra dem för att hitta teman och 

mönster. Enligt Wibeck (2010) är det bra att analysera var för sig för att sedan 

tillsammans koda empirin. En hermeneutisk spiral användes vid tolkningen av 

studiens textmaterial där en pendling mellan helhet och del skapade en djupare 

förståelse för materialet.  

De teman som framkommit av fokusgruppsintervjuerna är ämnessyn, estetisk 

verksamhet, ämnesintegrering och roll och funktion i skolverksamheten. Det 

förstnämnda temat har även fyra underteman vilka är, bildning och kulturarv, teori 

och praktik, hårt arbete eller en oas
8
 och estetiska ämnen som metod. De fyra 

huvudtemana kan direkt härledas från studiens intervjuämnen och underfrågor. 

Bakgrunden och den tidigare forskning har också haft betydelse för hur dessa teman 

framkommit eftersom vår förförståelse har varit styrande när textmaterialet kodades. 

Begrepp som kulturarv, bredd, samhällets förändring, verktyg, praktiskt orienterat, 

koncentration, glädje och bildning är några av de begrepp som har varit 

återkommande i båda fokusgrupperna. Dessa begrepp har kunnat kopplas till 

bakgrunden och den tidigare forskningen. 

Annika Lantz (2013) skriver att moderatorn i tolkningsprocessen använder ett 

tankemässigt kategorisystem, det vill säga att människan skapar ett sätt att se på nya 

saker utifrån olika kategorier. Vid bearbetningen av materialet är det vanligt att 

forskaren finner ämnen som inte är lämpligt att ha med i studien. I föreliggande 

studies material har en del kategorier som inte lämpar sig i studien funnits. Dessa 

teman angick mest lärarna själva. Till exempel fanns en diskussion om vilka tider 

lärarna hade sina arbetslagsmöten, detaljerade beskrivningar av genomförda projekt 

och en lärares årliga resa till Paris. Anledningen till sådana diskussioner var att vi 

försökte styra så lite som möjligt. 

4.6 Etiska förhållningssätt 

I en kvalitativ studie där intervjuer genomförs bör etiska övervägande göras eftersom 

forskningen berör människor och människors utsagor (Christina Forsberg & Yvonne 

Wengström, 2008). Vetenskapsrådet (2002) menar att informanterna ska veta att de 

deltar på frivillig basis och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. I 

föreliggande studie berättades vid den första kontakten med lärarna om studiens syfte 

                                                 

 

 

 
8
 Med oas menas en fristad eller en avslappnande miljö. 
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och under vilka förutsättningar de deltog. En annan viktig aspekt som moderatorn 

bör ha i åtanke vid etiska överväganden är anonymisering. Vid anonymisering 

undanröjs all information om deltagarna i en forskning för att inte utelämna någon 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna i studien informerades om att deras namn 

skulle fingeras. Det är inte endast fingering av namnen som är viktiga att ta hänsyn 

till, enligt Wibeck (2010) måste moderatorn även bevara det inspelade materialet på 

en skyddad plats för att säkra anonymiteten, vilket har gjorts i föreliggande studie. 
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5 RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet genom den tematisering som nämndes i metodkapitlet. 

Temana är ämnessyn, estetisk verksamhet, ämnesintegrering samt roll och funktion i 

skolverksamheten, vilka kan kopplas till frågeställningar ovan. Samtliga lärare har 

fiktiva namn och direkta citat används för att öka validiteten för vår tolkning. För att 

göra det lättare för läsaren benämns grupperna som fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2. 

Detta för att se om det går att tala om en gemensam kunskapskultur för estetlärarna 

eller om fokusgrupperna skiljer sig så mycket åt att det är två olika kunskapskulturer 

som framträder. Rubrikerna och således tematiseringen ska inte ses som kategorier 

med skottsäkra glas och ibland kan vissa av lärarnas utsagor kategoriseras på mer än 

ett sätt. Vi har emellertid i möjligaste mån placerat lärarnas utsagor i temat som det 

sagda har flest beröringspunkter med. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet. 

5.1 Ämnessyn 

Resultat under den här rubriken tar sin utgångspunkt i lärarnas ämnessyn. Synen 

presenteras utifrån fyra olika aspekter bildning och kulturarv, teori och praktik, hårt 

arbete eller en oas och estetiska ämnen som metod och verktyg.  

5.1.1 Bildning och kulturarv 

Nedan beskrivs lärares ämnessyn vad gäller att ge eleverna en bred kunskapsbas. 

Den breda kunskapsbasen kopplas samman med bildning och kulturarv. Men det 

kopplas även ihop med att det estetiska programmet är ett högskoleförberedande 

program. Det sistnämnda påpekas av lärarna genom att förklara dels att det estetiska 

programmet på gymnasiet inte är en konstskola och dels genom att lärare menar att 

de inte har siktet inställt på att eleverna ska bli konstnärer eller musiker. 

Veronica (Fokusgrupp 1): Då är du inne på väldigt många områden redan alltså 

och jag vill bara säga omkring bildämnets vad ska man säga kärninnehåll som 

NN (lärare i fokusgruppen) också säger det är ingen konstskola dom kommer till 

det är en vanlig studieföreberedande gymnasium, skola och det brukar vi 

poängtera väldigt mycket. 

 

Anna (Fokusgrupp 2): Det är ju inte tanken är inte att mina elever ska bli 

konstnärer eller gå in på en konstnärlig utbildning…  

Detta resonemang är genomgående i båda fokusgrupperna även om det i fokusgrupp 

1 också finns lärare som menar att vissa av eleverna har en fallenhet för skapandet 

och de nämner att ungefär var tredje år har de en elev som söker sig vidare till 

konsthögskolor. Lärarna poängterar istället att de vill ge eleverna en bredd och vidga 

deras begreppsvärld. Det är framförallt fokusgrupp 1 som trycker på detta; att öppna 

nya dörrar för eleverna som de inte visste fanns.     

Olof (Fokusgrupp 1): Okej man är bra när man på tecknar men för att bli bättre 

så måste man våga kliva ut, okej måla är jag inte så bra på. Då är det kanske det 

du ska jobba mer med, att våga utmana sig, och kliva vidare på vägar som man 

inte riktiga har gått. Åh det är väl då i stort så vill vi väl ge dom en bredd liksom 

att dom ska ha mycket med sig när dom går härifrån. 
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Mattias (Fokusgrupp 1): Så tänker vi också, det som dom spelar på fritiden det 

ska vi inte spela mer av här, utan här ska vi utöka deras kunskapsområde, visa på 

bredd. 

Bredden kopplar några av lärarna till bildning och att förmedla ett kulturarv till 

eleverna. För att eleverna ska kunna skapa, analysera och reflektera måste de ha en 

gemensam referensram anser lärarna. Enligt lärarna sammanhänger detta med att en 

elev aldrig kan skapa något från grunden eftersom man ständigt påverkas av uttryck 

från det omkringliggande samhället, både från det förflutna och det samtida. I sin 

undervisning arbetar de till exempel med parafraser
9
 för att visa hur nutida 

kulturprodukter hämtar inspiration från äldre kulturprodukter. En av lärarna menar 

att detta är att diskutera kulturarv utan att det känns föråldrat. 

Veronica (Fokusgrupp 1): Men känner man till Resan till månen så blir 

upplevelsen mycket större. Och man kunna säga att dom som har skapat filmen 

absolut känner Resan till månen, alltså sin filmhistoria. Så är det ju med allting. 

 

Olof (Fokusgrupp 1): Det handlar ju om att göra världen större. 

 

Veronica (Fokusgrupp 1): Ja bildning, bildning. 

 

Olof (Fokusgrupp 1): Ja så sent som igår hade jag utvecklingssamtal med nån 

som just hade börjat se går runt gick runt i NN (stad) ah en korintisk pelare 

liksom att ha en koppling tillbaka och kunna fylla i den här kunskapen och veta 

vad det är liksom. 

Bildning, kulturarv och bredd hänger samma för lärarna ovan. I fokusgrupp 2 tar inte 

lärarna upp begreppen bildning eller kulturarv under intervjun, utan när de talar om 

bredd hänvisar de till olika projekt som genomdrivs på skolan. I projekten får 

eleverna använda en mängd olika färdigheter som de övar upp i olika kurser. Det här 

berörs mer under rubriken ämnesintegrering, eftersom det har fler beröringspunkter 

med att skapa helheter och autenticitet för eleverna. 

Bredd är inte bara ett uttryck för något som lärarna vill ge eleverna utan en lärare 

nämner även att bredden ska finnas hos läraren själv, i aspekten att ha en spännvidd 

mellan ämneskompetenserna. 

Veronica (Fokusgrupp 1): … där tror jag också att bildlärarna har luckrat upp lite 

mer alltså dom har lite bredare nån studera ju t.ex. svenska eller idrott och ibland 

kan det faktiskt va riktigt bra att man inte fastnar för mycket i vad ska man säga i 

bildträsket men se det som ett språk, en kommunikation, visuell kultur, hela, allt 

detta… Sen är bildämnet är ju som svenska eller tyska eller så det är ju språk, 

kommunikation va. 

                                                 

 

 

 
9
 En omskrivning av något redan existerande finns inom alla konstarter. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/parafras/279799, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-01-02.  



22 

 

Kommunikation är även ett begrepp som de övriga lärarna tar upp, men oftast 

kopplat till den nya kursen estetisk kommunikation. Lärarna beskriver hur eleverna 

ska reflektera över hur de når ut med sin kommunikation. Vad själva 

kommunikationen består av nämns aldrig. Lärarna talar aldrig om de estetiska ämnen 

som ett språk i sig, förutom läraren i exemplet ovan.  

5.1.2 Teori och praktik 

En stor del av samtalen i fokusgrupperna behandlar tudelningen mellan teori och 

praktik i de estetiska ämnena. I synen på vad som ska fokuseras i ämnena, teori eller 

praktik, utkristalliseras en diskrepans mellan de olika fokusgrupperna.  Lärarna i 

fokusgrupp 1 anser att det teoretiska är den största delen eller i alla fall den mest 

bärande delen i deras ämnen. De menar att det finns en praktisk kultur i deras ämnen, 

att eleverna skapar olika produkter i form av musikstycken och bilder. Men lärarna 

vill hellre att eleverna ska bära med sig reflektioner, analyser och historiska 

bakgrundskunskaper, det vill säga den mer teoretiska aspekten av deras ämnen. 

Lärarna menar vidare att de är mer intresserade av processen, det vill säga elevernas 

tankar om produkten och hur de motiverar sina val. Om produkten sen visar sig bli 

bra är det bara att betrakta det som en positiv bieffekt. En av lärarna menar 

emellertid att det är något som varierar från lärare till lärare, hur stor vikt man lägger 

vid den slutgiltiga produkten.  

Veronica (Fokusgrupp 1): Men vägen dit och alla funderingar och val 

jämförelser och referenser och analyser det är ju det som är det värdefulla.  

 

Olof (Fokusgrupp 1): Det är ju det som man har kvar när produkten har brunnit 

upp. 

 

Veronica (Fokusgrupp 1): Så det är ju klart att det är kul med produkter som blir 

fina bilder, med en figur eller så. Men det är ju inte det som är grejen. 

Även om lärarna i fokusgruppen är eniga om vikten av det teoretiska menar de att 

eleverna känner en glädje och njutning i att hålla på med det praktiska, att få utveckla 

sin hantverksskicklighet. Lärarna nämner även många produkter eleverna har gjort 

och pekar på målningar i rummet som intervjun hålls i. Det är ofta när det inte talas 

explicit om ämnessyn som elevernas praktiska görande kommer upp till ytan.  

I fokusgrupp 2 talas det mycket om elevernas produktioner, bland annat de olika 

projekten som eleverna gör. Det praktiska nämns även här i termer av att eleverna 

kan känna glädje eller stolthet över den låt de har skrivit etc. Det är först när samtalet 

kommer in på styrdokument som lärarna nämner teoriaspekten i deras ämnen. 

Lärarna tycker att det är svårare för elever att nå de höga betygen idag än i den gamla 

gymnasieskolan, mycket på grund av att det är mer analyser och reflektioner som ska 

bedömas. Musiklärarna nämner även att eleverna redan i ettan måste behärska noter 

något som inte var ett krav förut. De menar vidare att detta kan bli ett stort hinder för 

de elever som vill spela på gehör och aldrig har läst noter. En av lärarna nämner att 

hon inte ser sig som en teoretiker och att hon därför försöker göra så lite teoretiskt 

som möjligt i sina ämnen. Vidare menar hon att hon inte besitter kompetens i att 

bedöma skriftliga analyser. 
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Anna (Fokusgrupp 2): Ja och jag har ju inget sånt i min utbildning det finns ju 

ingenting som hade med det skrivna så det va väl muntlig bildanalys man 

pratade om när man skulle spåna lite (skrattar högt). 

Vad gäller styrdokumenten anser och hoppas fokusgrupp 1 att det är mer 

processorienterad bedömning i de nya styrdokumenten, eftersom de menar att 

eleverna inte blir hantverksskickliga på de tre åren de går på gymnasiet. Det är först 

och främst ett studieföreberedande program, vilket redan har nämnts i kapitlet ovan. 

5.1.3 Hårt arbete eller en oas 

Under den här rubriken tecknas lärarnas föreställning av de estetiska ämnena som 

kopplade till hårt arbete eller en oas. Ord som har kopplats till hårt arbete är plugg, 

slit och övning. Till temat oas har ord som roligt, kul, glädje och annorlunda 

kopplats. Här syns en tydlig skillnad mellan de två fokusgrupperna precis som under 

rubriken teori och praktik. Fokusgrupp 2 tycker att deras ämnen karaktäriseras av 

glädje och lust. En av lärarna menar att det viktigaste för henne är att eleverna tycker 

att det är roligt att komma till hennes lektioner. Hon tycker att miljön hon skapar i 

klassrummet är en oas där eleverna får lov att prata, skratta och ”till och med fika” 

(Anna - Fokusgrupp 2). Estetiska ämnen är på det här sättet annorlunda än vanliga 

pluggämnen enligt läraren. Vidare menar hon att själva resultatet inte är det 

viktigaste, utan hon strävar istället efter att eleverna ska ha kul. Fokusgrupp 1 ser 

även de att det finns något avslappnande i deras verksamhet men de kopplar inte det 

till själva undervisningen utan menar att det är ”högt i tak” (Veronica - Fokusgrupp1) 

på det estetiska programmet. Vidare säger de att elever som under grundskolan har 

setts som ”udda existenser” (Veronica - Fokusgrupp 1) har hittat hem på det estetiska 

programmet, här har man tillåtelse att vara sig själv. I samma fokusgrupp har en 

lärare under utvecklingssamtal märkt att både elever och deras föräldrar menar att ett 

skäl till att valet föll på det estetiska programmet var att eleverna ville ha kul under 

gymnasietiden och en framtid inom den konstnärliga verksamheten är inte det mest 

angelägna. Läraren tycker att det är en sund inställning samtidigt som hon menar att 

det inte alltid är kul att gå det estetiska programmet eftersom det är mycket slit och 

plugg. Det här kopplas samman med att lärarna beskriver hur eleverna ofta pratar om 

talang. Alla tre lärare i fokusgruppen menar att det kanske är fem procent talang 

medan det är 95 procent hårt arbete inom de olika konstnärliga inriktningarna. 

Lärarna menar att de är tydliga med att förmedla detta till eleverna och för att 

eleverna ska utvecklas behöver de följa deras instruktioner samt öva mycket själva 

enligt lärarna. Lärarna anser också att eleverna på det estetiska programmet ibland 

har det svårare än elever på andra program. 

Veronica (Fokusgrupp 1): … det är hårt arbete och ibland slår vi också mycket 

på att det kan vara svårare att vara elev här än på natur till exempel, du har 

uppgifter och du pluggar ordentligt så kan det bli rätt eller fel. Hos oss, (paus) ja 

men alltså vadå rätt och fel? Det är olika igen, parametrar det kan vara mer eller 

mindre omsorgsfullt gjort intressant och nyskapande tankemässigt väldigt 

spännande men men…  

 

Olof (Fokusgrupp 1): Ja du kan ju inte säga att det är rätt svar. 

 

Veronica (Fokusgrupp 1): Jag bestämde att jag ville ha ett A, jag vill ha ett A, 

berätta för mig vart jag ska sätta mer röd färg, det går ju inte. 
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5.1.4 Estetiska ämnen som metod 

En förmåga som samtliga musiklärare framhäver som en effekt av att gå det estetiska 

programmet med inriktning musik, är att eleverna blir bättre på att samarbeta. 

Lärarna menar att eleverna genom att spela i grupp förstår sin roll i gruppen och även 

att det finns ett beroendeförhållande bland gruppens medlemmar. Detta menar en av 

lärarna leder till att eleverna blir mer ansvarstagande. Samma lärare menar att även 

om det finns grupparbeten i andra skolämnen så är det inte på ett lika autentiskt sätt 

som i ämnet musik. Läraren framhäver vidare att i kursen estetisk verksamhet fick 

elever verktyg som det moderna samhället kräver på arbetsmarknaden. Verktygen 

består av förmågan att leda projektarbeten, föreslå projekt för en VD eller stå på 

scen. Det sistnämnda kopplar läraren till elevens förmåga att stå för sina egna idéer, 

vilket hon anser att man utvecklar i de estetiska ämnena. Elevernas förmågor att 

utveckla självständiga idéer hänger samma med en förmåga som två lärare trycker 

mycket på, nämligen att de estetiska ämnen kan fungera som problemlösning. 

Olof (Fokusgrupp 1): Ja det är väl ett annat sätt att tänka där man, vad ska jag 

säga, vidgar sin fantasi, (lägger ner en penna på bordet) låter den där, ja nu är det 

en kanin liksom att man liksom öppnar upp andra sätt att se på verkligheten som 

kan vara befruktande för all annan verksamhet. 

Att se flera perspektiv på en och samma sak och inte låsa sig vid en bestämd 

uppfattning benämner läraren som estetiska tankar och menar att dessa kan sprida sig 

till andra ämnen också. I samma fokusgrupp finns det en lärare som motsäger detta 

och menar att elever till exempel inte blir bättre på litteratur för att de läser estetiska 

ämnen.  

Ett annat område där de estetiska ämnena får agera metod, och där lärarna är 

överens, är i elevernas identitetsutveckling. Samtliga lärare menar att i den 

konstnärliga verksamheten skapas en miljö där eleverna vågar utmana sig själva och 

de får därmed bättre självförtroende. När det gäller möjligheten till 

identitetsutveckling framhäver lärarna dels sin egen roll i att hjälpa eleverna att 

utvecklas. En av lärarna menar även att de estetiska ämnena är unika på sättet det 

låter läraren möta eleverna där de är och hjälpa dem att växa. I en liknande anda 

menar två andra lärare att de estetiska ämnena är speciella genom att elevernas 

känslor och självbild exponeras.   

Veronica (Fokusgrupp 1): För det är lätt i våra kurser att det ofta är så att vi får 

insyn och tillgång till väldigt många känslor och problematiker och som inte 

kommer fram när man har kemilaborationer till exempel eller så va. 

I dessa situationer har läraren en central roll att kunna handskas med detta utan att bli 

för närgången, enligt en lärare. Samma lärare refererar till lärarna som sitter 

”häruppe” (korridor med estetlärare) som lärare som verkligen bryr sig om sina 

medmänniskor och är genuint intresserade av sina elever, läraren kan inte enbart vara 

sitt ämne. Läraren beskriver detta i termer som det dubbla uppdraget och menar att 

en del är personlighetsstyrkande och uppfostring.  

Även om samtliga lärare menar att de estetiska ämnena är viktiga för elevernas 

identitetsutveckling anser fokusgrupp 1 att det inte ska förväxlas med en ”såndär 

religiös föreställning” (Veronica - Fokusgrupp 1), att studera de estetiska ämnena 

leder inte till att man blir en bättre människa. I samma linje menar lärarna att 
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eleverna inte får mer kraft att läsa andra ämnen genom att de deltar i de estetiska 

ämnena två eller tre timmar i veckan. I fokusgrupp 2 finns det emellertid en lärare 

som menar att musikundervisningen hjälper elever att utveckla empatiska förmågor. 

5.2 Estetisk verksamhet 

Det framhävs i båda grupperna en förtvivlan och sorg över att estetisk verksamhet 

inte längre finns som obligatorisk kurs. Lärarna i fokusgrupp 1 ser det som en 

katastrof och menar att eleverna som tidigare haft estetisk verksamhet har brunnit för 

kursen och många har varit duktiga hantverkare. Det sista uttalandet görs i koppling 

till naturelever. Fokusgrupp 2 uttrycker liknande tankar. De anser att eleverna 

uppskattade estetisk verksamhet och tyckte att det var roligt att gå till lektionerna. De 

påpekar också att eleverna blev besvikna då kursen endast var 50 poäng. I 

fokusgrupp 1 berättar lärarna att naturelever som haft estetisk verksamhet varit nöjda 

över de produkter de fått göra, men också att de fick en respekt för det 

hantverksmässiga görandet. I fokusgrupp 2 menar de att eleverna såg estetisk 

verksamhet som veckans höjdpunkt och att de från kursens början till slut utvecklat 

ett processtänk och utvecklat sin fantasi och sin kreativa förmåga. 

Carin (Fokusgrupp 2): Jag upplevde det också som att många elever såg det som 

veckans höjdpunkt att faktiskt få lov att ha estetisk verksamhet. Jag såg mycket 

glädje i mina lektioner. 

 

Sara (Fokusgrupp 2): Och det va många som kom att som du sa verkligen såg 

upp asså såg ju fram emot detta ämnet att dom skulle ha. 

 

Anna (Fokusgrupp 2): Och blev ju jättebesvikna när det bara va 50 poäng, va 

fortsätter det inte efter jul. 

 

De andra (Fokusgrupp 2): Mm precis. 

Samtliga lärare ser också estetisk verksamhet som ett sätt att nå elever. En lärare i 

fokusgrupp 2 menar att elever som inte läser estetisk verksamhet inte får möjlighet 

att utöva den estetiska genren. Lärarna i fokusgrupp 1 uttrycker elevernas möjlighet 

till en bredd av kunskap. De menar att den estetiska verksamheten var ett sätt att göra 

världen större för eleverna och ett sätt att öka elevernas begreppsvärld. Lärarna ser 

också den estetiska verksamheten som ett sätt att kombinera nytta med nöje och att 

eleverna på så vis får respekt för ämnet som de kanske tidigare inte haft. Även om 

kursen inte längre är obligatorisk finns det fortfarande en möjlighet att välja estetiska 

kurser som valbara kurser. Lärarna menar emellertid att många elever inte väljer 

kursen eftersom estetiska kurser inte ger några meritpoäng. Detta framhävs av båda 

fokusgrupperna som ett problem. Fokusgrupp 2 berättar att det är färre elever som 

väljer estetisk verksamhet som individuellt val och de som väljer kursen är oftast 

elever som redan har alla meritpoäng som behövs. Lärarna hävdar att en orsak till att 

eleverna inte väljer estetiska ämnen i det individuella valet kan vara 

schemaläggarnas fel eftersom de bestämmer vad som passar bäst för eleven med 

tanke på dennes schema. En annan orsak enligt lärarna är att det inte avsätts lika 

många lärare längre till att hålla i de valbara kurserna. Både fokusgrupp 1 och 2 

tycker det är synd om eleverna som missar chansen att läsa en estetisk kurs. 

Fokusgrupp 1 motiverar detta genom att säga att eleverna förlorar en bredd i kunskap 

och kvaliteter, medan fokusgrupp 2 trycker på att de inte får utveckla sin kreativa 

förmåga. 
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Veronica (Fokusgrupp 1): Den gamla estetiska verksamheten där tycker jag att 

väl generellt att pluggfolk inte för att dom kan slappna av men… 

 

Olof (Fokusgrupp 1): Men dom kan utnyttja det på ett annat sätt. 

 

Veronica (Fokusgrupp 1): Ja och upplevde att världen blev oj va härlig, och det 

är inga läxor och så det gör väl inget heller, att man kan kombinera nytta och 

nöje, respekt omkring de här grejerna. Dom fick en stor behållning tycker jag. 

Det går inte att missa att det finns en besvikelse i båda grupperna, men de berättar 

även att det finns en viss besvikelse hos eleverna. Lärarna i fokusgrupp 1 berättar om 

ett gymnasium i närheten där julavslutningar tidigare varit en tradition på skolan, 

men genom att estetisk verksamhet nu är borttaget finns det ingen ”riktig” 

julavslutning. Lärarna som höll i terminsavslutningar är nu inte längre verksamma på 

skolan och det finns därför ingen som engagerar sig i avslutningarna enligt lärarna i 

fokusgruppen. 

Veronica (Fokusgrupp 1): Det är klart att man kan överleva utan den, 

julavslutning, men hur kul är det. 

 

Olof (Fokusgrupp 1): Ja hur kul är det. 

 

Veronica (Fokusgrupp 1): Eleverna är ju jätteupprörda för det är ju, det blir ju 

fattigt. 

När den estetiska verksamheten togs bort som obligatorisk kurs behövdes inte lika 

många tjänster inom de estetiska ämnena och i de båda fokusgrupperna diskuteras de 

försvunna kollegorna. I fokusgrupp 2 berättar lärarna att antalet musiklärare gått från 

nitton till elva och bildlärartjänsterna har gått från sex till tre stycken. De menar att 

det finns en sorg i kollegiet och att många bra lärare har försvunnit från skolan och 

även skolans värld. I fokusgrupp 1 berättar en av lärarna att hon fortfarande har 

kontakt med en lärare som tvingades sluta. Hon berättar att läraren har svårt att hitta 

en ny lärartjänst och hon ”ältar” (Veronica - Fokusgrupp 1) besvikelsen över att 

hennes kompetenser inte efterfrågas längre. 

5.3 Ämnesintegrering 

När det gäller ämnesintegrering finns en tydlig överensstämmelse mellan samtliga 

lärare när det gäller tidsaspekten, de menar att det krävs tid att jobba 

ämnesöverskridande. I fokusgrupp 1 menar lärarna att tiden är en bristvara, för att 

jobba ämnesöverskridande måste lärarna vara samspelta vilket kräver tid för 

planering. Denna tid finns inte och den tid de har, är den tid de skaffat sig själva. En 

lärare menar även att de fysiska förutsättningarna är avgörande för om temaarbeten 

blir av. Hon menar att det skulle vara en omöjlighet för henne att samarbeta med 

kollegor som inte sitter i samma korridor. I den andra gruppen framkommer det även 

att planeringen är det största problemet. De menar att det inte alls finns tid för 

planering eftersom de möten de har tillsammans måste gå till annat som rör 

verksamheten. Ett annat problem som kommer fram i fokusgrupp 2 är att de inte 

orkar, ofta har de så mycket att göra ändå. De uttrycker också att om de ska jobba 

ämnesöverskridande vill de att det ska vara väl planerat för att det ska bli lyckat. En 

annan aspekt som lärarna i fokusgrupp 2 diskuterar är vem som initierar projekten.  

Lärarna menar att det beror mycket på om det finns lärare som är villiga att driva 
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projekten, det vill säga incitamentet kommer inte från skolledare snarare från den 

enskilda läraren.   

Anna (Fokusgrupp 2): När vi orkar. Asså vi hade en väldig, ni håller väl 

fortfarande på men vi hade nån sån grej för något år sedan men när elever, eller 

vad heter det lärare försvinner då tappar man tråden och lite suget efter att ha 

dom här samarbetsgrejorna, det måste ju va nån som driver det nån som pushar 

på att kom igen nu gör vi en ny sån här grej annars blir det ju litegrann att man 

alla slickar sina sår och tycker nu har vi så himla mycket 

undervisningsskyldighet så nu orkar vi inte göra mer än vårt eget ämne. 

Det finns på det hela taget en positiv syn på ämnesintegrering i de båda grupperna 

och lärarna menar att det blir en vinst för eleverna genom temaarbeten. I fokusgrupp 

1 har lärarna bland annat jobbat med både engelskläraren och dramaläraren i olika 

projekt. Men de säger samtidigt att just nu är det svårt att få till gemensamma teman, 

eftersom kurserna har förändrats i och med den nya läroplanen för gymnasieskolan 

GY 2011. Det finns en osäkerhet gällande innehållet i de andra lärarnas kurser. 

Olof (Fokusgrupp 1): Sen kan man ju säga det nya gymnasieprogrammet vi kör 

ju nya kurser under uppbyggnadsskedet av nya gymnasiet. 

 

Veronica (Fokusgrupp 1): Vi fortbildar oss själva just nu. 

 

Olof (Fokusgrupp 1): Precis ja och det är först när man har kört en kurs ett par 

tre gånger man känner att nu har jag hittat en form. Då kan man ju kanske börja 

se sig omkring se vad dom andra håller på med.  

Fokusgrupp 2 diskuterar inte problematiken med nytt kursinnehåll, förutom när det 

gäller den utökade teoretiska biten, vilket har nämnts under rubriken teori och 

praktik. De är positivt inställda till ämnesintegrering och menar att de ofta blir 

lyckat. De berättar att de jobbar mycket med entreprenöriellt lärande
10

 där elever 

jobbar med många estetiska ämnen samtidigt, till exempel musik, drama och media. 

Lärarna menar att det är lättare att jobba ämnesöverskridande om ämnena ligger efter 

varandra på schemat, det innebär att eleverna kan jobba under en hel förmiddag eller 

en hel eftermiddag med ett och samma projekt. De ser det som en vinst att kunna 

jobba på detta sätt eftersom eleverna får ”djupdyka” (Carin - Fokusgrupp 2) ner i ett 

ämne med flera olika perspektiv. 

Carin (Fokusgrupp 2): Och vi har ju jobbat väldigt mycket entreprenöriellt men 

mycket över musikkurserna så vi har jobbat mot GEMU
11

 vi har jobbat 

                                                 

 

 

 
10

 ”Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta 

initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, 

kreativitet och mod att ta risker” (Skolverket 2013) 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap/vad-ar-entreprenorskap hämtad 

2013-12-15  

11
 En kurs inom musikämnet 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap/vad-ar-entreprenorskap
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ensemblen, estetisk kommunikation och haft då projekt där alla dom här tre 

kurserna varit inkluderande. Nån gång hade vi svenskan också med. 

 

Sara (Fokusgrupp 2): Ja när det gäller att skriva texter till låtar som då gjordes. 

I båda fokusgrupperna menar lärarna att den ämnesövergripande ansatsen leder till 

att undervisningen och lärandet blir mer autentiskt. Framförallt trycker fokusgrupp 2 

på att när eleverna arbetar med projekt förbereder de eleverna för framtida yrken.  

5.4 Estetlärarnas roll och funktion i 
skolverksamheten 

I fokusgrupp 1 beskrivs hur kursen estetisk verksamhet ibland blev styvmoderligt 

behandlad och ett tecken på detta var att kursen till exempel fick ligga mellan 

klockan ett och fem på fredagseftermiddagar. En av lärarna menar att de estetiska 

ämnenas status just nu genomgår ett paradigmskifte. En av lärarna håller med och 

menar att han har hört från teaterlärarna att de värderas högre i och med vikten och 

värdet av retorik. Den tredje läraren är något skeptiskt till om det verkligen är ett 

paradigmskifte även om han tycker att det rimligtvis borde vara det i och med att det 

finns en skoldebatt där man talar om värdet av att eleverna få ”vidga sin horisont” 

(Olof - Fokusgrupp 1). Sistnämnda läraren beskriver det som att även om lärarna på 

den här skolan upplever ett uppvärderande så ser det definitivt inte ut så på andra 

skolor. Läraren som har talat om ett stundande paradigmskifte uttrycker en liknande 

tanke när hon menar att i grundskolorna där är det ”hemskt” (Veronica - Fokusgrupp 

1). Grundskolelärarna har inga resurser och får kämpa med disciplin och uppfostran. 

Ord som kopplas till den egna positionen på skolan är till exempel respekt. Liknande 

tankar finns även representerad i den andra fokusgruppen. Där beskriver samtliga 

lärare att de känner sig viktiga på skolan. En av lärarna menar att hon alltid har tagit 

plats varhelst hon har arbetat. Detta är en bild som hon vet inte delas av alla 

estetlärare i Sverige, eftersom hon har deltagit i riksomfattande estetkongresser där 

många estetlärare tycker att de har en marginaliserad roll i skolverksamheten. Trots 

att samtliga lärare menar att de känner sig viktiga och blir respekterad tycker de att 

det finns en negativ samhällsdebatt kring de estetiska ämnena som de anser 

fortplantar sig in i skolan. Fokusgrupp 2 menar att den här formen av attityd från 

samhället gör att elever i mindre utsträckning väljer estetiska ämnen som individuellt 

val. Att elever inte får meritpoäng när de väljer kurser inom estetiska ämnen ser 

lärarna som problematiskt och menar även att deras verksamhet blir lidande. 

Anna (Fokusgrupp 2): Väldigt många väljer ju inte våra ämnen för dom väljer 

extra matte och sånt som ger poäng. 

 

Carin (Fokusgrupp 2): Ja det är taktik. 

 

Sara (Fokusgrupp 2): Ja det ser vi faktiskt en trend av att. 

 

Carin (Fokusgrupp 2): Musik är inte lika viktigt (visar citattecken i luften) tycker 

samhället därför ska jag då inte välja asså någon däruppe har ju nånstans visat 

vägen på vad som är viktigt och vad som inte är viktigt och det har nog varit så 

alltid att i svåra tider får konsten och musik och bilden träda åt sidan lite när det 

gäller den ekonomiska biten man satsar alltså inte så mycket på det, när det är 

lite tuffare tider. 
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Lärarna i fokusgrupp 1 beskriver det som att i det konkurrenspräglade samhället 

satsas det inte på de estetiska ämnena, där prioriteras i stället ämnen som matematik, 

teknik och språk. En av lärarna menar att det är ”ett tankefel” (Olof - Fokusgrupp 1) 

och att det inte är dessa ämnen som styr utvecklingen. Han menar vidare att vi måste 

titta på vad det är som gör att ett land som Sverige kan konkurrera med andra länder. 

Han refererar till en studie som har gjorts där man har mätt hur innovationsrikt ett 

land är, Sverige toppar enligt honom listan. 

Olof (Fokusgrupp 1): Det är ju inte dom eleverna som har gått ut ur Björklunds 

skola som står för den höga placeringen i [undersökningen] utan det är dom som 

har gått i den så kallade flumskolan.  

En av lärarna menar som respons på det att hon inte tycker att det ena utesluter det 

andra. Hon beskriver det som att lärarna inom de estetiska ämnen har öppnat upp 

dörrarna gentemot de andra ämnena och erkänner det kreativa i ämnen som till 

exempel matematik och naturvetenskap, estetlärarna har enligt henne inte monopol 

på det kreativa. Hon ser dock inte att lärare i de andra ämnena erkänner de estetiska 

ämnena som viktiga. 

Veronica (Fokusgrupp 1): Det är många som men jag saknar lite den motsatta att 

dom också öppnar upp och säger att här inom [de estetiska ämnena] finns också 

kvalitéer som är värda att ha med, men det kommer… 

I fokusgrupp 1 diskuteras lärare i andra ämnen än de estetiska ämnena och det ges 

två motstridiga bilder av de andra lärarna. Å ena sidan menar de att lärarna vill 

samarbeta med dem och att de är avundsjuka när de kommer upp i bildsalarna och 

ser vad eleverna arbetar med. En av lärarna i fokusgruppen beskriver hur hon i 

kafferummet och på lunchen berättar om hur hon bedriver sin undervisning. Det här 

menar hon ökar de andra lärarnas respekt för henne ämneskompetens. Vidare säger 

hon att vissa lärare fortfarande verkar tro att eleverna på det estetiska programmet 

endast arbetar praktiskt. Läraren menar att de andra lärarna saknar kännedom om den 

teoretiska aspekten av de estetiska ämnena. En annan lärare inflikar att det finns 

fördomar gentemot elever på det estetiska programmet, både från andra lärare men 

även från andra elever.    

Olof (Fokusgrupp 1): Men det vet jag för några år sedan en lärare som inte hade 

haft ES-elever innan som fick en ES-klass och konstaterade att, ah vad sjutton 

vad du är begåvad att inte du går på en natur... 

 

Veronica (Fokusgrupp 1): Oj oj 

 

Olof (Fokusgrupp 1): Ja precis när man hör det där så undrar man litegrann vad 

har dom för… ja hur tänkte han. 

I fokusgrupp 2 tycker de att det är positivt att alla lärare ska arbeta med estetiska 

uttrycksformer, dock tror de att det beror mycket på lärarens personliga engagemang 

för det estetiska om det införlivas eller inte. De menar att vissa lärare struntar i det 

estetiska och ser det som onödigt för sin undervisning.   

I båda fokusgrupperna diskuteras hur marknadskrafterna i samhället påverkar 

skolverksamheten. I fokusgrupp 2 anser lärarna att det inte satsas några pengar på 



30 

 

kulturella upplevelser för eleverna. De menar att de inte ens kan gå på en 

teaterföreställning med sina klasser för det finns inte ekonomi till det. Samtliga lärare 

ser detta som en effekt av att skolor ska gå med vinst och de menar att det drabbar 

kulturen i skolan negativt.  

Sara (Fokusgrupp 2): Men så har det tyvärr blivit så ju mer saker och ting som 

går med vinst som Carin sa man drar in på kultur när saker och i Sverige är det 

inget bra läge för tillfället för skolor asså det råder liksom. 

 

Carin (Fokusgrupp 2): Dött läge mellan kulturen och skolan. 

 

Sara (Fokusgrupp 2): Jaa asså jag vet inte, det känns inte som just nu så känns 

det kämpigt, så att det som… 

 

Anna (Fokusgrupp 2): Det har ju sakta gått neråt hur länge som helst jag kommer 

snart inte ihåg när det va… 

Liknande tongångar står även fokusgrupp 1 för och de menar att det finns en 

snedvriden fördelning av resurser där det endast satsas på till exempel extra 

matematiktimmar. Enligt lärarna skapas inte konkurrensfördelar genom sådana 

satsningar, utan det leder endast till endimensionella människor. Vidare menar en av 

lärarna att när makthavarna endast har siktet inställt på att göra Sverige mer 

konkurrensdugligt blir de blinda för den kulturella verksamhetens värde. En av 

lärarna instämmer i resonemanget och menar att den konstnärliga verksamheten var 

ett område i skolan där det ansågs att det kunde göras besparingar. 

5.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna ser det som betydelsefullt att ge 

eleverna en kunskapsbredd och öppna nya dörrar. Några lärare belyser att bildning 

och kulturarvet är en central del i de estetiska ämnena, medan andra belyser att 

kreativitet är en viktig del. De estetiska ämnena ses både som praktiska och 

teoretiska. För några lärare är teorin mer bärande än för andra lärare, som menar att 

de är mer praktiskt orienterade. Lärarna beskriver de estetiska ämnena som roliga, 

avslappnande men också som pluggämnen där eleverna får slita hårt. Genom att läsa 

de estetiska ämnena berättar lärarna att elever blir bättre på att samarbeta, de 

utvecklar sin identitet och de blir mer kreativa, vilket lärarna menar är förmågor som 

samhället efterfrågar. Samtliga lärare vittnar om en stor förtvivlan och sorg över att 

kursen estetisk verksamhet har tagits bort. De anser att elever behöver läsa estetiska 

ämnen för att vidga sin horisont och få möjlighet till att utöva den estetiska genren. 

De nämner att meritpoängen är ett problem för de estetiska valbara kurserna samt att 

färre lärare finns tillgängliga för att hålla i dessa kurser, eftersom estetlärartjänsterna 

har reducerats. När det gäller ämnesintegrering är lärarna positiva eftersom det är ett 

sätt att fördjupa sig i ett ämne. Det finns dock brist på planeringstid, vilket gör att de 

ämnesintegrerade projekten blir färre än vad lärarna önskat. De berättar också att de 

vill möta kulturen utanför skolan men att skolan inte har den ekonomin som krävs. 

Lärarna anser att samhället visar vägen bort från de estetiska ämnena genom att ta 

bort estetiska verksamhet och inte ge meritpoäng för estetiska kurser. De menar 

också att det är en felaktig satsning att bara öka till exempel matematiktimmarna, 

eftersom de menar att förmågor som utvecklas i de estetiska ämnena behövs i det 

moderna kreativa samhället. Trots att de märker en negativ samhällsdebatt rörande 
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de estetiska ämnena som påverkar skolverksamhet, tror en del lärare på ett 

paradigmskifte och en del lärare ser sig ändå som viktiga. 
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6 DISKUSSION 
Nedan följer en följer en metoddiskussion där brister och styrkor med studien 

presenteras. Därefter presenteras en resultatdiskussion som knyter samman empirin i 

resultatet med den tidigare forskningen, bakgrunden och det teoretiska perspektivet 

för att få svar på föreliggande studies frågeställningar, vilka är; Hur ser lärare i de 

estetiska ämnena på sina ämnen, det vill säga vilken ämnessyn har de? Hur ser 

lärarna på att estetisk verksamhet inte finns bland de gymnasiegemensamma 

ämnena? Hur ser lärarna i de estetiska ämnena på relationen till andra ämnen, det vill 

säga möjligheten till ämnesintegrering? Hur uppfattar lärare i de estetiska ämnena sin 

roll och funktion i skolverksamheten? Det synliggörs även om det finns en 

gemensam kunskapskultur för fokusgrupperna eller om de skiljer sig åt. Kapitlet 

avslutas med en avslutande sammanfattning där pedagogiska implikationer, framtida 

forskning samt slutord presenteras. 

6.1 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras studiens val av metod, dess för- och nackdelar samt studiens 

vetenskaplighet. I metodkapitlet ovan har en grundlig beskrivning av 

tillvägagångssättet gjorts, vilket ökar undersökningens genomskinlighet och 

transparens. Detta möjliggör i sin tur för läsaren att kunna inta ett kritiskt 

förhållningssätt till resultatet ovan. Det är alltid betydelsefullt att belysa en forskares 

makt i ett vetenskapligt alster. I föreliggande studie kan makten beskrivas som en 

makt över tolkandet av informanternas utsagor. Viktigt är att inte exploatera det 

sagda och göra adekvata tolkningar som kan motiveras utifrån transkriptionerna.  De 

många citaten i resultatet kan ses som ett sätt att stärka och motivera gjorda 

tolkningar. Ett annat sätt att stärka tolkningarna har varit att inte fastställa 

frågeställningar och syfte för tidigt utan i stället ha något bredare teman för att 

undvika att informanterna påverkas i en viss riktning. Med detta sagt bör det 

emellertid påpekas att eftersom hermeneutiken har fungerat som vetenskapsteoretisk 

ansats är vår förförståelse bärande för själva tolkningen, det vill säga förförståelsen 

kan styra vilka mönster som syns i materialet. Detta är nackdel eftersom det försvårar 

forskaren möjlighet att hitta nya ingångar i det insamlade materialet. En medvetenhet 

om att den första intervjun kan ha färgat synen den andra intervjun har även funnits 

med i bearbetningen av materialet. Wibeck (2010) menar att det är lätt att som 

moderator bli påverkad av tidigare intervjuer. Den första intervjun kan emellertid ha 

varit till nytta för det andra samtalet eftersom erfarenheten hjälper en att sätt 

sökarljuset på det som är relevant för ens undersökning (a.a.). 

Ett lämpligt antal deltagare i en fokusgrupp är mellan fyra och sex personer (Wibeck, 

2010). Men eftersom tiden är knapp inom skolverksamheten var det omöjligt att få 

ihop fler lärare. För att få ett brett perspektiv var det önskvärt med lärare i olika 

estetiska ämnen, men vi lyckades endast få tag på lärare i ämnena musik och bild. 

Resultatet hade antagligen sett annorlunda ut om även lärare i drama, teater och dans 

hade införlivats detta på grund av dessa ämneslärare inte går en renodlad 

lärarutbildning (Elsner 2000). En annan aspekt som säkerligen hade förändrat 

resultatet är om två andra gymnasieskolor hade valts, det vill säga föreliggande 

studies resultat är mycket litet. Men genom att sätta in det i ett större perspektiv 

vilket görs via tidigare forskning kan det ändock indikera ett visst resultat. Av 

tidsekonomiska skäl kunde endast två fokusgrupper tas med i undersökningen. Hade 

en tredje fokusgruppsintervju kunnat göras hade det ökat studiens reliabilitet. Det bör 

emellertid säga att med tvår fokusgrupper kan en jämförelse göras som också kan 
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säga huruvida det finns en gemensam kunskapskultur. En ambition med studien var 

också att låta estetlärare få komma till tals vilket endast låter sig göras genom den 

valda metoden. Ibland måste validiteten gå före reliabiliteten.   

Vid transkriberingen märkte vi att i den ena fokusgruppen fanns en person som tog 

stor del av talutrymmet. Denna person avbröt många gånger de andra deltagarna. Inte 

för att hon ville styra deras utsagor, utan snarare för att hon var så engagerad och 

ville få oss att förstå vikten av de estetiska ämnena i dagens skolverksamhet. Vi 

märkte inte att hon under intervjun pratade mycket mer än de andra deltagarna. Om 

vi hade varit medvetna om det hade vi kanske försökt styra uppmärksamheten mot de 

andra informanterna. För vårt resultat blev det dock inte problematiskt eftersom 

lärarna höll med varandra i hög uträckning. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras diskussionen med hjälp av rubrikerna: ämnessyn, estetisk 

verksamhet, ämnesintegrering, estetlärares roll och funktion och finns det en 

gemensam kunskapskultur?  Rubriksättning följer i stor sett resultatet med undantag 

av den sista rubriken som mer explicit väver samman resultatet med det teoretiska 

perspektivet. 

6.2.1 Ämnessyn 
De fyra temana som presenterades i resultatdelen under rubriken ämnessyn 

sammanställs alla under denna rubrik, eftersom diskussionen ämnar illustrerar en 

helhetsbild av lärarnas ämnessyn. Det är också tydligt att de olika delarna 

sammanhänger och påverkar varandra. Dessutom förenklas diskussionen av 

kunskapskulturens existens genom en sådan framställning. 

De båda fokusgrupperna skiljer sig markant åt när de diskuterar sina ämnens 

kärninnehåll och vad deras undervisning syftar till. En av fokusgrupperna lägger stor 

vikt vid att målet för deras undervisning är att bilda eleverna. Bildningen kopplas 

samman med kulturarvet, vilket tyder på att bildning används i betydelsen av 

allmänbildning. Det finns inga tecken på att lärarna menar bildning på det sätt som 

det förklaras i skolans kunskapsuppdrag (Carlgren & Marton, 2007). Elsner (2000) 

har i sin studie funnit att bild- och musiklärare betonar vikten av att eleverna 

tillskansar sig ett bildregister och en gemensam referensram. Detta på grund av att 

eleverna genom en sådan referensram kan sätt in sitt eget skapande i ett historiskt 

och kulturellt sammanhang. I föreliggande studie syns klara anknytningspunkter till 

den typen av tankar hos lärarna i en av fokusgrupperna. De menar nämligen att 

eleverna aldrig kan skapa något från scratch utan de är påverkade av det 

omkringliggande samhället. Lärarna beskriver vidare att den gemensamma 

referensramen behövs för att kunna skapa, analysera och reflektera. Processen som 

lärarna beskriver kan liknas vid den estetiska lärprocessen även om lärarna inte 

använder sig av det begreppet när de förklarar sin ämnessyn. Elsner (2000) har i sina 

intervjuer funnit att lärarna både vill föra vidare ett kulturarv men även att de vill ge 

möjlighet till nyskapande, med andra ord reproduktion och produktion. Det här sättet 

att se på kulturarv och dess roll i skolan stämmer överens med det Carlgren och 

Marton (2007) för fram. Det är ett sätt där öppenhet och pluralistisk hållning kan 

genomsyra synen på det kollektiva kulturarvet eller kunskapsarvet. Informanterna i 

studien tecknar även de en liknande bild där kulturarv och bildning blir till en hjälp 

för elevernas produktion. Samma lärare ser det som ett sätt att ge eleverna en bredd, 

vilket är ett återkommande begrepp i dessa lärares utsagor.  
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Även den andra fokusgruppen talar om bredd, men då är det kopplat till den bredd av 

förmågor som eleverna utvecklar i arbetet med olika projekt. Dessa lärare använder 

aldrig begreppen kulturarv och bildning, vilket kan kopplas samman med det 

Lindgren och Ericsson (2013) säger när de menar att de estetiska ämnen inte längre 

nämns som ämnen i den samhälliga och kulturella bildningsprocessen. En 

förlängning av detta står Marner (2006) för när han säger att de teoretiska aspekterna 

av den konstnärliga verksamheten befinner sig i skymundan. I den här fokusgruppen 

nedtonas verkligen de teoretiska aspekterna av ämnet och förs egentligen bara på tal 

som något de måste förhålla sig till vid betygsbedömning. De menar att efter GY 

2011 (Skolverket, 2011) har kraven höjts på den teoretiska kapaciteten hos eleverna. 

En av lärarna i fokusgruppen säger sig inte har tillräckligt med kompetens för att 

bedöma skriftliga analyser och försöker därför göra så lite teoretiskt som möjligt. 

Den här bilden bekräftas inte av den andra fokusgruppen, eftersom den teoretiska 

aspekten verkligen lyfts fram hos dessa lärare. Därför kan inte Marners (2006) bild 

av den konstnärliga verksamheten till fullo bekräftas i föreliggande studie. Den 

teoretiska aspektens betydelse anser lärarna, som trycker på bildning och kulturarv, 

vara självklar eftersom det är det som eleverna kan bära med sig när produkten har 

gjort sitt. En av lärarna menar till och med att hon inte lägger någon större vikt vid 

slutprodukten, hon ser det enbart som en positiv bieffekt om även den skulle blir bra. 

Emellertid menar hon att alla lärare inte är av samma åsikt, här tecknar hon en bild 

av ett splittrat lärarkollegial. Ett kollegial där vissa lärare lägger stor vikt vid 

produktens kvalitéer.  

I den andra fokusgruppen finns samma tanke representerad men anledningen till att 

nedtona produktens vikt är en annan. En lärare menar nämligen att hon strävar efter 

att eleverna ska ha kul på hennes lektioner. I Lindgrens (2006) studie finns samma 

tanke representerad vilket Lindgren menar får till följd att de konstnärliga målen blir 

underordnade (a.a.). Det roliga kopplas samman med glädje och lust vilket även de 

andra lärarna i samma fokusgrupper tycker är kännetecken för deras undervisning. 

Enligt Lindgrens (2006) informanter är det den praktiska orienteringen i ämnet som 

gör att konstnärlig verksamhet är avslappnande och rolig. Informanterna ser det som 

att de tillfredsställer elevernas behov av balans i skolvardagen (a.a.). Lärarna i den 

ovan nämnda fokusgruppen använder sig inte av en liknande diskurs.   

Den avslappnande miljön eller, kanske mer precist uttryckt i det här fallet, den 

tillåtande miljön finns även representerad i den andra fokusgruppen. Lärarna talar om 

att på det estetiska programmet skapas en miljö av lärarna tillsammans med eleverna 

där man som elev kan få blomma ut och vara precis den man är. Annars menar 

lärarna att det krävs hårt arbete i de estetiska ämnena, vilket även uttrycks i Elsners 

(2006) studie, där informanterna talar om ett krav på koncentration. Lärarna i den här 

fokusgruppen menar att det är hårt arbete och slit och menar att det ibland är svårare 

än på det naturvetenskapliga programmet. En av anledningarna till att det är svårt är 

att det inte presenteras ett rätt eller fel svar i deras undervisning. Carlgren och 

Marton (2007) menar att den typen av epistemologi borde kunskapsförmedlingen 

vila på, något de menar inte uppfylls av dagens skola. Lärarnas utsagor vittnar om att 

de anser att deras undervisning gör det, medan det naturvetenskapliga fortfarande är 

förankrat i att det finns rätt och fel. Det görs vid upprepade tillfällen jämförelser 

mellan det naturvetenskapliga programmet eller elever som studera det 

naturvetenskapliga programmet och de estetiska ämnena eller det estetiska 

programmet. En möjlig tolkning av detta är att det, som Hjort (2001) nämner, finns 
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positiva konnotationer knutna till naturvetenskapen och att lärarna anspelar på dessa 

för att höja statusen för sina egna ämnen.  

I temat estetiska ämnen som metod syns de tydligaste likheterna mellan 

fokusgrupperna och framförallt musiklärarna presenterar, över 

fokusgruppsgränserna, liknande tankar gällande vad deras undervisning bidrar till. 

Musiklärarna menar att eleverna blir bättre på att samarbeta och det är enligt en 

lärare ett unikt sätt att samarbeta som inte fås i några andra ämnen. Det unika ligger i 

att det är autentiskt. Här syns ett tydligt fokus på att de estetiska ämnena och 

framförallt kursen estetisk verksamhet bidrar till att eleverna får förmågor som 

behövs i verkligheten. I Lindgrens (2006) studie menar slöjdlärarna att eleverna får 

använda sina mattekunskaper på ett genuint sätt och att ämnet därför är närmare 

verkligheten än de teoretiska ämnena. Dessa tankar går igen i föreliggande studies 

material. Dessutom kan det sägas att lärarna trycker på att dessa förmågor efterfrågas 

på arbetsmarknaden. Lärarna konstruerar därmed en diskurs som gör de estetiska 

ämnena oumbärliga för arbetsmarknaden. Denna diskurs befinner sig i ett 

motsatsförhållande till det som Hjort (2011) framför när hon menar att anledningen 

till att de estetiska ämnena får allt mindre utrymme i skolan är på grund av att den 

styrs av arbetsmarknaden. Detta diskuteras mer ingående under rubriken: finns det en 

gemensam kunskapskultur?  

I både Elsners (2000) och Lindgrens (2006) resultat diskuteras 

överspridningseffekter. I föreliggande studie använder sig inte lärarna av den termen 

men det går ändå att spåra sådana tankar. Enligt musiklärarna leder samarbetet till 

ansvarstagande elever och samtliga lärare menar att eleverna får bättre 

självförtroende, vågar mer och lär sig stå för sina egna idéer inom de estetiska 

ämnena. Ett samlingsbegrepp för dessa förmågor kan vara identitetsutveckling. 

Lärarna ser sin verksamhet och kompetens som unik och menar att de möter eleverna 

precis där de befinner sig och hjälper dem att växa. Speciellt en lärare jämför de 

estetiska ämnena med kemi och anser att det krävs mer av lärare inom den 

konstnärliga verksamheten eftersom de får tillgång till elevers känsloliv.  

Överspridningseffekter går även att spåra när en lärare menar att eleverna utvecklar 

estetiska tankar som kan vandra vidare till andra ämnen. Detta skulle kunna tolkas 

som att läraren anser att eleverna övar upp ”ett seende” likt det Elsner (2000) 

beskriver. Emellertid ser vi det mer som teoretiskt orienterat och att elever enligt 

honom lär sig se på fenomen ur olika perspektiv, det vill säga det handlar inte om en 

estetisk perception. Lindgren (2006) har funnit en diskurs hos sina informanter där 

man menar att konstnärlig verksamhet skapar goda samhällsmedborgare. Detta 

motsäger en av lärarna i föreliggande studie. Hon menar att det är en ”religiös 

föreställning” och menar vidare att läsa estetiska ämnen gör inte heller att man 

presterar bättre i andra ämnen eller får mer ork att studera andra ämnen. Läraren 

positioner sig bort från något som hon ser som en förlegad föreställning kopplad till 

den konstnärliga verksamheten.    

I diskussionen ovan syns det tydligt att de två fokusgrupperna presenterar två olika 

sätt att se på sina ämnen och det går därför inte att tala om en gemensam 

kunskapskultur när det gäller lärarnas ämnessyn. Detta belyses mer utförligt under 

rubriken: finns det en gemensam kunskapskultur?
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6.2.2 Estetisk verksamhet 
I både Kulturnytt (2011) och P4 Kalmar (2011) finns en besvikelse och sorg hos 

lärare i de estetiska ämnena över att den estetiska verksamheten har försvunnit som 

gymnasiegemensamt ämne. Samma besvikelse lyser igenom hos estetlärarna i 

föreliggande studie. Här framträder en tydlig gemensam kunskapskultur. Estetlärarna 

i de båda fokusgrupperna menar att eleverna missar chansen till att utveckla viss 

kunskap, vilket ger eleverna en smalare världsbild. Här synliggörs att det finns ett 

kunskapsinnehåll i den estetiska verksamheten som eleverna inte får i andra ämnen, 

vilket kan tyda på att de tycker att deras ämnen är unika. Det tydliggörs också att det 

inte bara är formen och att få vara kreativa eleverna går miste om, lärarna menar 

även att eleverna inte får samma kunskapsbredd. Vilket kan härledas till Carlgren 

och Marton (2007) som beskriver att skolan ska ge elever en bredd av 

kunskapskvalitéer. Lärarna anser alltså att skolan inte kan fullfölja sitt 

kunskapsuppdrag när estetisk verksamhet nu är borttaget.   

En annan aspekt som lärarna tar upp vid diskussionen om estetisk verksamhet är att 

traditionella evenemang så som julavslutningar blir lidande på de skolor där estetisk 

verksamhet inte längre finns. Skolorna har förlorat lärare som har varit ansvariga för 

att arrangera evenemangen som nu inte blir av. Det här kan kopplas till det Elsner 

(2000) skriver om att estetiska ämnen är traditionsbärare i skolan och har därmed 

inte bara i uppgift att förmedla kunskap utan också sprida glädje och positiv anda i 

skolmiljön. Det belyser Elsner (2000) i sin studie genom begreppet 

överspridningseffekt, i detta fall finns en positiv överspridningseffekt där miljön och 

stämningen bidrar till en lustfylld atmosfär. Lindgrens (2006) studie belyser också att 

det lustfyllda i de estetiska ämnena skapar ett självförtroende hos eleverna, vilket gör 

att de vågar mer. Estetlärarna i föreliggande studie ser den estetiska verksamheten 

som en väg till att vara kreativa i framtiden, vilket kan kopplas till Börjesson m.fl. 

(motion, 2013/14:Kr254) som menar att uppfinningsrikedomen idag ses som allt 

viktigare i samhället, vilket kan ske genom att eleverna får läsa kursen estetisk 

verksamhet. Det kan även synliggöras i det Florida (2002) beskriver, genom att den 

kreativa klassen blir allt viktigare för att utveckling ska ske i samhället. Här 

synliggörs en dikotomi där den kreativa kunskapskulturen står i motsats till den 

teoretiska kunskapskulturen. Genom att ta bort estetisk verksamhet som ett 

gymnasiegemensamt ämne innebär det att de estetiska ämnena ses som mindre 

betydelsefullt, vilket också gör att det kan tolkas som att lärarna till viss del känner 

sig hotade. Trots detta ser de sig som viktiga och tror att det kommer att ske en 

förändring, de pratar om ett paradigmskifte.  Detta tas mer utförligt upp i kapitlet om 

estetlärares roll och funktion. Samtidigt som de pratar om ett paradigmskifte nämner 

de att kommunerna prioriterar fel. En jämförelse kan göras med det Wiklund (2009) 

säger, nämligen att det finns en pågående debatt i många kommuner om att man vill 

satsa på de estetiska ämnena, samtidigt tar man bort estetisk verksamhet. I 

föreliggande studie ser lärarna det som ett skämt när kommunen säger att det satsar 

på kulturen, eftersom de inte ser skymten av det i sin verksamhet. 

Estetlärarna berättar att elever som har läst estetisk verksamhet har sett kursen som 

veckans höjdpunkt och att eleverna har utvecklat en ny syn på ämnet under kursens 

gång. Eleverna har utvecklat ett processtänk och utvecklat sin fantasi och kreativitet, 

här finns en tydlig koppling till den estetiska lärprocessen som Wiklund (2009) 

menar gynnar kunskapsutvecklingen. Det tydliggörs att eleverna har haft en annan 

syn på estetisk verksamhet när de började kursen, det är det ”roliga” ämnet där de får 

hålla på med prylar, men att de under kursens gång har utvecklat ett annat sätt att 
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tänka kring de estetiska ämnena, det är mer än bara det praktiska. Elever som inte 

läste det estetiska programmet kunde via den estetiska verksamheten, enligt lärarna, 

få en annan respekt för kunskap inom konstarterna något som numera undermineras 

på grund av att de inte läser estetisk verksamhet. Samma tankegångar finns i det 

Marner (2006) skriver, att de estetiska ämnena ofta ses som terapeutiska ämnen. 

Problematiken i detta är att eleverna också ser de estetiska ämnena som terapeutiska 

eftersom de har socialiserats in i detta sätt att se på ämnena.  

6.2.3 Ämnesintegrering 
Ämnesintegrering är ett sätt att kunna fördjupa sig i ett tema, vilket ses som positivt i 

de båda fokusgrupperna. Här synliggörs en gemensam kunskapskultur där lärarna har 

en positiv inställning till att jobba ämnesöverskridande. De menar att när flera 

skolämnen integreras skapas en helhet som liknar verkligheten. Helheten är något 

både Lindgrens (2006) och Elsners (2000) informanter tar upp som positiva effekter 

av ämnesintegrering. Det bildas enligt lärarna i föreliggande studie en autenticitet 

eftersom verkligheten inte är ämnesuppdelad. En problematik som lärarna nämner 

och gör långa utläggningar om är att tiden för att planera ämnesövergripande projekt 

inte finns i skolans värld. Detta kan ses som ett uttryck för det Hargreaves (1997) 

menar när han skriver, att för läraren är tiden något som sätter upp ramar för 

verksamheten i skolan, där tidsbrist är den mest avgörande faktorn för det kollegiala 

samarbetet. Lärarna i föreliggande studie menar att planeringen är oumbärlig för hur 

väl temaarbetet lyckas. Detta belyser Ericsson & Lindgren (2007) när de beskriver 

att det krävs att lärarna kan organisera undervisningen på ett bra sätt. 

Det finns dock en klar skillnad gällande hur de arbetar med ämnesintegration i de 

båda fokusgrupperna, nämligen att i den ena fokusgruppen samarbetar de med ämnen 

inom humaniora och språk, exempelvis historia och svenska. Lärarna i föreliggande 

studie nämner aldrig att de samarbetar med de naturvetenskapliga ämnena. Den 

andra fokusgruppen lägger fokus på ämnesintegrering inom de estetiska ämnena som 

ofta sker i form av olika projekt. Ericsson & Lindgren (2007) beskriver att de 

estetiska ämnena ofta blir kryddan på arbetet vid ämnesintegrering. Detta nämns inte 

av lärarna i föreliggande studie, vilket tyder på att de inte upplevt det så när de 

arbetat ämnesöverskridande. 

Drivet för att arbeta ämnesöverskridande kommer från den enskilda läraren och inte 

skolledningen. Det sker på eget initiativ av lärarna och de får ta sig tid själva för att 

organisera ett samarbete. Lärarna menar också att det finns många nya kurser som 

försvårar ämnesöverskridande arbeten eftersom de inte vet vad de andra lärarna gör i 

sina kurser.  

6.2.4 Estetlärarnas roll och funktion i skolan 
Samtliga lärare i föreliggande studie känner sig betydelsefulla för skolverksamheten. 

Den ena fokusgruppen ser sig som viktiga på skolan medan den andra gruppen 

menar att det visas en respekt för dem. Emellertid kopplas inte dessa positiva ord till 

lärarnas ämneskompetenser, utan snarare till deras egen person. Fokusgruppen som 

menar att de behandlas med respekt härleder det ur sin mångåriga lärarerfarenhet, 

samtliga lärare i gruppen är 50 år och uppåt och har arbetat inom skolans värld och 

på samma skola i många år. Den andra fokusgruppen känner sig viktiga för att de 

alltid har tagit plats. De ser sig som personer som sticker ut hakan. Båda grupperna 

ställer sin egen roll i motsats till andra lärare verksamma inom det estetiska fältet. 

Den ena gruppen lärare menar att grundskolelärarna har det dåligt med för lite 
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resurser och problem med disciplin, medan den andra gruppen har hört av andra 

estetlärare på konferenser och liknande att de känner sig marginaliserade.   

Samtidigt som de ser värdet av sin egen roll på skolan menar de att 

marknadsstyrningen i samhället får negativa konsekvenser för deras verksamhet. Den 

ena fokusgruppen ser en trend där eleverna gör taktiska val och därmed inte väljer 

estetiska kurser, på grund av att kurserna inte ger dem några meritpoäng. Dessutom 

relaterar de problematiken till att samhället och ”någon däruppe” (en möjlig tolkning 

är regering eller myndigheter) sänder ut signaler där de estetiska ämnenas vikt 

reduceras. Det här menar gruppen även syns i hur få möjligheter skolan har att 

erbjuda och utvidga elevernas kulturella upplevelser. Kulturutbudet i samhället 

kommer aldrig eleverna till gagn. Häikö (2008) menar att skola borde använda 

kulturen som finns i samhället för att vidga elevernas perspektiv. Det blir en 

omöjlighet när det inte finns ekonomiska medel. Den andra fokusgruppen menar 

även de att det konkurrenspräglade samhället vänder de estetiska ämnena ryggen och 

istället satsar på matematik, teknik och språk. Detta kan kopplas till den 

treämnesskolan som Hjort (2001) och Marner och Örtegren (2003) beskriver. Den 

styrande arbetsmarknaden ser inte nyttan med att satsa på de estetiska ämnena (a.a.). 

En av lärarna i fokusgruppen ser detta som ett ”tankefel” och okunskap. Han vänder 

på diskursen och menar istället för matematik, teknik och språk borde Sverige satsa 

på att utveckla det kreativa, eftersom det är på detta sätt Sverige kan konkurrera med 

andra länder. Här syns den formen av dekonstruktion som Börjesson (2003) nämner. 

Det ovansagda kan även kopplas till Floridas (2002) tankar om den allt viktigare 

kreativa klassen. Om inte samhället satsar på det kreativa kommer ekonomin att 

påverkas negativt (a.a.). Dessa tankar kan även spåras i den politiska debatten och de 

motioner oppositionen har lagt fram för att återinföra estetisk verksamhet (Damberg 

m.fl. 2011; Börjesson 2013 m.fl.).  

Trots dessa negativa tongångar tror majoriteten av lärarna i den sistnämnda 

fokusgruppen på ett paradigmskifte och att den styvmoderliga behandlingen av den 

konstnärliga verksamheten tillhör det förflutna. De menar att andra lärare till 

exempel ser nyttan av teater i och med att det bättrar på elevernas förmågor inom 

retorik. Lärarna ser emellertid inte det som problematiskt att det inte är egenvärdet 

som uppvärderas utan det instrumentella värdet. Här syns tydligt det Häikö (2008) 

säger om att de estetiska ämnena betraktas som ”hjälpgummor” för de teoretiska 

ämnena. Lärarna i fokusgruppen menar att lärare i andra ämnen verkar tro att det inte 

finns en teoretisk aspekt av ämnet, vilket de ser som problematiskt. Precis som under 

rubriken ämnessyn kan det kopplas till det Marner (2006) säger om att den teoretiska 

aspekten ofta glöms bort inom konstnärlig verksamhet. En av lärarna i fokusgruppen 

beskriver hur hon i fikarummet och på lunchen berättar för de andra lärarna hur 

hennes undervisning ser ut. Det här kan tolkas som att hon måste legitimera sin 

verksamhet för andra ämneslärare, något som vi har svårt att se att lärare till exempel 

i matematik och svenska behöver göra. En annan lärare i fokusgruppen menar att det 

finns fördomar om att elever som är begåvade inte borde gå på det estetiska 

programmet utan på det naturvetenskapliga programmet. I den andra fokusgruppen 

diskuteras de andra lärarna inte lika livligt. De menar dock att dessa ämneslärare inte 

bryr sig om de estetiska lärprocesserna, vilket kan kopplas till det Marner (2006) 

säger. Synen på de estetiska ämnena som praktiskt orienterade gör att de traditionella 

teoretiska ämnena inte införlivar estetiska lärprocesser i sin undervisning (a.a.). Detta 

kan ses som märkligt med tanke på att begreppet är livligt diskuterat inom 

pedagogiken och att det är en eftersträvansvärd kunskapsbildning (Wiklund 2009). 
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Inom estetiska lärprocesser menar Wiklund (2009) att eleverna får uttrycka 

erfarenheter och upplevelser vilket bidrar till att eleverna tillägnar sig kunskaper. 

Detta kan kopplas samman med hur Carlgren och Marton (2007) anser att 

bildningsbegreppet ska förstås inom det nya kunskapsuppdraget, det vill säga att 

kunskapen ska bli en del av elevens personlighet.     

6.2.5 En gemensam kunskapskultur? 
Nedan presenteras Ingelstams (2004) olika aspekter av kunskapskulturer kopplade 

till diskussionen som förts ovan. När de gäller ämnessyn är det tydligt att de två 

fokusgrupperna har olika ämnesrepertoarer, vilket tyder på att det är två olika 

kunskapskulturer enligt Ingelstams (2004) kategori 2. ”Ämneskedjan” för den ena 

fokusgruppen kan sägas vara: bildning – kulturarv – teori – hårt arbete. Detta kan 

sägas vara ett tydligt mönster i dessa informanters utsagor. I den tidigare forskningen 

har den typ av diskurs inte varit vanligt förekommande, även om det finns vissa 

beröringspunkter med Elsners (2000) resultat, framförallt när det gäller fokus på 

kulturarv. Kan detta vara ett nytt sätt som lärarna försöker legitimera den 

konstnärliga verksamheten på, det vill säga en form av teoridiskurs. Det bör 

framföras en viss reservation till denna ”ämneskedja” och det är att när lärarna inte 

talar specifikt om sina ämnens kärninnehåll framträder en mer praktiskt orienterad 

verksamhet. Lärarna talar till exempel om hantverksskicklighet, respekt kring 

hantverket och fantasi gällande produktutveckling. Det är emellertid inte tongivande 

för samtalet och framkom inte förrän vid tredje genomläsning av transkriberingen. I 

föreliggande studie är syftet att belysa hur lärarna konstruerar och beskriver sin 

ämnessyn och då kan det sägas att teoridiskursen är central. Genom att nedtona den 

praktiska aspekten av sina ämnen positionerar de sig bort från den terapeutiska synen 

som finns inom tidigare forskning. Den andra fokusgruppen ”ämneskedja” kan 

beskrivas på det här sättet: projektorienterat – praktiskt – oas. Detta stämmer mer 

överens med den tidigare forskning, framförallt den som presenteras av Lindgren 

(2006). 

Överensstämmelsen mellan de båda fokusgrupperna syns mest under temat estetiska 

ämnen som metod. Samtliga lärare menar till exempel att elevernas självförtroende 

ökar med hjälp av de estetiska ämnena. De beskriver sig själva också som bidragande 

till elevernas identitetsutveckling. De är speciella lärare eftersom de har tillgång till 

elevernas känslor på ett annat sätt än andra ämneslärare. Vid ett flertal tillfällen sker 

en positionering bort från annan undervisning i skolan. En av fokusgrupperna 

benämner de andra ämnen i skolan som ”pluggämne” och säger även att 

grupparbeten i de övriga ämnen inte kan mätas med de samarbeten som sker i de 

estetiska ämnena. Den andra fokusgruppen använder sig av liknande konstruktioner 

när de beskriver att i deras ämnen kan man inte plugga sig till kunskap för det finns 

inget rätt och fel som i det naturvetenskapliga. Kopplingen till Ingelstams (2004) 

kategori 4 är slående och visar hur estetlärarna konstruerar sin kunskapskultur som 

en kontrast till andra kunskapskulturer i skolan. 

Nyttoaspekten av de estetiska ämnena återkommer samtliga lärare till vid upprepade 

tillfällen. De anser att samhället reducerar deras roll och därmed status genom att 

exempelvis ta bort estetisk verksamhet. Anledningen till reduceringen finner lärarna i 

att samhället inte erkänner nyttoaspekten av deras ämne, en nyttoaspekt som enligt 

dem handlar om vad arbetsmarknaden behöver. Vi tycker oss se en tendens hos 

lärarna att försöka ge sina ämnen en nyttoaspekt för arbetsmarknaden. Det kan ses 

som ett tecken på att lärarna försöker dekonstruera nyttodiskursen för 
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arbetsmarknaden, genom att lägga till kreativiteten. En kompetens som deras ämnen 

kan erbjuda. Ingelstams (2004) kategori 3 går att spåra och visar att lärarna i de 

estetiska ämnena inte är tillfreds med den roll riksdag, skolmyndigheter och 

kulturdebatten har tillskrivit dem och försöker därför gör anspråk på en ökad status. 

En sista aspekt att belysa är Ingelstams (2004) förhoppning om att skolan kan vara en 

arena där kunskapskulturer möts och kommunicerar med varandra. Detta hoppas han 

kan resultera i en ömsesidig respekt, vilket skulle gynna elevernas kunskapsbildning 

(a.a.). I föreliggande studie när lärarna har diskuterat ämnesintegrering framkommer 

inte en bild av att lärarna samarbetar så mycket utanför sin sfär. I en av 

fokusgrupperna nämns till exempel bara temaarbeten som görs med andra lärare i de 

estetiska ämnena. De nämner dock att vid några tillfällen har även svenskämnet varit 

inkluderat. I den andra fokusgruppen nämns samarbeten med humaniora och språk, 

emellertid aldrig naturvetenskap eller idrott. Här syns inga av de tendenser Ingelstam 

(2004) hade hoppats på. Emellertid syns detta mer när lärarna diskuterar andra 

ämnen mer generellt. En lärare nämner till exempel att inom det estetiska fältet har 

man börjat erkänna kreativitet inom andra ämnen i skolverksamheten, det vill säga 

att den kreativa ådran inte endast är förbehållen de estetiska ämnena. Hon ser det 

dock som problematiskt att andra ämnesföreträdare i skolan inte erkänner de 

estetiska ämnenas kvalitéer, speciellt den teoretiska aspekten. Samma lärare är även 

mån om att visa sin positiva inställning till att lärare inom de estetiska ämnena kan 

ha ämneskombinationer utanför estetsfären. Hon menar att kunskapsbredden kan bli 

större om en lärare inte är fast i bildträsket. Det sistnämnda kan ses som ett argument 

i linje med det Ingelstam (2004) förespråkar. 

I analysen av denna studies material framträder en variation i lärarnas utsagor. Det 

går därför inte att säga att lärarna är medlemmar av en viss kunskapskultur. Variation 

ligger mångt och mycket i att, vad de värderar som kunskap skiljer sig åt. Enligt 

Ingelstam (2004) bör medlemmar av en kunskapskultur svara relativt lika på vad som 

värderas som kunskap och vilken funktion den fyller i samhället, det sistnämnda kan 

ses som en nyttoaspekt (a.a.). Även om lärarna ser olika på vad deras ämnes 

kärninnehåll är menar samtliga att de kunskapar eleverna får i de estetiska ämnena är 

värdefulla för att klara sig i dagens samhälle.  

6.3 Avslutande sammanfattning 

Nedan sammanfattas studien med hjälp av rubrikerna pedagogiska implikationer, 

framtida forskning och slutord.   

6.3.1 Pedagogiska implikationer 

Samhället påverkar utformningen av skolverksamheten vilket resultatet i denna 

studie uppmärksammar. Viktigt att poängtera är att skolan också påverkar samhället. 

Hur lärare talar om sina ämnen och om andras ämnen påverkar hur elever värderar 

kunskap. En medvetenhet om detta måste vi nu bära med oss när vi går ut i 

skolverksamheten, eftersom vårt förhållningssätt och hur vi talar om ämnen påverkar 

elevernas förhållningssätt. Det är kanske bättre att säga: vad mycket ni ska lära er i 

bilden idag, istället för att slentrianmässigt säga vad roligt ni ska ha det på bilden.  

En annan viktig aspekt är att försöka få de olika skolämnena att öppna upp sig och 

erkänna varandras olika kvalitéer istället för att konkurra om timmar. Med andra ord 

tycker vi att det är viktigt med en gemensam kunskapskultur där alla ämnen värderas 
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lika. Detta skulle i sin tur kunna påverka samhället i en riktning där olika sektorer 

inte behöver konkurrera om utrymme i skolan. 

Genom att jämföra resultatet med tidigare forskning har vi fått en djupare förståelse 

och en ökad medvetenhet om hur betydelsefulla de estetiska ämnena är både för 

elever och för samhället. Vår studie har visat att lärare i de estetiska ämnena är trötta 

på den terapeutiska stämpel som deras ämne får av andra lärare. De är också trötta på 

att samhället sätter en ”oviktig-stämpel” på deras ämnen som sprider sig in i skolan. 

Dessa insikter lägger vi i vår ryggsäck när vi går ut och möter den svenska skolan. 

Att sprida dessa insikter till verksamheten gör att alla ämnen kan erkännas som 

betydelsefulla i skolverksamheten, något som behövs om skolan ska vara en 

demokratisk plattform.  

6.3.2 Framtida forskning 
I metoddiskussionen presenterades nackdelen med att föreliggande studie endast har 

två fokusgruppsintervjuer. Vi välkomnar därför vidare forskning inom detta område 

för att på så sätt kunna säkerställa en del av studiens resultat.    

Kunskapssociologi och kunskapskulturer har agerat teoretiskt perspektiv i vår studie 

och vi ser gärna att skolan belyses mer utifrån detta perspektiv, eftersom elever 

socialiseras in i ett tankesystem som påverkar hur de resten av sitt liv värderar 

kunskap. Finns det andra kunskapskulturer representerade i skolan eller finns det en 

”lärarkultur” som omfattar specifika föreställningar och värderingar av kunskap? 

Det bör även forskas vidare om hur andra lärare uppfattar de estetiska ämnen. Liknar 

deras föreställningar ämnesföreträdarnas eller är de väsensskilda? I föreliggande 

studie beskrev en estetlärare hur en lärare menade att begåvade elever borde gå 

naturvetenskapliga programmet. Är detta en tanke som även finns hos elever, vilket 

leder till frågan hur elever ser på skolämnes olika status? 

En sista intressant aspekt är hur väl måluppfyllelsen i GY 2011 (Skolverket, 2011), 

blir när estetisk verksamhet har tagits bort. Hur ska skolorna lyckas uppfylla målet 

med att elever ”kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för 

estetiska värden” (Skolverket 2011, s 9)? 

6.3.3 Slutord 
Ett av syften med föreliggande studie var att utröna om det har skett en förändring i 

hur estetlärare talar om sina ämnen samt hur de ser på sin roll och funktion i 

skolverksamheten. Den största förändringen som vi har funnit i det presenterade 

materialet är att lärarna i en av fokusgrupperna trycker på att den teoretiska aspekten 

av deras ämne är betydelsefull. Trots att denna bild har framkommit är det svårt att 

dra en definitiv slutsats eftersom den andra fokusgruppen fokuserar på det praktiska. 

Den här skillnaden mellan fokusgrupperna gör emellertid att vi kan dra slutsatsen att 

det inte finns en gemensam kunskapskultur.  

I det avslutande kapitlet i diskussionen diskuterades den uppvisade variationen i 

lärarnas ämnessyn. Emellertid avhandlads inte vad detta kan tänka sig få för 

betydelse för de estetiska ämnenas framtid i skolan. I vilken mån krävs det att 

ämnesföreträdare befinner sig i en ”enad front” för att ett ämne ska erhålla status? 

Kan det vara så att variationen eller oenigheten bland estetlärare är det som 

underminerar ämnets status i den svenska skolan.  
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I introduktionen klargjordes att studiens problemområde är dagsaktuellt och 

angeläget att belysa. Vi tror att det är viktigt att återkomma till det här 

problemområdet om några år för att se hur utvecklingen har sett ut för den 

konstnärliga verksamheten. Har det stundande paradigmskiftet som informanterna 

hoppas på skett eller har samhället ännu inte erkänt de estetiska ämnenas relevans för 

elevernas kunskapsbildning. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Ämnessyn och kunskapssyn 

Kan ni berätta vad ni anser vara det viktigaste med ert ämne? (vad vill ni förmedla?) 

 Ämnesstoff (vad eleverna ska lära sig, färdighet/bildning) 

 Varför är de estetiska ämnena viktiga? 

 Vad vill ni att eleverna ska bära med sig efter avslutad kurs? 

 Yrkesförberedande? 

 Vilka kunskaper utvecklar eleverna i era ämnen?  

 Görandets kultur (praktiska kulturen)  

 Vilka egenskaper anser ni att de estetiska ämnena tillskrivs? 

Hur ser ni på integrering? 

 Är det vanligt att ni samarbetar med andra ämnen? 

 Vilka är dessa ämnen? 

 Vilka ämnen känner ni att ni är mest besläktade med? 

 Hur ser ni på lärare i teoretiska ämnen, har de en estetisk kompetens? 

Förändring, status och funktion 

Hur skulle ni säga att er verksamhet och roll har förändrats i och med att estetisk 

verksamhet inte finns bland de gymnasiegemensamma ämnena? 

 Individuellt val (ej meritpoäng), är det bara de elever som läser på det 

estetiska programmet som väljer en estetisk kurs? 

 Vilka elever anser ni gynnas mest av att läsa estetiska ämnen? 

 Känner ni att er kompetens inte efterfrågas lika mycket sedan förändringen? 

(på vilket sätt?) 

 Varför tror ni att den estetiska verksamheten försvann som obligatorisk kurs? 

 Hur ser ni på att kulturen ska in i skolan? Vilken kultur tänker ni på? Vad 

definierar kultur för er (i skolan? )? 

 Vad har ni för kompetens som inga andra lärare har? 

 Vilken funktion och vilket värde anser ni att ert ämne har för era elever? 

Avsluta med utrymme för kommentarer 

 


