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Abstract 
 
The purpose of this study is to gain insight into how come the course Artistic Activites was 
considered important enough to be introduced as a core subject in the Swedish upper secondary 
school in 1994, and how come it was no longer considered important and thus removed in 2011. 
Through critical discourse analysis the study investigates arguments for and against the course 
as presented in texts from government, parliament and media sources at these points in time, 
with emphasis on the status of the course in the Swedish upper secondary school, as well as in 
the political debate on education. 
 
The study shows that when Artistic Activities was introduced in 1994 the purpose was to allow 
students to experience and create art, based in a humanist discourse. When the course was 
dropped in 2011 it was to give room for other subjects considered more essential in preparing 
the students for university studies or their chosen profession, based in a free market economy 
discourse. The focus on what was considered important in the upper secondary school shifted 
during the intervening seventeen years, and the new curriculum’s orientation towards utilitarian 
education allowed no space for Artistic Activities. The political approach to knowledge changed 
from a democratic idea where everyone was to be given the same opportunities, to a 
differentiated ideal where individual knowledge must be measurable and useful to society. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete är att försöka få en bild av vad det var som gjorde att kursen Estetisk 
verksamhet ansågs viktig nog att bli ett kärnämne 1994, och varför den inte längre ansågs viktig 
och togs bort 2011. Med hjälp av kritisk diskursanalys undersöks argument för och emot kursen 
som de förs fram i texter från regering, riksdag och media vid dessa tidpunkter, med betoning på 
vad dessa säger om kursens status och position i gymnasiet och i den skolpolitiska debatten.  
 
Studien visar att när Estetisk verksamhet infördes 1994 var det för att låta eleverna uppleva och 
själva skapa, baserat i en humanistisk diskurs. När kursen togs bort 2011 var det för att andra 
ämnen ansågs behöva mer utrymme för att ge eleverna en tydligare yrkes- eller 
högskoleförberedande utbildning, baserat i en marknadsekonomisk diskurs. Fokus för vad som 
var viktigt i gymnasieskolan skiftade under de sjutton år som gått däremellan, och i den nya 
läroplanens inriktning på nyttobaserad utbildning fick inte Estetisk verksamhet plats. Den 
skolpolistiska synen på kunskap förändrades från en demokratisk tanke om att ge alla samma 
möjligheter, till ett differentierat ideal där individens kunskap ska vara mätbar och 
samhällsnyttig.  
 
Nyckelord: Estetisk verksamhet, Gy11, kritisk diskursanalys, Lpf94 
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Sjung om studentens lyckliga dag, 
låtom oss fröjdas i ungdomens vår! 
Än klappar hjärtat med friska slag, 

och den ljusnande framtid är vår. 
Inga stormar än 
i våra sinnen bo, 

hoppet är vår vän, 
och vi dess löften tro, 

när vi knyta förbund i den lund, 
där de härliga lagrarna gro! 
där de härliga lagrarna gro! 

Hurra! 
 

Herman Sätherberg 
Studentsång 

 
 

Teatern måste nämligen ovillkorligen få 
förbli någonting helt överflödigt, vilket då 
förstås innebär, att det ju är för överflödet 

man lever.  
 

Bertolt Brecht  
Liten hjälpreda för teatern  

och andra skrifter i samma ämne  
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1 Inledning 
 
I Läroplan för gymnasiet 2011 (Skolverket, 2011), kallad Gy11, har begreppet kärnämnen 
ersatts av termen gymnasiegemensamma ämnen. Kursen Estetisk verksamhet1 var ett 
kärnämne från hösten 1994 till våren 2011, men är inte ett av den nya reformens 
gymnasiegemensamma ämnen. Det enda som står i Gy11 övergripande för alla elever om 
estetiskt kunnande finns i kapitel 2 om kunskaper. Där står det att det är skolans ansvar att 
varje elev ”kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska 
värden” (Skolverket, 2011, s. 9). Detta kan jämföras med Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Skolverket, 1994), kallad Lpf94, där ett mål att uppnå är att eleven ”kan hämta 
stimulans ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser” (Skolverket, 1994/2006, s. 11). 
Synen på var eleverna skall hämta stimulans har alltså flyttats från elevernas eget skapande i 
Lpf94 till kulturella upplevelser i Gy11. Eleverna som i Lpf94 är aktiva och själva skapar 
förvandlas i Gy11 till passiva mottagare av kulturen.  
 
För mig som snart är utexaminerad teaterlärare innebär förändringen en minskning i mitt 
presumptiva undervisningsunderlag, vilket jag givetvis uppfattar som negativt. Men långt 
allvarligare för mig är att eleverna på gymnasiet inte längre har en självklar tillgång till de 
estetiska ämnena. Att Estetisk verksamhet har varit obligatorisk tror jag har inneburit att 
många som inte självmant skulle ha sökt sig till de estetiska ämnena har fått möjlighet att 
upptäcka och uppskatta dem. Denna möjlighet går nu förlorad. I den här uppsatsen undersöker 
jag vilka motiv som ligger bakom först införandet och sedan borttagandet av kursen. Hur har 
argumenten sett ut, i vilka fora och av vem har de förts fram? För att få en bildav detta har jag 
valt ut och granskat tio texter som från olika perspektiv innehåller resonemang med relevans 
för Estetisk verksamhets införande 1994 respektive dess avveckling 2011. 

1.1 Syfte  
  
Syftet med detta arbete är att försöka få en bild av vad det var som gjorde att kursen Estetisk 
verksamhet ansågs viktig nog att bli ett kärnämne 1994, och varför den inte längre ansågs lika 
viktig och togs bort 2011. Mer specifikt vill jag urskilja och analysera argument för och emot 
kursen som de förs fram i texter från regering, riksdag och medier vid dessa tidpunkter, och 
diskutera vad dessa säger om kursen Estetisk verksamhets status och position i gymnasiet och 
i den skolpolitiska debatten.2 

1.2 Disposition 
 
Efter denna inledning följer en genomgång av bakgrunden till kursen Estetisk verksamhet, 
samt till de två gymnasiereformer som innebar dess införande och borttagande. Detta kapitel 
avslutas med studiens frågeställningar. Därefter beskriver jag studiens teoretiska perspektiv 
och metod, inklusive avsnitt om begränsningar och tillförlitlighet, samt etiska aspekter. Nästa 
kapitel presenterar studiens resultat i form av analyser. De sista två kapitlen innehåller först 
en diskussion och sedan en avslutning som innefattar slutsatser och vidare forskning.

                                                
1 Jag har valt att genomgående kapitälisera kursen Estetisk verksamhet i detta arbete för att markera när jag menar just gymnasiekursen och 
inte estetisk verksamhet i största allmänhet. 
2 Då studiens frågeställningar bygger på den bakgrundsredovisning som görs i kapitel 2 presenteras dessa i slutet av detta kapitel. 
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2 Bakgrund 
 
I det här kapitlet beskriver jag de stora dragen i gymnasiereformerna 1994 och 2011, ger en 
överblick över kursen Estetisk verksamhet, dess innehåll och hur den fungerat samt gör en 
genomgång av tidigare forskning. Sist i kapitlet presenterar jag studiens frågeställningar. 

2.1 Estetiska ämnen på gymnasiet 1970-2011 
 
Före 1994 var det Läroplan för gymnasieskolan 1970 (Skolöverstyrelsen, 1970), kallad 
Lgy70, som gällde. Gymnasiet var då indelat i huvudsak i två- och treåriga linjer, där de 
tvååriga var yrkesförberedande och de treåriga studieförberedande. Det fanns skiftande 
obligatoriska ämnen för de olika linjerna, men de enda ämnen som var obligatoriska och 
gemensamma för alla gymnasieelever var svenska och idrott. Med Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna (Skolverket, 1994), kallad Lpf94, infördes ’kärnämnen’ som ett nytt 
begrepp som innebar att alla gymnasieprogram, som de nu hette, skulle läsa en gemensam 
kärna av samma kurser med samma kursplaner och -mål. Dessa kurser motsvarade ungefär 
30% av elevernas totala gymnasietid. Övergången innebar ett nytt sätt att förhålla sig till 
läroplanen, där Lgy70s detaljerade regelverk ersattes av Lpf94s målstyrda riktlinjer med 
mycket större valfrihet och flexibilitet (SOU 1992:94).  
 
Boström (1998) gör i sitt examensarbete en översikt över förändringarna vad gäller estetiska 
ämnen från Lgy70 till Lpf94. I Lgy70 fick elever på de treåriga linjerna, utom ekonomisk 
linje, välja mellan musik eller bild som obligatoriskt ämne, och på de flesta tvååriga linjer var 
dessa ämnen valbara. Hon konstaterar att Lpf94 i och med Estetisk verksamhet erbjuder ett 
bredare och mer flexibelt utbud av undervisning inom det estetiska området till alla elever, 
men att kursen är kort i jämförelse med det antal timmar som musik och bild haft för de 
treåriga linjerna i Lgy70. Hon påpekar också att kursen Konst- och musikhistoria, som 
tidigare funnits på samhällsvetenskaplig, humanistisk och naturvetenskaplig linje, tagits bort. 
Utifrån Boströms genomgång kan jag konstatera att det fanns både positiva och negativa 
konsekvenser av Lpf94 för de estetiska ämnena. De gymnasiegemensamma ämnena i 
Läroplan för gymnasiet 2011 (Skolverket, 2011), kallad Gy11, skiljer sig från Lpf94s 
kärnämnen i och med att de varierar i omfattning, framför allt mellan yrkesprogrammen och 
de högskoleförberedande programmen. Det ämne som har ersatt Estetisk verksamhet i Gy11 
är historia. 
 
För att ge en överblick över de förändringar som de olika läroplanerna har inneburit för 
gymnasiets ämnen har jag gjort en schematisk översikt i figur 1 och figur 2 nedan. Termen 
’gymnasiepoäng’ infördes i och med Lpf94, och är en uppskattning av elevens genomsnittliga 
arbetsinsats i en kurs. De baseras på antagandet att en veckas heltidsstudier motsvarar i 
genomsnitt 25 gymnasiepoäng. Det är alltså inte en beräkning av undervisningstiden, som kan 
variera även för samma kurs på olika skolor (Skolverket, 2000b). För att kunna ta med Lgy70 
i jämförelsen har jag räknat om Lgy70s timplaner med undervisningstid per vecka till 
gymnasiepoäng på följande sätt. Enligt Lgy70 (Skolöverstyrelsen, 1970) räknar man med i 
genomsnitt 32 timmars total undervisning per vecka. 32 timmar motsvarar alltså 25 
gymnasiepoäng, således är en veckoundervisningstimme 0,78 gymnasiepoäng. Enligt 
gymnasieförordningen från 1992 (SFS 1992:394) omfattar ett läsår 40 veckor, så en 
undervisningstimme per vecka i ett år motsvarar ca 30 gymnasiepoäng. Givetvis är detta en 
grov beräkning, och den tar inte hänsyn till de eventuella självstudier en elev förväntades göra 
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utöver de 32 timmarna enligt Lgy70, men den ger en fingervisning om hur kursernas 
omfattning förändrats. 
 
Figur 1.  
Översikt över förändringarna i obligatoriska ämnen/kärnämnen Lgy70 vs Lpf94 

Obligatoriska ämnen Lgy70 (gymnasiepoäng 
omräknade från timmar per vecka)  Kärnämnen Lpf94    

Lgy70 
Tvååriga 
linjer 

Treåriga 
linjer   Lpf94 

Alla 
program  

Förändring 
för tvååriga 
linjer 
Lgy70>Lpf94 

Förändring 
för treåriga 
linjer 
Lgy70>Lpf94 

Svenska 130 p 300  p  Svenska 200 p  +70 p -100 p 
Engelska - 280 p  Engelska 100 p  +100 p -180 p 
Matematik - 160 p  Matematik 100 p  +100 p -60 p 
Idrott och Hälsa 130 p 220 p  Idrott och Hälsa 100 p  -30 p -120 p 
Samhällskunskap - 170 p  Samhällskunskap 100 p  +100 p -70 p 
Religionskunskap - 60 p  Religionskunskap 30/50 p*  +30 p -30 p 
Naturkunskap** - 130 p  Naturkunskap** 30/50 p*  +30 p -100 p 
Musik eller Bild° - 60 p  Estetisk verksamhet 30/50 p*  +30 p -30 p 
Historia - 130 p  Historia -  0 p -130 p 

Summa 260 p 1510 p  Summa 750 p  +430 p -820 p 
*Kurserna utökade till 50 p år 2000.       
**Naturkunskap ersätts i både Lgy70 och Lpf94 av Biologi, Fysik och Kemi på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. 
°Eleverna fick välja mellan bild och musik på alla treåriga linjer utom ekonomisk linje där ämena inte var obligatoriska. 

 
I Lgy70 var alltså endast svenska och idrott obligatoriska ämnen på alla linjer. Engelska, 
matematik, samhällskunskap, religion, naturkunskap, musik eller bild och historia var valbara 
på de tvååriga linjerna, och hade där – tillsammans med B- eller C-språk, psykologi och 
konsumentkunskap – en gemensam pott motsvarande ca 190 gymnasiepoäng. Värt att notera 
är även att historia, som på de treåriga linjerna hade haft en ganska stor omfattning, inte togs 
med som ett av de nya kärnämnena. Den nya kursen Estetisk verksamhet fick som kärnämne i 
Lpf94 ungefär hälften så stor omfattning som det valbara utrymmet för musik eller bild 
tidigare haft på de treåriga linjerna.  
 
Figur 2.  
Översikt över förändringarna i kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen Lpf94 vs Gy11 

Kärnämnen Lpf94  Gymnasiegemensamma ämnen Gy11  

Lpf94 
Alla 
program  Gy11 

Yrkes-
program 

Högskole-
förb. 
program  

Förändring för 
yrkesprogram 
Lfp94>Gy11 

Förändring 
för 
högskoleförb. 
program 
Lfp94>Gy11 

Svenska 200 p  Svenska 100 p 300 p  -100 p +100 p 
Engelska 100 p  Engelska 100 p 200 p  0 p +100 p 
Matematik 100 p  Matematik 100 p 100-300 p  0 p 0 p 
Idrott och Hälsa 100 p  Idrott och Hälsa 100 p 100 p  0 p 0 p 
Samhällskunskap 100 p  Samhällskunskap 50 p 100-200 p  -50 p 0 p 
Religionskunskap 30/50 p*  Religionskunskap 50 p 50 p  0 p 0 p 
Naturkunskap** 30/50 p*  Naturkunskap** 50 p 100 p  0 p +50 p 
Estetisk verksamhet 30/50 p*  Estetisk verksamhet - -  -50 p -50 p 
Historia -  Historia 50 p 50-200 p  +50 p +50 p 

Summa 750 p  Summa 600 p 1000-1450 p  -150 p +250 p 

*Kurserna utökade till 50 p år 2000.        
**Naturkunskap ersätts i både Lpf94 och Gy11 av Biologi, Fysik och Kemi på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. 

 
Den gymnasiegemensamma basen av kurser minskar med 150 gymnasiepoäng i Gy11 jämfört 
med Lpf94, av toltalt 2500 gymnasiepoäng för en treårig gymnasieutbildning (Skolverket, 
2011). Dessutom ökar differentieringen i och med att flera av de gymnasiegemensamma 
ämneskurserna är uppdelade i olika programspecifika kurser, till exempel Matematik 1 som är 
indelad i en a-, b- och c-variant, där a är för yrkesprogrammen, c för Naturvetenskaps- och 
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Teknikprogrammen, och b för övriga högskoleförberedande program. Bakgrunden till denna 
förändring är bland annat att ett flertal kärnämneslärare som Skolverket intervjuade år 2000 
ansåg att det var svårt för vissa elever, speciellt på yrkesförberedande program, att nå målen i 
kärnämnena, och att lärarna därför ibland uteslöt svåra moment eller reducerade kraven i 
förhållande till målen (SOU 2008:27). Nytt i Gy11 är också att vissa valbara kurser ger 
meritpoäng när eleverna söker in till högskolan. Meritpoäng ges för kurser i språk, matematik 
och kurser som anses relevanta för den högskoleutbildning eleven söker. De ges inte för 
valbara kurser i estetiska ämnen (Regeringen, 2007).  
 
Reformen 2011 har väckt många reaktioner, både inom skolan, i riksdag och i media. Vad 
gäller borttagandet av Estetisk verksamhet har responsen varit övervägande negativ. Men det 
finns positiva reaktioner på Gy11 också. I Rylanders studie (2010) ställer sig de intervjuade 
estetlärarna ”positiva till uppdelningen mellan praktisk och teoretisk utbildning [i Gy11] 
utifrån det argument att elever är olika och besitter olika färdigheter. De menar att vissa elever 
har lättare för de teoretiska ämnena medan andra behöver jobba mer praktiskt” (s. 35). 
Rylander konstaterar vidare att lärarna hon intervjuat tror att denna uppdelning kommer att 
gynna eleverna i deras framtida yrkesliv. 
 
Lpf94 innebar jämfört med Lgy70 en bredare gemensam bas för eleverna, där de oavsett 
program fick ta del av samma kurser (SOU 1992:94). Gy11 närmar sig Lgy70 igen, med en 
ökad differentiering mellan programmen. Båda gymnasiereformerna, 1994 och 2011, har 
initierats under ett socialdemokratiskt styre, och utarbetats och genomförts under borgerlig 
regim,3 men den socialdemokratiska regeringen hann utarbeta läroplanen mycket längre innan 
regeringsskiftet 1991 än inför detsamma 2006. Således är Lpf94 i högre grad en 
socialdemokratisk produkt, medan Gy11 i högre grad är att betrakta som borgerlig. Den tanke 
om en gemensam och likvärdig kunskapsbas i gymnasieskolan som Lpf94 står för är att 
beteckna som unik inom den svenska gymnasieskolans historia. Det är också den enda period 
i modern skolhistoria då någon form av estetiska ämnen varit obligatorisk för alla elever i 
gymnasieålder (Arfwedson & Arfwedson, 2002). Man kan konstatera att Lpf94s 
bildningsideal med kärnämnen och Estetisk verksamhet utgör en slags utbildningspolitisk 
parentes vad gäller gymnasieskolans utformning.  

2.2 Kursen Estetisk verksamhet i Lpf94 
 
Kursplanen för Estetisk verksamhet, ESV200/ESV1201, är medvetet öppet skriven, för att 
den ska ge utrymme för en rad olika inriktningar (Skolverket, 1994). Kursen omfattade 30 
gymnasiepoäng 1994-2000, och utökades till 50 gymnasiepoäng 1 juli 2000, efter 
diskussioner kring att kurser om 30 gymnasiepoäng var alltför korta 
(Utbildningsdepartementet, 2001). Hur många undervisningstimmar detta innebär, under 
vilket år av utbildningen kursen ges, samt hur tiden fördelas bestäms lokalt på varje skola, och 
kan därför variera kraftigt. Målen som eleven förväntas uppfylla efter avslutad kurs är att 
”kunna uttrycka tankar eller idéer med något estetiskt uttrycksmedel, kunna reflektera över 
och diskutera sitt eget skapande, ha kunskap om olika konstnärliga uttryck och företeelser 
[och] kunna se anknytningen mellan estetisk verksamhet och den egna studieinriktningen.” 
(Skolverket, 2000a, stycke 1).  
 
Vad har då kursen innehållit? Boström (1998) gjorde läsåret 1997/98 en rikstäckande 
enkätundersökning om innehållet i kursen Estetisk verksamhet på 342 gymnasier med 

                                                
3 Socialdemokratisk regering 1982-1991 samt 1994-2006, borgerlig regering 1991-1994 samt 2006-. (Regeringskansliet, 2012) 
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samhällsvetenskapsprogrammet (SP) och hotell- och restaurangprogrammet (HR). Resultaten 
visade att bild, musik och dans/teater4 var de absolut vanligaste inriktningarna för kursen 
Estetisk verksamhet. Alla de tillfrågade gymnasierna hade minst en av dessa inriktningar, och 
65% av gymnasierna med SP och 50% av gymnasierna med HR hade endast dessa 
inriktningar i olika kombinationer. 83% av gymnasierna angav att eleverna endast kunde välja 
en inriktning i kursen.5 Övriga varianter av kursen som dök upp i Boströms undersökning var 
– förutom lokala kursvarianter av bild, musik och dans/teater som till exempel måleriteknik, 
körsång och rollspel – foto, film och filmkunskap, digitala media, kultur och mat, körkort, 
kreativt skrivande, idrott, programanknutna varianter som till exempel restaurangplanering, 
samt olika former av hantverk: trä-, metall- och textilslöjd, keramik, kalligrafi, 
blomsterdekoration och konstsmide. Det är alltså uppenbart att kursen haft mycket skiftande 
innehåll, och i och med att inriktningar som körkort och idrott ansetts lämpliga som estetisk 
verksamhet får jag en bild av en kurs vars innehåll inte kvalitetssäkrats. Detta intryck 
förstärks av att jag vid en genomgång av Skolinspektionens statistiska material ser att denna 
kurs, trots att den var ett kärnämne, inte har varit föremål för granskning.6 Kursen Estetisk 
verksamhet kommer – iallafall teoretiskt sett, det beror på i vilken årskurs eleverna läser den – 
att finnas kvar i gymnasiet till och med läsåret 2012/13, då de sista eleverna går ut som 
studerar enligt Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 1994).  

2.3 Tidigare forskning om estetiska ämnen i utbildning och undervisning 

2.3.1 Studier av Estetisk verksamhet – innehåll och status 
 
Czernyson Conlon (2010) intervjuar i sitt examensarbete både lärare och elever, och citerar 
lärare som säger att det är lätt att kursen bara blir ’roliga timmen’, och att eleverna inte får 
några utmaningar. De grundskollärare som Lindgren (2006) intervjuar tar också upp estetiska 
ämnens position som något avslappnande och roligt, ett andningshål i skolans vardag där man 
får resa på sig och släppa loss, snarare än som ämnen med kvalitéer i sig. Lindgren menar att 
detta kan bero på en traditionell syn på de estetiska ämnena som ’roliga’ snarare än att lärarna 
medvetet försöker föra fram dessa aspekter. Thavenius (2004a) skriver om lärares inställning 
till estetiska ämnen och slår fast att ”Man får alltså ingen klar bild av vad lärarna menar att 
eleverna kan lära sig genom att ägna sig åt estetiska verksamheter. De talar om att det är 
viktigt att ha roligt tillsammans, att lätta upp skolvardagen och att puffa för god kultur” (s. 
80). I ytterligare en studie intervjuar Rylander (2010) estetlärare, där majoriteten är negativa 
till att Estetisk verksamhet försvinner som kärnämne. En lärare ser det dock som positivt, 
eftersom läraren i kursen haft så stora elevgrupper att den varit mycket svår att genomföra. En 
annan lärare nämner i förbifarten att det är lite skönt att kursen försvinner eftersom den inte är 
så rolig att undervisa i.  
 
Flera undersökningar visar på att lärare i estetiska ämnen upplever ett marginellt stöd från 
skolledningen. I Lindgrens (2006) avhandling beskriver en av de grundskolelärare hon 
intervjuar att hon inte får några resurser till sin musikundervisning, och att hon fått kämpa 
med sin rektor för att få vara i en sal som passar hennes ämne istället för i ett vanligt 
klassrum. Även Hellberg och Sjöbäck (2007) beskriver i sitt examensarbete hur lärare i 
Estetisk verksamhet mött fördomar och okunskap om kursen hos såväl skolledning som 
kollegor. Två av bildlärarna i deras studie hade till exempel ingen schemalagd planeringstid 
                                                
4 Dans och Teater var 1998 en och samma inriktning på estetiska programmet (Regeringen, 1990), vilket jag antar är anledningen till att 
Boström inte särskiljt dem i sin undersökning. 
5 Procentuträkningarna är mina egna, baserade på Boströms siffror. 
6 Skolinspektionen startade 2008, och jag har hittat kvalitetsinspektioner relaterade till kärnämnena svenska, matematik, samhällskunskap 
och religionskunskap, men inte till Estetisk verksamhet, på deras hemsida. (Skolinspektionen, 2012) 
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för estetisk verksamhet, och de konstaterar vidare att flera bildlärare på de skolor de studerat 
varit sjukskrivna för utbrändhet. Författarna skriver att ”konsekvenserna kan bli att 
bildlärarnas roll försvagas och att estetisk verksamhet får en lägre status i förhållande till 
övriga kärnämnen på gymnasieskolorna” (s. 57). Thavenius (2004b) konstaterar att estetiken 
länge haft en marginaliserad position i skolans verksamhet, och därför inte i någon större grad 
påverkat skolans utveckling. Jag ser en koppling mellan den marginalisering Thavenius 
beskriver och det utrymme de estetiska ämnena får, både fysiskt, ekonomiskt och ideologiskt. 
 
Sammanfattningsvis verkar kursen Estetisk verksamhet ha haft en utsatt och sårbar position i 
gymnasieskolan. Utifrån tidigare studier ser jag att kursen varit marginaliserad vad gäller 
resurser och uppmärksamhet, haft en låg status i förhållande till andra ämnen trots 
utnämningen till kärnämne, samt att flera – inklusive de undervisande lärarna – varit osäkra 
på vad kursen egentligen ska lära eleverna.  

2.3.2 Varför estetiska ämnen i skolan? 
 
Varför ska man då ha estetiska ämnen i skolan? I en rad examensarbeten med skolenkäter, 
elev- och lärarintervjuer (Boström, 1998, Abelson, 2006, Hellberg & Sjöbäck, 2007, 
Czernyson Conlon, 2010, Rylander, 2010) visar man att både elever och lärare uppskattar och 
värderar ämnet. Typisk är följande formulering, ”Flera uttrycker i allmänna ordalag att det är 
ett uppskattat ämne för eleverna (endast en skola har motsatt erfarenhet [av 342]) och att det 
finns ett stort intresse för ämnet som i allmänhet värderas högt av eleverna” (Boström, 1998, 
s. 32). Rylanders (2010) intervjuade estetlärare upplever även att ämnet är viktigt för 
elevernas utveckling, och ser dess borttagande som ett led i en förändrad kunskapssyn. 
Lindgren (2006) gör i sin avhandling intervjuer med lärare och skolledare i grundskolan 
angående skolornas estetiska verksamhet. Hon ser flera argument utkristallisera sig angående 
de estetiska ämnens funktion i skolan; som kompensation för elever med svårigheter av olika 
slag, där undervisning i estetiska ämnen fungerar som någon typ av terapeutisk 
specialundervisning, som balans gentemot skolans övriga verksamhet, där eleverna antas vara 
i behov av omväxling för att utvecklas, som lustfylld aktivitet, för att tillfredställa elevernas 
behov av att ha roligt och att lära sig att våga prova på nya saker, där konstnärliga och 
estetiska kvalitéer är underordnade lusten och glädjen, som fostran till goda 
samhällsmedborgare, människor och framtida föräldrar, där de ska lära sig samarbeta, få 
bättre självförtroende och bli mer lyhörda, samt, slutligen, som förstärkning av lärandet inom 
andra ämnen, där de estetiska ämnena blir verktyg för att eleverna ska lära sig till exempel 
matematik genom slöjden eller engelska genom musiken. 
 
Bamford (2006) konstaterar i sin studie, där hon jämfört data från skolor i över 60 länder, att 
högkvalitativa estetiska kurser i skolan leder till förbättrade studieresultat i alla ämnen, 
förbättrad språkinlärning, ökar samarbetsförmåga, tolerans och uppskattning, samt har en 
positiv effekt på social och kulturell förståelseutveckling. Hon ger också exempel på de 
konsekvenser en minskning av estetiska kurser har haft i USA: 

 

when school environments are deprived of the arts, learning and social development is hindered. In the 
1980s, many school districts in the United States of America opted to reduce the arts within the school 
curriculum. It was considered that the arts were an ’optional extra’ that under economic rationalist models 
of education could be removed. The impact of removing the arts from the curriculum was felt almost 
immediately. Academic performance suffered and the social cohesion, cooperation and balance within 
school communities were negatively affected. (s. 149) 
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Bamford konstaterar vidare att ännu en effekt av god estetisk undervisning är att eleverna 
skolkar mindre i dessa skolor eftersom de trivs bättre, och om de trivs bättre ökar chansen att 
eleverna har energi att anstränga sig i alla ämnen. 
 
Aulin-Gråhamn (2004a) skriver att man ”med det estetiska arbetet [kan] göra det möjligt att 
arbeta med elevernas ’självbildning’ i relation till en mångfald av olika 
verklighetskonstruktioner” (s. 30), och i ett annat kapitel att ”det estetiska behövs i lärandet 
för att man ska komma åt det som man annars inte kommer åt” (2004b, s. 44). Thavenius 
(2004b) för i samma bok en diskussion om estetikens plats i skolan, och avslutar med att fråga 
”Vad är det för form av estetik som är viktig för skolan? Ett svar är att konsten och det 
estetiska skulle kunna bidra till att göra undervisningen lite mindre reducerande och 
förenklande” (s. 120). Eisner (2002) skriver att ett av hans mål är ”to dispel the idea that the 
arts are somehow intellectually undemanding, emotive rather than reflective operations done 
with the hand somehow unattached to the head” (s. xi). Han konstaterar vidare att 
“imagination also enables us to try things out – again in the minds eye – without the 
consequences we might encounter if we had to act upon them empirically. It provides a safety 
net for experiment and rehearsal” (s. 5).  
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att motiven för att ge estetiska ämnen en plats i skolan 
är många och varierande, allt från den positiva inverkan de har på elevens välbefinnande och 
skolarbete i stort, till ämnenas egna meriter. 

2.4 Frågeställningar 
 
Utifrån mitt syfte, och mot bakgrund av de tidigare studier avseende Estetisk verksamhets 
innehåll, status och position som jag beskrivit i detta kapitel, vill jag undersöka följande: 
 

1. Hur förhåller sig politiska och mediala texter samtida med reformerna 1994 och 2011 
till resonemang med relevans för estetiska ämnen i gymnasieskolan? 
 

2. Vilka argument för och emot kursen Estetisk verksamhets ställning som obligatorisk i 
gymnasieskolan framträder i dessa texter? 
 

3. Vilka slutsatser kan dras angående eventuella förändringar över tid i inställningen till 
estetiska ämnen som obligatorium i gymnasieskolan utifrån dessa texter? 
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3 Teoretiskt perspektiv och metod 
 
I det här kapitlet beskriver jag mitt teoretiska perspektiv och den metod- och analysansats som 
följer av detta. För att få en bild av resonemangen kring Estetisk verksamhets införande och 
borttagande har jag valt ut tio texter som på olika sätt relaterar till dessa två händelser. Valet 
av texter har baserats på en diskursteoretisk förståelse av språk som bärare av social praktik. I 
min studie innebär ett sådant teoretiskt perspektiv att jag betraktar de texter jag valt som 
bärare av olika uttryck för de estetiska ämnenas betydelse i gymnasieskolan. De argument jag 
vill urskilja och resonera kring är en del av dessa uttryck. 
 
Jag har förberett analysarbetet genom att bekanta mig med följande teori- och metodtexter. 
Från Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskrivningar av olika former av diskursanalys 
konstaterade jag att kritisk diskursanalys var den metod som passade bäst för min 
undersökning, därför att den är inriktad på kritisk granskning. Därefter fördjupade jag mig i 
Faircloughs (1992; 2010; Fairclough & Fairclough, 2012) texter om kritisk diskursanalys, 
Bergström och Boréus (2005) metodbeskrivningar om text- och diskursanalys, MacLures 
(2003) kapitel om diskursorienterad argumentationsanalys, och i viss mån texter från 
Jordheim (2003) om vetenskaplig läsning, Bergqvist (2008) om härskartekniker, och Freeden 
(2003) om ideologier. Beskrivningarna av diskursanalytisk teori är i huvudsak hämtade från 
Fairclough (1992), Winther Jørgensen och Phillips (2000) samt Bergström och Boréus (2005), 
medan jag i metodbeskrivningarna förutom dessa texter även tagit hjälp av Fairclough (2010), 
Fairclough och Fairclough (2012), MacLure (2003), Bergqvist (2008) och Freeden (2003). 

3.1 Diskursanalys 
 
Diskursanalys utvecklades till ett separat forskningsområde under 1970- och 80-talen 
(Fairclough & Fairclough, 2012), och begreppet innefattar en mängd olika teorier och idéer 
som kan appliceras inom en rad olika discipliner, med mycket varierande fokus (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000; Bergström & Boréus, 2005). Diskurs definieras som ”ett bestämt 
sätt att tala om eller förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7), 
”språkanvändning som en del av någon social praktik” (Bergström & Boréus, 2005, s.17), 
eller helt enkelt social användning av språket (Fairclough & Fairclough, 2012). Jordheim 
(2003) beskriver diskursanalys så här: 

 

Istället för att fråga vad texten betyder, vad den försöker säga, vilken betydelsekärna som döljer 
sig i den – alltså att läsa inåt – vänder diskursbegreppet upp och ned på frågeställningen och får 
oss att fråga vilket slags förhållande som denna text har till andra texter, vilken position den har 
inom just denna diskurs och ingen annan, vilken institutionell ram (vetenskap, politik, moral) den 
hör hemma i – kort sagt att läsa utåt. (s. 188)  
 

Diskursanalys baseras på antagandet att språket är strukturerat i olika mönster som vi följer 
när vi uttalar oss i varierande sociala domäner, och att vårt sätt att använda språket på inte är 
en neutral avspegling av omvärld, identitet och sociala relationer utan aktivt agerar för att 
skapa och förändra dem (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Freeden (2003) konstaterar att 
i vår tid blir diskurser alltmer flyktiga och varierande. Fairclough (1992) introducerade i slutet 
av 1980-talet kritisk diskursanalys, som har sina rötter i en Marxistisk ideologi, och detta är 
den form av diskursanalys jag har försökt tillämpa i detta arbete.  
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3.1.1 Kritisk diskursanalys 
 
Kritisk diskursanalys är ”kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga 
den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala 
relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 
69). Den har som syfte att visa på sambandet mellan diskursiva praktiker och sociala och 
kulturella strukturer och tendenser i vidare bemärkelse, att synliggöra förbindelsen mellan hur 
vi använder språket och den sociala praktiken, samt att bidra till social förändring mot mer 
jämlika maktförhållanden både i språkbruket och i samhället i stort. I denna analysform ses 
diskurs som en form av social praktik som ”både konstituerar den sociala världen och 
konstitueras av andra sociala praktiker” (ibid., s 67-68), alltså som något som samtidigt kan 
skapa, befästa och/eller påverka omgivningen. Diskurser konstruerar sociala identiteter och 
bidrar till att vidmakthålla befintliga sociala relationer (Bergström & Boréus, 2005). 
Fairclough (1992) ser tre olika funktioner hos diskurser, en innehållsmässig funktion, en 
relationell funktion där relationer etableras mellan olika grupper, samt en 
identitetskonstruerande funktion. Min studie är kritisk såtillvida att jag genom analys av 
texterna vill få fram deras budskap och maktordningar, och att jag kritiskt granskar 
hållbarheten i texternas argument.  
 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) fokuserar man i kritisk diskursanalys på två 
perspektiv; den kommunikativa händelsen, hur språket används, på vilket sätt, och i vilket 
medium, samt diskursordningen, summan av de diskurstyper som används. Diskurstyper 
består av diskurser och genrer. Genre definieras som ett språkbruk som hör samman med och 
konstituerar en viss social praktik, som till exempel reklamgenre och nyhetsgenre. Enligt 
Fairclough (1992) innehåller en diskursordning flera diskursiva praktiker, genom vilka tal och 
text skapas och tas emot på specifika sätt. Varje gång språket nyttjas är detta en 
kommunikativ händelse med tre dimensioner; text, i form av tal, skrift, bild, eller en 
kombination av dessa, diskursiv praktik, där texten produceras och konsumeras, samt social 
praktik, det vidare sammanhang som texten kan inordnas i. När man gör en kritisk 
diskursanalys beaktas alla tre dimensioner, och analyseras separat. I figur 3 åskådliggörs 
relationen mellan de tre dimensionerna. 
 
Figur 3. Analysmodell för kritisk diskursanalys.  
(Fairclough, 1992; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, min återgivning) 
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I denna modell är varje del avhängig av de andra. Texten skapas inte i ett vakum utan ingår i 
en diskursiv praktik, som i sin tur är en del av en social praktik. Texten påverkar och påverkas 
av både den diskursiva och den sociala praktiken, och dessa konstitueras av och konstituerar 
varandra. (Bergström & Boréus, 2005; Winther Jørgensen & Phillips, 2000)  
 
För min analys har jag valt att utgå från Faircloughs modell, men avpassat den till min 
undersökning. Både Bergström och Boréus (2005) och Winther Jørgensen och Phillips (2000) 
betonar att det kan vara aktuellt att anpassa metoden till den aktuella studien. Jag analyserar 
Faircloughs tre dimensioner, men fokuserar i varje dimension på analys av argumentation. 
Argumentation handlar om att försöka övertyga människor om en specifik handlingsriktning. 
MacLure (2003), Bergström och Boréus (2005) och Fairclough och Fairclough (2012) lägger 
alla fram olika detaljerade och djupgående metoder för argumentationsanalys. Att använda 
någon av deras metoder fullt ut skulle vara alltför omfattande för den studie jag gör här. Jag 
har därför valt att använda enklare element från alla tre källor för att skapa en mer översiktlig 
argumentationsanalys. Jag har inte haft som ambition att lyfta fram varje argument i alla tio 
texter, utan har fokuserat på de jag bedömt vara centrala för studiens syfte. I analysarbetet har 
jag granskat argumentation utifrån dimensionerna text, diskursiv praktik och social praktik. 
 
Huvudfokus för min studie ligger på textdimensionen i Faircloughs modell, samt på 
argumentationsanalys. Detta främst för att hålla analyserna på en hanterbar nivå rent 
omfattningsmässigt. En mer ingående analys av diskursiv och framförallt social praktik skulle 
också kräva en mer omfattande teoretisk anknytning, som beskrivs i avsnitt 3.3.  
 
Här följer en genomgång av den kritiska diskursanalysens tre dimensioner som är i fokus för 
analyserna. De analysverktyg som beskrivs nedan ska ses som en ram för mina analyser, och 
kommenteras inte nödvändigtvis för varje specifik text i resultatredovisningen.  

TEXT 
För att analysera text – eller vad Winther Jørgensen och Phillips (2000) benämner 
kommunikativa händelser – tar man hjälp av verktyg från traditionell litteraturvetenskaplig 
textanalys, samt från kritisk lingvistik (Bergström & Boréus, 2005). Främst har jag utgått från 
begreppen modalitet, transitivitet, metaforer, ordval, grammatik och läsbarhet. Begreppen 
beskrivs närmare nedan. 
 
Ett viktigt begrepp i diskursanalysens textanalys är modalitet. Enligt Fairclough (1992) 
betyder modalitet ’sätt’, och i står i det här sammanhanget för i vilken grad den som uttalar 
sig instämmer i påståendet eller satsen, vilken grad av affinitet talaren har med sitt uttalande. 
Talaren ger i varje påstående uttryck för sin grad av affinitet med det uttalade, och därför har 
varje yttrande en form av modalitet. Modalitet sägs vara subjektiv eller objektiv, där en 
subjektiv modalitet indikerar att talaren uttrycker sin egen personliga grad av affinitet, medan 
en objektiv modalitet innebär att det är oklart vems perspektiv som representeras. Det kan 
vara att talaren representerar en annan individ eller grupp, eller presenterar sin egen 
ståndpunkt som universell. Användandet av objektiv modalitet implicerar ofta någon form av 
maktutövning (Fairclough, 1992). Om objektiv modalitet kombineras med kategorisk 
modalitet framställs uttalanden som fakta, till exempel ’det är sant’ istället för ’jag anser att 
det är sant’. Detta används ofta i massmedia för att ”spegla och främja deras auktoritet” 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 88). Modalitet kan också uttryckas genom hedges, där 
talaren distanserar sig från sina påståenden och uttrycker låg affinitet genom småord som 
’liksom’, ’kanske’ eller ’lite’ (Fairclough, 1992). 
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Ett annat begrepp att analysera är transitivitet, där man undersöker hur en process eller ett 
händelseförlopp förbinds eller inte förbinds med subjekt eller objekt i en meningsbyggnad 
(Fairclough, 1992; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Bergström och Boréus (2005) 
beskriver hur man i denna analys tittar på processer, deltagare – som kan vara agenter, de som 
agerar, eller mottagare – och omständigheter. Utifrån dessa tre aspekter drar man slutsatser 
kring hur ett skeende beskrivits, och vad det säger att talaren valt just detta sätt istället för 
något annat. De tar i det här sammanhanget också upp begreppen nominalisering, som går ut 
på att adjektiv eller verb, som skulle beskriva ett händelseförlopp mer komplett, tas bort och 
ersätts av substantiv, samt passivisering, där agenterna i en process antingen förvisas till slutet 
av meningen eller helt tas bort, så att fokus istället hamnar på mottagaren. 
 
Bergström och Boréus (2005) tar även upp analysen av metaforer, som de menar kan vara ett 
sätt att lära sig hur talaren tänker. En metafor är en språklig liknelse som överför betydelse 
från ett område till ett annat, och kan fungera som ett verktyg för att göra något mer 
begripligt. Bergström och Boréus (2005) skiljer ut typen begreppsliga metaforer, som från 
början har varit aktiva metaforer, men utvecklats till att med tiden utgöra kollektiva 
föreställningar i en språkgemenskap. Exempel på detta är idén att ’tid är pengar’, som leder 
till uttryck som att ’slösa med tid’. Gemensamt för de begreppsliga metaforerna är att de leder 
tanken i bestämda riktningar. De skiljer också mellan döda, inaktiva och aktiva metaforer. 
Döda metaforer är de som inte längre används, och därför främst hittas i historiska texter. 
Aktiva är de som inte – ännu – är etablerade, så de kräver att mottagaren aktivt gör 
metaforens betydelseöverföring. Aktiva metaforer är också medvetet valda av talaren. 
Inaktiva metaforer är de som är etablerade i språket, och som därför inte nödvändigtvis 
reflekteras över, varken av talare eller mottagare. Eftersom de således inte ingår i talarens 
medvetna budskap kan de vara speciellt intressanta att analysera för att se om de säger något 
om talarens underliggande agenda.  
 
I analyserna har jag också tittat på ordval och grammatik, och om det säger något om vad 
talaren vill få fram. Ett annat sätt att analysera text är att titta på hur läsbara texterna är genom 
att räkna ut LIX-tal. LIX står för läsbarhetsindex, och är ett mått på hur lätt eller svår en text 
är att läsa (Öqvist Seimyr, 2012).  
 
I textledet går argumentationsanalysen ut på att granska argumenten språkligt och 
formmässigt. Här har jag tittat på hur argumentationen är invävd i texten, och undersökt 
ordval, transitivitet, modalitet och metaforer för att utröna om språket styrker, försvagar eller 
förhåller sig neutralt till argumenten. Bergström och Boréus (2005) betonar att argumentation 
aldrig förekommer isolerat, utan alltid är ett inslag i texten. 

DISKURSIV PRAKTIK 
Det är i den diskursiva praktiken som texten både skapas och tas emot, och just detta – hur 
texten är producerad och hur den konsumeras, men även hur den distribueras – är det som 
analysen av den diskursiva praktiken centreras kring. I analysarbetet har jag börjat med att 
etablera i vilken diskurs texterna i grunden hör hemma. Sedan har jag gått vidare och 
undersökt om den aktuella texten även rör sig inom eller bygger på andra diskurser i en 
interdiskursivitet. En text kan antingen befästa sin plats i diskursordningen, och därigenom 
ytterligare konstituera den befintliga diskursen, eller genom kreativa diskursiva praktiker ta in 
något nytt från någon annan diskurs och därigenom förnya diskursen (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). Enligt Fairclough (1992) hör hög interdiskursivitet ihop med förändring, 
medan låg interdiskursivitet antyder ett befästande av den rådande ordningen. Jag har också 
undersökt intertextualitet, det vill säga hur texterna bygger på andra texter. Intertextualitet kan 
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i politiska sammanhang till exempel innebära att en del av en direktivtext följer med in i en 
utredning, och därefter kommer med i den slutgiltiga propositionen. Det kan också handla om 
i stort vilka andra texter som hänvisas till mer eller mindre öppet (Bergström & Boréus, 
2005). Fairclough (2010) beskriver till exempel en tendens till att marknadsmässiga aspekter 
tas in i den offentliga diskursen, något han kallar för ”marketisation of public discourse” (s. 
99), alltså att marknadens behov tas hänsyn till även i sammanhang där dessa tidigare inte 
varit tongivande.  
 
I dimensionen diskursiv praktik går argumentationsanalysen främst ut på att se i vilken 
diskurs argumenten inrättar sig. Jag har också lånat från pro et contra-analys – alltså för- och 
emot-analys – beskriven av Bergström och Boréus (2005). Här har jag sökt efter textens tes, 
det vill säga det som textens avsändare argumenterar för eller emot. Tesen hittas genom att 
koka ner argumenten till deras minsta gemensamma beståndsdel. Den kan vara normativ, och 
hävda en värdering, preskriptiv, och innehålla en uppmaning, eller faktuell, alltså faktabaserad 
och inte värderande.7 Ur MacLures (2003) analysmetod har jag tagit idén om att leta efter 
motsatspar i texten – som till exempel nutid/dåtid eller vetenskapligt/ovetenskapligt, för att 
sedan se på vilket sätt de laddas positivt eller negativt, och därefter leta efter paradoxer och 
motsättningar mellan och inom dessa motsatspar, till exempel om man hyllar dåtidens 
forskning och kritiserar nutidens, samtidigt som man hyllar modern vetenskap. Jag har också 
försökt urskilja olika former av argument. Bergström och Boréus (2005) tar upp 
symptomargument, som går ut på att övertyga om att något är på ett visst sätt genom att visa 
på dess symptom, auktoritetsargument, som antingen är intertextuella och hänvisar till en 
auktoritet, som till exempel forskning och uppslagsböcker, eller försöker framställa något som 
fakta genom att talaren går i god för det, motivationsargument, som vädjar till en persons 
känslor och inre motivation, samt generaliseringsargument, som baserar sig på hur saker 
brukar vara. 

SOCIAL PRAKTIK 
När analyserna av texten och den diskursiva praktiken är fullgjorda är det dags att ta sig an 
hur de förhåller sig till den bredare sociala praktiken. I analysen av social praktik flyttar man 
sig utanför den aktuella texten och tittar på hur diskursen relateras till ideologi och makt 
(Bergström & Boréus, 2005). För denna analys krävs enligt Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) förutom diskursanalys även sociologisk teori och kulturteori, och det är här som 
undersökningen landar i slutgiltiga konklusioner. Detta görs på två plan, dels genom att 
genomlysa relationerna mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning den ingår i, 
och dels genom att kartlägga de sociala och kulturella strukturer som utgör ramverket för den 
diskursiva praktiken. Winther Jørgensen och Phillips menar att ”En kommunikativ händelse 
formar och formas av den bredare sociala praktiken genom dess förhållande till 
diskursordningen” (ibid., s. 76). Eftersom min studie handlar om texter med relationer till 
utbildningspolitiska beslut avseende estetiska ämnet och de reaktioner dessa väckt, har sociala 
praktiker med hemvist i regering, riksdag, media och gymnasieskola varit i fokus för mina 
analyser.  
 
I dimensionen social praktik går argumentationsanalysen ut på att se hur argumenten fungerar 
i relation till den sociala praktiken i stort. Här har jag undersökt om argumentationen lever 
upp till rådande normer av saklighet och rationalitet, om den stärker sin ståndpunkt, om den är 
faktamässigt sann, trolig eller rimlig, om den är relevant för sammanhanget, och om 
argumenten håller för en logisk prövning (Bergström & Boréus, 2005; Fairclough & 
Fairclough, 2012). Bergström och Boréus (2005) påpekar också att det här är viktigt att fråga 
                                                
7 För en mer utförlig beskrivning av pro et contra-analys hänvisar jag till Bergström och Boréus (2005). 



14 

sig om det finns några uppenbara hållbara och relevanta argument som talaren inte inkluderar. 
Fairclough och Fairclough (2012) skriver om praktisk och teoretisk argumentation. Praktiska 
resonemang handlar om vad man ska göra, och fokuserar ofta på problemlösning, medan 
teoretiska resonemang fokuserar på vad som är sant. Skillnaden dem emellan består inte av 
innehåll eller sammanhang, till exempel om resonemanget är akademiskt eller inte, utan är 
avhängigt av syfte och typ av slutsats. De tittar också på om talaren är internt eller externt 
motiverad i sin argumentation, där extern motivation är pålagd utifrån, och handlar om sådant 
som borde göras, till exempel en riksdagsledamots åtagande att följa partiets politik oavsett 
egna preferenser, och intern motivation grundar sig i det som talaren själv vill eller föredrar, 
till exempel samma riksdagsledamots egna hjärtefrågor. På detta sätt behöver inte talarens 
vilja och mål nödvändigtvis sammanfalla. Målet kan istället vara en idé om en önskvärd 
framtid. Författarna menar att detta är viktigt att ha i bakhuvudet när man analyserar 
argumentation, då talarens underliggande vilja kan leda till paradoxer i texten. 
 
Min ambition är också att se om jag kan urskilja maktrelaterade mönster eller underliggande 
maktstrukturer i texterna. Min utgångspunkt har varit att estetiska ämnen kan betraktas i ett 
maktperspektiv, där texterna på olika sätt kan förväntas ge uttryck för dessa ämnens position 
och värde i relation till annat innehåll och andra funktioner i gymnasieskolan. Bergström och 
Boréus (2005) konstaterar att ”diskursanalys kan relateras till makt, till olika typer av 
maktordningar, eftersom det språkliga mönstret just sätter gränser för vårt sätt att tänka och 
handla” (s. 306). Här ville jag undersöka om jag kunde se några former av förtryck och 
diskriminering på basis av till exempel kön, etnicitet, ålder eller sexualitet representerade i 
texterna. Enligt Freeden (2003) kan exempel på detta vara markeringar i texten av ett ’vi’ och 
ett ’dem’, och på vilket sätt dessa skiljs åt, samt hur individers och institutioners identitet 
konstrueras och omkonstrueras. Jag har även letat efter tecken på objektifiering, när 
människor behandlas som ting utan att hänsyn tas till deras intressen (Bergström & Boréus, 
2005). Vidare har jag undersökt i vilken mån texterna representerar någon uttalad partipolitik, 
och om åsikterna som förs fram isåfall stämmer med partiets politik i övrigt (ibid.). Här har 
jag också tittat på om jag kan se tecken på någon av de sju härskarteknikerna (Bergqvist, 
2008). För en detaljerad beskrivning av dessa tekniker hänvisar jag till källan, och beskriver i 
resultatdelarna endast de former jag hittar i analyserna.  

3.2 Urval av texter 
 
Jag har valt texterna för analys i syfte att göra det möjligt att urskilja argument med relevans 
för diskurser om estetiska ämnen i skolan under de år när Estetisk verksamhet inrättades och 
avvecklades som kärnämne i den svenska gymnasieskolan. Urvalet är baserat på min strävan 
efter variation i både ursprung och perspektiv, eftersom jag ville få med så många som möjligt 
av de resonemang och argument som förts fram. Jag har även försökt hitta så likvärdiga texter 
som möjligt från tiden för läroplansförändringarna 1994 och 2011. Detta har visat sig vara 
ganska svårt, dels eftersom det naturligt är så att texter från 1994 är mer svårtillgängliga, men 
också för att reformen 2011 såvitt jag kan bedöma har orsakat mycket mer reaktioner både i 
press och riksdag, än reformen 1994. Det verkar inte finnas någon som uttalat sig emot 
införandet av Estetisk verksamhet, medan det är många som reagerat på borttagandet. Jag har 
ändå sett till att få en balans mellan texter som argumenterar för och emot estetiska ämnen 
som obligatorium i gymnasieskolan. Från tiden kring reformen 1994 har jag valt ut tre texter 
som är positiva och två texter som är kritiska, och från reformen 2011 har jag valt ut två texter 
som argumenterar för, två texter som argumenterar emot, och en text som innehåller båda 
perspektiven. Vad gäller reformen 2011 har jag även försökt använda så färska texter som 
möjligt, för att få det senaste perspektivet. Jag har också sett till att i möjligaste mån inte välja 



15 

samma texter som Andreasson (2011), som gjort en relaterad studie avseende reformen 2011. 
Slutligen är det naturligtvis också så att mitt urval begränsats av de texter jag haft tillgång till 
elektroniskt eller i bibliotekens arkiv och samlingar.  

3.2.1 De analyserade texterna 
 
Samtliga texter finns inkluderade som bilagor. Jag har formaterat dem så att de fått en 
enhetlighet i typsnitt, radbrytningar samt radavstånd för att underlätta läsning och analys, men 
i övrigt inte förändrat någonting. För att underlätta i refererandet till texten har jag numrerat 
raderna i varje text. 
 
Jag har valt ut tio olika texter, fem som avser reformen 1994, och fem som relaterar till 
reformen 2011. Jag har strukturerat analyserna av texterna i tre olika kategorier utifrån vilka 
röster som får komma till tals, och vilka diskurser jag anser att de främst hör hemma i. För att 
göra texterna lättare att överblicka har jag gjort en översikt i figur 4 nedan. Rubriken 
’förkortad titel’ anger hur texten benämns i min löpande analystext. 
 
Figur 4. Översikt över de analyserade texterna. 

 

 
 
Den första kategorin kallar jag Maktens röster. Till den hör texter som har sitt ursprung i stat 
och regering. Gemensamt för dessa texter är att de är auktoritära och berättar vad som gäller 
utan utrymme för diskussion eller ambivalens. De hör alla hemma i en tydlig 
myndighetsdiskurs. Den första texten i denna kategori är ett utdrag ur ett betänkande från 
Utbildningsutskottet, Ny läroplan för gymnasieskolan, m.m., Utbildningsutskottet 
1993/94:UbU2. Utdraget behandlar de två första motionerna i nästa kategori. Denna text 
argumenterar mot motionerna, och rekommenderar att de avslås. Nästa text är kursplanen för 
Estetisk verksamhet, samt en förklarande text om kursen, som Skolverket lade fram 1994. Jag 
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hade från början tänkt hitta ett utdrag ur Skola för bildning (SOU 1992:94), en text som 
motsvarar den sista texten i den här kategorin, som är ett utdrag ur Framtidsvägen: En 
reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), men i utredningen från 1992 hittade jag tyvärr 
ingenting specifikt om Estetisk verksamhet. Istället har jag valt Skolverkets kursplan och text 
som beskriver hur man 1994 tänkte kring den då nya kursen. Ur Framtidsvägen: En 
reformerad gymnasieskola har jag valt tre utdrag som tillsammans utgör den tredje texten. I 
det första utdraget uttalar sig utredaren Anita Ferm i allmänhet om hur hon tycker att 
gymnasieskolan ska vara. I det andra och tredje för hon ett resonemang kring de tidigare 
kärnämnena samt ger argument till och förklarar varför hon anser att Estetisk verksamhet inte 
skall ingå som ett obligatoriskt ämne i den nya gymnasieskolan. I den här kategorin behandlar 
jag alltså två texter rörande reformen 1994, och en text angående reformen 2011. De 
analyserade texterna kan läsas i bilaga 1-3. 
 
Kategori nummer två får heta De folkvaldas röster, och innefattar fyra texter som kommer 
från riksdagen. Här kommer skiftande perspektiv till tals, och representanter från olika 
riksdagspartier för fram sina åsikter. Den första texten i den här kategorin är en 
riksdagsmotion från 1992 författad av två socialdemokratiska riksdagsledamoter, Motion 
1992/93:Ub427, Betyg i ämnet estetisk verksamhet. Det är den enda riksdagstext jag kunnat 
hitta som direkt behandlar Estetisk verksamhet under den här tidsperioden. Jag tycker att den 
representerar ett viktigt perspektiv på synen på ämnet under denna tid, då den propagerar för 
att betyg inte ska sättas i kursen. Text nummer två är en riksdagsmotion från 1993 författad av 
en folkpartistisk riksdagsledamot, Motion 1992/93:Ub510, Ämnet bild i skolundervisningen. 
Jag har tagit med den eftersom den reagerar på att ämnet bild får en minskad plats i 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 1994), kallad Lpf94, och detta är den 
enda riksdagstext jag kan hitta som handlar om den förändring som Lpf94 innebar för de 
estetiska ämnena. Den tredje texten är en riksdagsmotion från 2008 skriven av två 
socialdemokratiska riksdagsledamöter, Motion 2008/09:Ub33 med anledning av prop. 
2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan. Jag har valt den dels för att få 
med reaktioner och argument från riksdagen då förslaget först kom att ta bort Estetisk 
verksamhet, dels för att den är ett svar och ett motargument till utredningen Framtidsvägen: 
En reformerad gymnasieskola från den första kategorin. Ett utdrag ur riksdagens protokoll där 
man debatterar med anledning av en interpellation, Svar på interpellation 2011/12:155 om det 
estetiska lärandet i gymnasieskolan utgör kategorins fjärde text. Interpellationen kommer från 
en miljöpartistisk riksdagsledamot och behandlar läget för estetiska ämnen i gymnasieskolan 
efter det att Läroplan för gymnasiet 2011 (Skolverket, 2011), kallad Gy11, införts, och 
debatten förs mellan interpellanten och den folkpartistiske skolministern. Det fanns flera 
riksdagsdebatter om Estetisk verksamhets existensberättigande i anslutning till 
gymnasiereformen 2011. Jag har valt den här både för att den är den senaste jag kunde hitta, 
och därmed ger ett perspektiv på hur debatten fortsätter nu efter reformens genomförande, och 
för att den innehåller flera relevanta argument från båda sidor. Interpellationen som denna 
riksdagsdebatt är ett svar på beskriver situationen för estetiska ämnen i gymnasieskolan efter 
det att Gy11 införts. Utbildningsministern får frågan om han avser att ta några initiativ, dels 
“för att säkerställa att Sveriges gymnasieskolor inte tappar kompetent och utbildad personal 
inom de estetiska ämnena”, och dels “för att säkerställa att den svenska gymnasieskolan kan 
fortsätta vara meningsfull för elever med olika lärandeförutsättningar och kunskapsprocesser” 
(Ehn 2011, stycke 11-12). I den här kategorin finns alltså fyra texter, två som relaterar till 
reformen 1994, och två som relaterar till reformen 2011. De analyserade texterna kan läsas i 
bilaga 4-7. 
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Den sista kategorin kallar jag Folkets röster, och den består av tre texter från massmedia, en 
ledare och två debattartiklar. Medierna får här representera folket i stort, och de här texterna 
har även de skiftande infallsvinklar och åsikter. Gemensamt för texterna är att de präglas av 
ett färgstarkt språk och ett direkt tilltal. Kategorins första text är debattartikeln En 
bildningsskola kan inte vara för alla, från Svenska Dagbladet 1995. Jag har valt den här 
texten som representativ för kommentarerna till gymnasiereformen 1994. Dessutom är den en 
av mycket få texter från denna period där Estetisk verksamhet omnämns mer utförligt än som 
en del i en uppräkning av de nya kärnämnena. Text nummer två är en ledare ur Expressen från 
2007, En bättre skola. Detta är den enda medietext jag har kunnat hitta som är positivt inställd 
till att ta bort Estetisk verksamhet, och har därför en given plats i min analys. Slutligen är den 
sista texten en insänd debattartikel ur Göteborgs-Posten från 2010 författad av arton personer 
från olika delar av kulturvärlden, Kreativiteten försvinner i nya gymnasieskolan. Det finns en 
uppsjö av olika medietexter – debattartiklar, krönikor, ledare, intervjuer, radiokrönikor – som 
på olika sätt protesterar mot att Estetisk verksamhet tas bort som obligatoriskt ämne under 
denna tid. Jag har valt den här som representativ eftersom den dels är en av de nyaste, och 
dels täcker in flera av de vanligaste argumenten. I den här kategorin ingår alltså en text 
avseende reformen 1994, och två som hör samman med reformen 2011. De analyserade 
texterna hittas som bilaga 8-10. 

3.3 Studiens begränsningar och tillförlitlighet 
 
Eftersom min huvudsakliga metod innebär analys av text ställer detta stora krav på mig som 
analytiker att förhålla mig objektivt och sakligt. Medan detta givetvis är min ambition är det 
ändå oundvikligt att både urvalet av texter och analysen av dessa filtreras av mina subjektiva 
åsikter och erfarenheter. Bergström och Boréus (2005) konstaterar att ”när man söker avgöra 
om ett påstående är avsett att stödja eller undergräva ett annat använder man i högsta grad sin 
språkliga och logiska intuition, förlitande sig på att denna är så allmän att den kan ligga till 
grund för avgörandet av vad författaren avsett” (Bergström & Boréus, 2005, s. 100). Eftersom 
jag endast analyserar tio texter rör sig mina slutsatser också kring vad just dessa texter har att 
berätta. 
 
Kritisk diskursanalys ställer också stora krav på analytikerns kunskapsbredd i och med 
analysens tre dimensioner, där analytikern förväntas kunna hantera allt från det lilla i 
detaljerad textanalys till det mycket stora i analysen av social praktik, maktstrukturer och 
ideologier. Winther Jørgensen och Phillips (2000) tar upp detta som ett av problemen med 
kritisk diskursanalys, att den inte ger några riktlinjer för hur mycket social analys som behövs, 
på vilket sätt den ska göras, vilka andra teorier som kan eller bör användas, eller hur man ska 
särskilja diskursiv och social praktik. Detta är ett av skälen till att jag valt att inte lägga 
tyngdpunkten på analyserna av social praktik, då jag upplever att jag för dessa analyser inte 
har tillförlitliga och fullständiga verktyg. Jag har i tidigare studier använt mig av både 
litteraturvetenskaplig textanalys och olika former av kritisk läsning. Diskursanalysens 
textanalys och analys av den diskursiva praktiken ligger därför närmare till hands för mig. 
Bergström och Boréus (2005) konstaterar att diskursanalys både i metod och teori är såväl 
öppen som eklektisk, och därför kan skapa problem med otydlig och svårhanterlig 
gränsdragning både mellan diskurser, och mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. 
Slutligen är kritisk diskursanalys inte politiskt neutral utan ”ett kritiskt angreppssätt som är 
politiskt engagerat i social förändring” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 70). Den 
kritiska diskursanalysen ställer sig på de förtrycktas sida, liksom jag i mina analyser har svårt 
att låta bli att ställa mig på de marginaliserade estetiska ämnenas sida. 
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3.4 Etiska aspekter 
 
I min studie har jag tagit hänsyn till relevanta etiska aspekter och god forskningssed. De texter 
jag har analyserat är alla offentliga, och ingen etisk problematik föreligger i användningen av 
dem. Jag har inte förändrat texternas innehåll, och gjort mitt urval så objektivt som möjligt. 
 
I de fall jag har använt statistik från Skolverket rör det sig också om offentliga handlingar. I 
bearbetningen av statistiken har jag givetvis använt mig av forskningsetiska principer.
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4 Resultat 
 
I det här avsnittet presenterar jag analyserna av de tio texterna indelade i tre olika avsnitt, som 
motsvarar de tre textkategorierna Maktens röster, De folkvaldas röster, och Folkets röster. I 
varje kategori analyserar jag texterna utifrån de tre dimensionerna text, diskursiv och social 
praktik, med ett fokus på analys av text och argumentation. 

4.1 Analys 

4.1.1 Maktens röster 
De tre texterna Ny läroplan för gymnasieskolan, m.m. (1993, förkortad titel Ny läroplan), 
Kursplan för Estetisk verksamhet (1994, förkortad titel Kursplan) och Framtidsvägen: En 
reformerad gymnasieskola (2008, förkortad titel Framtidsvägen) är alla offentliga texter, med 
ursprung i stat eller regering, alltså organ som företräder politisk makt. 

TEXT 
Som kan förväntas av offentliga texter har alla tre ett formellt och direkt språk. 
Utbildningsutskottets text Ny läroplan är i huvudsak skriven utifrån en subjektiv modalitet. 
Utskottet ”konstaterar” (128), ”föreslår” (15, 35), ”behandlar” (23), ”erinrar” (24) samt ”utgår 
från” (31), och uttrycker således hög affinitet med sina uttalanden. Utskottet intar en 
kategorisk hållning gentemot de motioner som man rekommenderar avslag för, och utvecklar 
inte sin argumentation. I Kursplan kan man se exempel på en helt genomförd kategorisk 
objektiv modalitet, vilket är rimligt för ett styrdokument, som ju i sig är en form av 
maktutövning. Språket är formellt och något ålderdomligt, till exempel ”skall” (49, 50, 58. 64, 
67, 68, 69) och ”såväl” (58). I Framtidsvägen använder utredaren Anita Ferm i första och 
sista stycket en kategorisk objektiv modalitet som ger ett intryck av auktoritet och absolut 
sanning. I det andra stycket när hon föreslår att Estetisk verksamhet ska tas bort som 
kärnämne använder hon en subjektiv modalitet med ”jag” (119, 121,122) och ”min/a” (115, 
126), och uttrycker därmed i detta stycke en hög affinitet med sina uttalanden. Ferm står alltså 
för sin åsikt här, men fortsätter att vara kategorisk. Hon använder genomgående raka och 
direkta verb som ”ska” (104, 105, 106, 107, 109, 116, 120, 121, 122, 123, 132), ”kan” (107, 
124), ”måste” (118, 125) och ”är” (104, 107, 116, 131). Detta ger mycket litet utrymme till 
tolkningar, vilket kan vara positivt för ett utredningsförslag som måste vara tydligt, men gör 
också att texten blir svårantastlig och auktoritär. Ferm använder också ordet ’när’ i meningen 
”när estetisk verksamhet inte längre finns med som ett gymnasiegemensamt ämne” (118-119), 
vilket kan ses som ett maktfullkomligt sätt att uttrycka sig, då Framtidsvägen vid denna 
tidpunkt endast är ett förslag. 
 
När jag tittar på transitiviteten i de tre texterna ser jag att passivisering förekommer i alla tre. I 
Ny läroplan främst i referaten av de tre motioner som nämns, då med subjektet flyttat till 
slutet av meningen, ”hävdas det i motion...” (5), ”framhålls i motion...” (19) och ”framförs i 
motion...” (22), med resultatet att själva motionerna nedprioriteras, vilket måste vara en 
önskvärd effekt i en text som rekommenderar att de avslås. Passivisering används också 
intressant nog som avslutande fras i texten i och med konstaterandet att, ”motionärerna kan 
därför anses vara tillgodosedda” (34). Här framgår det inte tydligt vem som anser detta, och 
det är troligt att Utbildningutskottet följer en given form för betänkanden om motioner. I 

                                                
8 Siffror inom parentes indikerar radnummer i den aktuella texten i bilagan. 
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Kursplan finns det också ett par exempel. Det första är att undervisningen ska utveckla 
elevernas förmåga att använda ”estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och 
handlingar” (50), samt för att ”gestalta en idé” (70), där det inte framgår vems idéer, tankar, 
känslor och handlingar som avses. Det andra exemplet är ”anordnas” (56), där det inte uttalas 
vem som ska anordna. I Framtidsvägen finns exemplen ”anställningsbarhet och erkända 
kompetensnivåer” (109), ”elever ska ges möjlighet” (116), ”erbjudas” (120, 121, 123) och 
”bedöms” (131), alla helt utan subjekt. Men det är trots allt så att det är Utbildningsutskottet 
som anser att motionärerna ska vara tillfredställda, det är gymnasieskolorna som anordnar 
kursen Estetisk verksamhet, någon arbetsgivare ska vilja anställa elever som gått 
yrkesutbildningar på gymnasienivå, någon ska erkänna deras kompetens, gymnasieskolor ska 
erbjuda valbara kurser i estetiska ämnen och regeringen, Skolverket och kommunerna ska ge 
gymnasierna resurser och verktyg att kunna göra detta och utredare Ferm själv står bakom 
bedömningen att andra ämnen är viktigare som obligatorium än Estetisk verksamhet. Till viss 
del är detta en del av det byråkratiska språket, men det är ändå så att detta sätt att skriva tar 
bort ansvar från det subjekt som inte finns med. 
 
I de tre texterna hittar jag endast två metaforer, båda inaktiva. Ny läroplan inehåller uttrycket 
”skära ner” (23) angående bildundervisningen i grundskolan. Framtidsvägen kontrar med ”ta 
ställning” (121), där det handlar om att Ferm överlämnar åt Skolverket att överväga hur 
valbara estetiska kurser skulle kunna utformas. Båda får betraktas som mycket etablerade 
metaforer, men eftersom det är föga troligt att det handlar om att ta fram en kniv och fysiskt 
skära i något, eller att Ferm ska ändra kroppsposition, behandlar jag dem ändå som sådana. 
De är båda att betrakta som begreppsliga metaforer, där idén att man kan skära även i icke-
fysiska ting kommer igen på många sätt, till exempel i ordet ’nedskärningar’. Att en tanke- 
eller idémässig hållning kan översättas till en fysisk position återkommer till exempel i 
uttrycken ’positionering’ och ’ställningstagande’. Så vad säger detta om texterna och deras 
upphovspersoner? Den generella avsaknaden av metaforer passar väl in på alla texternas 
formella, sakliga och auktoritära ambition, och att de två metaforer som finns båda skulle 
kunna associeras till krigsföring – ”skära ner” via kniven som vapen, och ”ta ställning” via 
militärers positionering – kan tolkas som uttryck för de två texternas agressivitet mot det de 
vill avslå respektive ta bort. 
 
Vad gäller läsbarhet i form av LIX-tal så klassificeras Ny läroplan och Framtidsvägen som 
medelsvåra, medan Kursplan har ett högre LIX-tal och därför bedöms som mer svårläst och 
informationstät. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att av de tre är det denna text som är 
tänkt att kunna läsas och förstås som ett styrdokument inte bara av riksdag och regering utan 
av ett stort antal lärare och skolledare med stor variation i förförståelse och utgångspunkt.  
 
I Ny läroplan använder författaren ordet ”hävdas” (5) i referatet till en av motionerna, vilket 
bidrar till att försvaga motionens argument, och förstärka Utbildningsutskottets slutsats att 
motionen bör avslås. Ordvalet är i allmänhet formellt och byråkratiskt, till exempel i ”anför” 
(13), ”erinrar” (25), ”ingående överväganden” (28) och ”motionärerna kan därför anses vara 
tillgodosedda” (35). Ordvalet i Kursplan är mindre byråkratiskt, men fortfarande formellt, 
med till exempel ”skall syfta till” (49) och ”inom ramen för” (78). Ferm använder i 
Framtidsvägen orden ”unga kvinnor och män” (108) för att beskriva de elever som ska välja 
gymnasieprogram. Detta är intressant på flera nivåer. För det första signalerar det att de är 
nästan vuxna, och ger i mitt tycke ett intryck av att de sextonåriga eleverna är äldre än de är, 
något som ger deras val till gymnasiet mer tyngd och allvar. Ferm skulle också ha kunnat 
skriva ’flickor och pojkar’, vilket skulle antyda att de är yngre än de är, eller ’tjejer och 
killar’, vilket inte signalerar en annan ålder så mycket men däremot skulle vara mindre 
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formellt. Det är också värt att notera att hon skriver ”kvinnor och män”, istället för det mer 
vanliga ’män och kvinnor’. Detta tyder på en genusmedvetenhet, och skulle kunna tolkas som 
att hon med sin formulering vill förändra ett traditionellt språkbruk. Slutligen är det intressant 
att hon valt att använda just ”unga kvinnor och män” istället för det mer neutrala ’ungdomar’ 
eller ’elever’. Detta uppmärksammar elevernas kön, och kan förstås som att hon vill betona att 
det ska finnas utbildningar som passar både specifikt kvinnliga och specifikt manliga elever. 

DISKURSIV PRAKTIK 
Ny läroplan har ingen person som avsändare, utan är signerad Utbildningsutskottet. Texten är 
ett förslag direkt riktat till riksdagen. Kursplan är utgiven av Skolverket, och har inte heller 
den en personlig avsändare. Den vänder sig i första hand till de lärare som ska undervisa i 
kursen, och de skolledare och administratörer som ska planera kursens upplägg. Kursplan 
publicerades i tryckt form och distribuerades till framförallt gymnasieskolor. Ferm har på 
uppdrag av Utbildningsdepartementet gjort utredningen Framtidsvägen. Texten är alltså 
konstruerad av Ferm, och i huvudsak tänkt att konsumeras av Utbildningsdepartementet och i 
förlängningen Skolverket, för att de ska gå vidare och formulera en ny gymnasieförordning, 
en ny läroplan, och nya kursplaner. Utredningen har distribuerats både i elektronisk och tryckt 
form. Ferm som skrivit texten beskrivs som en person med mångårig erfarenhet av 
gymnasieskolan, och har bland annat varit utbildningsdirektör i Stockholms stad (Stockholm 
TT, 2007). Eftersom alla de tre texterna är offentliga handlingar har de varit öppna för vem 
som helst att läsa, och textförfattarna torde haft en medvetenhet om att de skulle komma att 
läsas även av intresserade från till exempel gymnasieskolan, lärarförbunden och massmedia, 
såväl som allmänheten i stort. Både Ny läroplan och Kursplan finns numera att tillgå 
elektroniskt, men jag är tveksam till om de var tillgängliga på detta sätt på 1990-talet. Oavsett 
om de var det eller inte så är det på grund av utvecklingen i tillgänglighet till internet mellan 
1993/94 och 2008 mindre sannolikt att Ny läroplan och Kursplan blivit lästa elektroniskt 
medan de var aktuella än att Framtidsvägen blivit det. Den senare har kunnat läsas av vem 
som helst med tillgång till internet, förutsatt att denna person haft den förförståelse som krävs 
för att leta upp texten. 
 
Vad gäller intertextualitet så hänvisar Ny läroplan direkt till tre olika motioner, som texten är 
en tydlig respons på. Texten sammanfattar varje motion, gör en kort motivering, och 
rekommenderar sedan att avslå motionen. Texten är ett utdrag ur ett längre betänkande som 
tar upp ett 70-tal motioner, av vilka flertalet rekommenderas avslag. Det utdrag jag har valt är 
bara en del i en lång rad av till synes mekaniskt avslagna motioner. Av de argument som 
framförs för att avslå motionerna är det första ett generaliseringsargument, ”betyg [har] hittills 
satts i alla praktisk-estetiska ämnen” (12), och det andra ett auktoritetsargument med 
expertishänvisningar både till kursplanen för Estetisk verksamhet och till den avvägning som 
gjordes om utrymmet för olika ämnen i en tidigare proposition. Då Ny läroplan hänvisar till 
en tidigare version av Kursplan, ingår de två texterna i samma intertextuella kedja. Kursplan 
ingår också i en tätare textkedja med propositionen som föregick den, och den efterföljande 
nya kursplanen med betygskriterier som kom 2000. I Kursplan finns det inte behov av så 
mycket argumentation. Den som finns rör sig kring hur kursen ska kunna genomföras rent 
praktiskt, och är till största delen auktoritetsargument. Framtidsvägen hänvisar till Läroplan 
för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 1994/2006), kallad Lpf94. Textens 
referensförteckning hänvisar förutom till Lpf94, även till den då gällande 
gymnasieförordningen samt kursplaner och betygskriterier för gymnasieskolan. Dessa texter 
utgör bakgrund till Ferms text, liksom Läroplan för gymnasiet 2011 (Skolverket, 2011), 
kallad Gy11, utgör ett av resultaten, tillsammans med – bland många andra – Motion 
proposition, Svar interpellation och Kreativiteten försvinner. I Framtidsvägen framförs 
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egentligen bara ett argument till stöd för att ta bort Estetisk verksamhet, det att ämnet inte får 
plats eftersom karaktärsämnen ska prioriteras. Detta argument framför Ferm som ett 
auktoritetsargument utan att hänvisa till någon annan expertis än sin egen. 
 
Grundtesen i Framtidsvägen kan sammanfattas som ’Estetisk verksamhet ska tas bort 
eftersom andra ämnen är viktigare’. I de andra två texterna är det svårare att se en helgjuten 
grundtes. Ny läroplan för att den inte argumenterar för en enhetlig tes, och Kursplan för att 
den är extremt informationstät och inte argumenterar speciellt mycket, utan istället som 
styrdokument fokuserar på att informera om hur det ska vara. Om jag ändå försöker formulera 
teser för dessa texter skulle Ny läroplans tes kunna skrivas ’Motionerna bör avslås, då de inte 
anför tillräckliga skäl, och kan anses vara tillgodosedda på andra sätt’, och Kursplans tes som 
’Kursen Estetisk verksamhets syfte är att eleverna ska lära sig att uttrycka sig genom eget 
estetiskt skapande, och att inspirera till vidare intresse för ämnet’. Det är intressant att 
kursplanen betonar att trots att Estetisk verksamhet är en liten kurs skulle den kunna användas 
som ett sätt att väcka intresse för ämnena så att eleverna kan välja till fler estetiska kurser 
inom det individuella valet, medan Ferm i Framtidsvägen konstaterar att det individuella valet 
räcker för att kompensera borttagandet av Estetisk verksamhet.  
 
Alla tre texter hör hemma i en tydlig myndighetsdiskurs. Ny läroplan håller sig helt inom 
denna diskurs med sitt formella, byråkratiska språk och auktoritära budskap. Kursplan är ett 
styrdokument för skolan, och tar därigenom sin plats också i en skoldiskurs, till exempel i 
resonemangen kring skolornas förutsättningar att ordna kursen. Kursplan skrives också i vad 
jag skulle vilja kalla en humanistisk diskurs i beskrivningarna av vad eleverna ska lära sig, 
som till exempel ”utveckla elevernas förmåga, kreativitet och lust” (49). Förutom sin 
hemhörighet i en myndighetsdiskurs är Framtidsvägen heltigenom skriven i en skoldiskurs, 
till exempel i första styckets resonemang kring vad gymnasieskolan ska vara. När Ferm sedan 
tar upp att en gymnasieutbildning ska kunna vara både ”vägen in i vuxenlivet” (6-7) och leda 
till ”anställningsbarhet och erkända kompetensnivåer” (10) framträder också en 
marknadsekonomisk diskurs, där eleven ska vara till nytta i samhället. Sammantaget kan jag 
se att Ny läroplan har låg interdiskursivitet, och därmed, enligt Faircloughs (1992) 
resonemang, befäster en rådande myndighetsdiskursordning, medan både Kursplan och 
Framtidsvägen har en högre grad av interdiskursivitet, och därigenom kan bidra till att förnya 
den. 

SOCIAL PRAKTIK 
Av den fullständiga texten i Ny läroplan kan jag utläsa att Socialdemokratiska partiet i stort, 
och även Vänsterpartiet, ställer sig bakom de två socialdemokratiska riksdagsledamöternas 
motion om att inte sätta betyg i Estetisk verksamhet. Då det borgerliga blocket var i majoritet 
under denna period hade detta dock ingen effekt på beslutsfattandet. Av argumenten i Ny 
läroplan anser jag att generaliseringargumentet att betyg alltid tidigare satts i estetiska ämnen 
är det svagaste. Generaliseringsargument är till sin natur svaga, och bidrar – precis som resten 
av denna text – till att befästa status quo och motverkar således förnyelse. Här anser jag att 
utskottet har utelämnat några argument som skulle förstärka deras tes, till exempel ’betyg ger 
ämnen status hos elever, lärare och skolledning, och därmed ökade resurser och 
uppmärksamhet’ och ’elever prioriterar ner kurser där betyg inte ges’.  
 
Kursplan är originalkursplanen för Estetisk verksamhet som kom 1994, och texten reglerar 
vad som ska ingå i kursen Estetisk verksamhet. 2000 gjordes en revidering i samband med att 
kursen utökades till 50 gymnasiepoäng, och den kursplanen bygger på den här med vissa 
tydliga skillnader. Den har till exempel inte rubrikerna Syfte eller Karaktär och struktur, utan 
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bara rubriken Mål, samt betygskriterier, vilka saknas i den här kursplanen från 1994 
(Skolverket, 2000a). Kursplanen från 2000 uttrycker inte heller som den här från 1994 vilka 
inriktningar som skall kursen skall omfatta; ”bild, dans, musik, slöjd, formgivning eller 
teater” (18-19). Detta är speciellt intressant i ljus av Boströms (1998) studie som refereras i 
avsnitt 2.2. Studien gjordes då Kursplan gällde, och där angavs till exempel idrott som en 
inriktning av Estetisk verksamhet. I Kursplan är det också intressant att notera avsaknaden av 
argumentation som relaterar till kursen som till nytta för samhället. Den nytta som beskrivs 
finns i den förklarande texten, och relaterar till Estetisk verksamhet som stöttande inriktning 
för programmets karaktärsämnen. I Kursplan finns ett argument som går ut på att kursen 
Estetisk verksamhet på estetiska programmet inte tillför något nytt ”som inte redan finns i 
karaktärsämnena på programmet” (94-96). Detta är för övrigt en inställning jag också mötte 
på den gymnasieskola där jag gjorde min VFU. Där slogs kursen ihop med resten av 
teaterlektionerna, och eleverna hade inte någon möjlighet att välja någon annan inrikting på 
Estetisk verksamhet. Jag finner det intressant att man varken i kursplanen eller i min VFU-
skola tänker sig att elever på estetiska programmet kan vilja välja någon annan inriktning än 
sin egen inom Estetisk verksamhet. I min tolkning representerar detta en syn på estetiska 
ämnen som inbördes utbytbara.  
 
Ferms argument i Framtidsvägen för att ta bort kursen Estetisk verksamhet handlar i grunden 
om att den inte får plats. Karaktärsämnena, de ämnen som ger varje program sin profil, ska få 
utrymme för att ge en ”ökad yrkesförberedelse” (117). Hon skriver även att ”vissa” av Lpf94s 
kärnämnen därför måste få ett mindre utrymme (118), men i hennes förslag är det bara 
Estetisk verksamhet bland kärnämnena som försvinner helt, och de 50 gymnasiepoäng extra 
utrymme som detta öppnar upp tas helt upp av en ny gymnasiegemensam kurs – historia – 
inte av något karaktärsämne. Jag anser således att detta argument inte håller. I Ferms 
slutmotivering att ”andra ämnen bedöms vara viktigare som obligatorium” (131-132), samt i 
hennes uttalande att hon inte anser att det är Estetisk verksamhet som ska erbjudas som 
estetisk valbar kurs tycker jag mig istället kunna utläsa en negativ bedömning av själva 
kursen, som inte finns med någon annanstans i Ferms över 600 sidor långa utredning. Det är 
också intressant att se på Ferms argumentation i relation till resonemangen i föregångaren 
Skola för bildning (SOU 1992:94). Där konstaterar man att den traditionella motsättningen 
mellan förberedelser för högskolestudier och förberedelser för yrkesliv verkar minska, och att 
de krav som högskolestudier ställer svarar väl mot flera av de krav som ställs i det moderna 
arbetslivet. Dessa tankar resulterade i Lpf94, med en stor andel kärnämnen som var 
gemensamma för alla. Ferms motsatta argument att särskilja elever i yrkes- och 
högskoleförberedande program har gett den mer differentierade Gy11. Det är också värt att 
notera namnen på utredningarna – ’skola för bildning’ som ger ekon i en humanistisk 
bildningsdiskurs har gett plats för ’framtidsvägens’ målinriktade och marknadsekonomiska 
utbildningsdito. Ferm är före detta utbildningsdirektör i Stockholms stad, och när 
Framtidsvägen skrivs är hon utredare för Utbildningsdepartementet. Hon har ifrågasatts för 
sitt beslut att införa den kritiserade Ross-metoden på Tensta gymnasium (Arevik, 2011). I en 
intervju i Svenska Dagbladet 2008 uttalade hon sig apropå Framtidsvägen och sitt förslag att 
ta bort Estetisk verksamhet så här: 

 

Skolan måste erbjuda möjligheten till estetiska ämnen, bild, musik och teater, men det är upp till eleven 
om man vill läsa dem eller inte, [...] det gäller ju för skolorna att presentera de estetiska ämnena på ett 
fördelaktigt sätt. Och det visar sig ju om de är viktiga: vill eleverna läsa estetiska ämnen kommer de att 
välja dem. (Haldert, 2008, stycke 2-4) 
 

Ferm argumenterar här för att det ska vara upp till eleverna om de vill läsa estetiska ämnen 
eller inte, och att deras val visar om ämnena är populära eller inte. Detta är intressant på flera 
sätt. För det första lägger det hela ansvaret på eleverna, och flyttar därmed ansvaret från Ferm 
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och Utbildningsdepartementet som föreslår borttagandet av obligatoriet för kursen. För det 
andra särskiljer Ferm därmed de estetiska ämnena från andra ämnen, och säger att de inte ska 
behandlas på samma sätt. Möjligen kan man fundera över vad hon hade fått för reaktioner om 
hon hade föreslagit att eleverna själva borde få välja om de ska läsa svenska eller matematik? 
I min tolkning framstår detta som representativt för en syn på de estetiska ämnena som något 
extra och överflödigt. Något som bara ska ges plats om det verkar ’roligt’, eller om det finns 
tid över.  
 
I den här textkategorin dominerar myndighetsdiskursen. De humanistiska respektive 
marknadsekonomiska diskurserna inordnar sig i myndighetens diskursordning, och det blir 
ingen polemik dem emellan. Intressant här är också att trots texternas styrande karaktär 
överlämnas i Framtidsvägen ett ansvar till eleverna att välja både program och kurser. 

SAMMANFATTNING  
Texterna i den här gruppen har gemensamt att de representerar myndighetsutövning på olika 
sätt, samt att författarna framställer sig själva som experter och inte öppnar för motargument. 
Språket är formellt, sakligt och auktoritärt, och tar i huvudsak upp auktoritetsargument, med 
och utan hänvisning till yttre expertis. Texterna skiljer sig åt genom syfte och perspektiv. 
Tidsmässigt kan jag se en utveckling mot en mindre formalitet i myndighetsspråket, och en 
förflyttning från en humanistisk diskurs mot en marknadsekonomisk dito. 

4.1.2 De folkvaldas röster 
 
De fyra texterna i den här kategorin, Motion 1992/93:Ub427, Betyg i ämnet estetisk 
verksamhet (1993, förkortad titel Motion betyg), Motion 1992/93: Ub510, Ämnet bild i 
skolundervisningen (1993, förkortad titel Motion bild), Motion 2008/09:Ub33 med anledning 
av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, (2009, förkortad 
titel Motion proposition), och Svar på interpellation 2011/12:155 om det estetiska lärandet i 
gymnasieskolan (2011, förkortad titel Svar interpellation) har alla sitt ursprung hos olika 
riksdagsledamoter, som för fram sin åsikt om förslag eller beslut som de kommit i kontakt 
med. Texterna har det gemensamt att de följer riksdagens praxis vad gäller den form de 
inrättar sig i, och är generellt något mer lättillgängliga än de som presenteras i avsnitt 4.1.1 
Maktens röster. 

TEXT 
Språket i motionerna följer en given form. Hemställan är till exempel identiskt formulerad i 
Motion betyg och Motion bild. När Motion proposition skrevs 2008 var det uppenbarligen en 
annan form som gällde, eftersom den är disponerad på ett annat sätt, men den är ändå tydligt 
baserad på en given mall. Beträffande modaliteten verkar det även där ha hänt något med 
praxis för motioner över tid. I Motion betyg och Motion bild hittar jag en genomförd 
kategorisk objektiv modalitet, med ett enda undantag i Motion bild där motionären använder 
uttrycket ”enligt min mening” (56-57), medan Motion proposition är skriven i en kategorisk 
subjektiv modalitet i första person plural. Deras ”vi” står antingen för motionärerna själva 
(93,101), eller – oftare – för ett mer diffust ’vi i Sverige’, eller kanske ’vi vuxna’ (85, 90, 99). 
Detta sätt att ta med läsaren i ett ’vi’ är nog tänkt att få denna att känna sig inkluderad, men 
kan även skapa osäkerhet.  
 
Alla tre texterna presenterar åsikter som fakta. I Motion betyg ”alldeles särskilt fel blir det” 
(15), ”det är svårt att hitta sakliga skäl” (21), i Motion bild ”den väcker starka känslor” (37), 
”Skolan måste...” (49), och i Motion proposition ”måste vi utveckla...” (85) samt ”är behovet 
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av kunskap allt viktigare” (91). I Motion betyg använder motionärerna några hedges som till 
exempel ”ibland” (15) och ”litet av glädjen” (18) som försvagar deras i övrigt kategoriskt 
auktoritära text. Svar interpellation är från ett protokoll av en riksdagsdebatt från december 
2011 mellan utbildningsminister Jan Björklund, Folkpartiet, och riksdagsledamoten Tina Ehn, 
Miljöpartiet, och består av nedtecknade talade anföranden. Öppningsanförandet är nummer 18 
denna dag, så det är således en bit in i en längre riksdagsdebatt. Björklund har totalt fyra 
anföranden, inklusive både det inledande och det avslutande. Ehn har tre anföranden 
däremellan. Enligt praxis börjar varje anförande med orden ’Herr talman!’. I Svar 
interpellation använder de två debattörerna genomgående en subjektiv modalitet, där de 
uttrycker stor affinitet med sina uttalanden. De växlar båda mellan första person singular och 
plural, där de antingen inkluderar åhörarna, gör gemensam sak med varandra eller talar för sitt 
parti eller sin regering i ett ’vi’. Björklund använder ålderdomliga och formella ord och 
uttryck såsom ”grannlaga” (123), ”hittillsvarande” (128), ” ha för ögonen” (149-150), 
“lärandeförutsättningar” (152), “pläderar” (277) och “propagera” (284). Ehn använder i 
mycket högre grad ett talspråk, som till exempel ”okej” (172), ”kända kulturarbetare” (181), 
”jobbar” (234) och ”klockrent” (316). Hon använder också uttryck som ”i min värld” (176) 
och ”inte ens jag” (241) vilka gör hennes framställning mer personlig. En annan framträdande 
aspekt av Ehns framförande är att hon använder många hedges som försvagar det hon vill 
förmedla, till exempel ”ändå” (157), ”kan komma” (157), ”kanske” (241, 260), ”inte helt” 
(238), och ”inte riktigt” (255, 260), samt använder oprecisa verb som ”tror” (182, 188, 247, 
248, 251, 252, 263, 308, 310) och ”känner” (241, 260). Som kontrast använder Björklund 
”tror” (341) bara en gång, och’känner’ inte alls. Han väljer istället direkta beskrivande verb 
som ”bidrar” (121), ”omfattar” (131, 135, 221) och ”tillgodose” (136). Typiskt för Björklunds 
auktoritära språk är att han använder ordet ’måste’ inte mindre än nitton gånger, medan Ehn 
endast använder detta ord en gång. Ehn använder även andra formuleringar som försvagar 
hennes argument, till exempel säger hon ”Om samhället och politiken genom att 
marginalisera estetisk verksamhet i utbildningen visar att den inte är lika viktig som den enligt 
mig och många andras mening är finns det en risk att vi förändrar hela möjligheten för många 
att utvecklas.” (56-59, min understrykning), och “Möjligtvis har jag fel, men jag är i så fall 
inte ensam.” (71-72). Hon kunde istället säga till exempel ‘Samhället och politiken 
marginaliserar estetisk verksamhet och visar att den är oviktig, vilket förstör gymnasieelevers 
utvecklingsmöjlighter’ och ‘Jag och [namngiven expertis] anser...’. Björklund å andra sidan är 
mer genomgående kategorisk och presenterar flera gånger såväl sina egna som sin regerings 
åsikter som fakta, som till exempel “vilar i hög grad på grundskolan” (119-120) och 
“gymnasieskolan måste också tillåtas vara yrkesförberedande” (205-206). 
 
Vad gäller transitiviteten i motionerna ser jag att Motion betyg och Motion bild båda 
kännetecknas av en hög grad av passivisering, vilket antyder att detta är en del av praxis vad 
gäller motionsskrivande under denna tid. Detta stöds av att det i Motion proposition bara finns 
ett exempel på detta skrivsätt, “stimuleras” (93), då praxis överhuvudtaget verkar ha 
förändrats för motionsskrivande från 1992/93 till 2008. Motion betyg använder konsekvent 
passiviseringen helt utan subjekt för att beskriva den föreslagna gymnasiereformen och vad 
den innebar för den nya kursen Estetisk verksamhet, med till exempel “begränsades” (7), 
“tolkas” (9), “ges” (9), “gavs” (10), “skapas” (11), “uppmuntras” (13) och “tvingas” (17). 
Motion bild har en passivisering där subjektet flyttats, i första meningen där “’Årets bild’ togs 
av Sven-Erik Sjöberg” (35), vilket lägger fokus på bilden snarare än fotografen, och därmed 
stöder motionens grundtes om bildens vikt. Här finns också flera passiviseringar där subjektet 
helt tagits bort, “presenterades” (37), “var [---] försedd” (38), “tolkats” (43), “används” (45) 
och “ämnet får allt mindre plats” (46). Både Motion betyg och Motion bild använder även 
passiviseringen “hemställs” (27, 64), vilket får betraktas som en del av motionsformen. I 
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Motion proposition hänger subjektet tydligt ihop med verbet så att avsändaren tydliggörs. 
Tittar jag på transitiviteten i de två debattörernas språk i Svar interpellation kan jag konstatera 
att Björklund använder en hög grad av passivisering, medan detta är mycket sällsynt hos Ehn. 
Björklund säger till exempel “fått rätt” (133), “görs” (149), “anpassas” (151), “tillåtas” (206, 
211), “utvecklas” (229) och “fyllas” (230), där samtliga på olika sätt handlar om hur den nya 
gymnasiereformen fungerar, och bidrar till att få reformen att framstå som oundviklig och 
oantastlig då den inte förbinds med ett subjekt. Hos Ehn hittar jag endast exemplet 
“genomsyrat av kultur” (240), där subjektet är flyttat till slutet av meningen. Björklund har 
också några varianter av detta, som till exempel “läsas av alla” (222, 223, 224) och “avgörs ju 
av hur eleverna väljer” (327-328). Jag kan alltså konstatera att Ehns anföranden i högre grad 
än Björklunds har händelseförlopp direkt förbundna med subjekt och objekt, vilket gör dem 
tydligare och mer lättbegripliga. Generellt ser jag att texterna som hör hemma kring reformen 
1994 har en mycket högre grad av passivisering än de som är knutna till reformen 2011, med 
undantag för Björklunds anföranden, som alltså är att betrakta som av en äldre stil. 
 
Motionernas metaforer är till större delen inaktiva och begreppsligt relaterade till tanken att 
’begrepp och idéer har fysiska egenskaper’, som till exempel i Motion betyg ”ett rikare 
innehåll” (4), ”ett rikt kulturliv” (13) och ”styrde upp verksamhetsinnehållet” (14), i Motion 
bild ”Bilden bör få en starkare ställning” (58) samt i Motion proposition två olika varianter 
där olika begrepp ’möts’, ”möta morgondagen på ett framgångsrikt sätt” (85) och ”låter 
kunskapen möta den egna kreativa lusten” (88). I citatet från Dagens Nyheter i Motion bild 
finns även den väletablerade inaktiva metaforen ”[bilden] som säger mer än tusen ord” (40), 
som utvecklas till en aktiv variant i ”Sjöbergs bilder säger mer än några ord” (41-42). I Svar 
interpellation använder Ehn en mängd metaforer av olika slag, medan Björklund bara 
använder ett fåtal. Samtliga Björklunds metaforer är väletablerade inaktiva och begreppsliga 
sådana, som till exempel “avvägningen mellan allmänbildning och...” (203-204), 
“avvägningar [mellan ämnen på schemat]” (273), “påbyggnaden med svenska...” (204-205) 
och “stöpa alla i en form” (220). Det de har gemensamt är att de alla löst relaterar till någon 
sorts industri eller hantverk, där man mäter, bygger och stöper. Ehn har också några metaforer 
av denna typ, där man mäter, väger, och använder verktyg, i “mäta [det teoretiska]” (166), 
“vågen [som balans mellan teori och praktik]” (246), samt upprepad användning av “verktyg” 
(168, 171, 173, 246, 252, 253) och “verktygslåda” (171) för att beskriva elevernas olika 
kompetenser. Hon använder även några metaforer som kan sorteras in i den större 
begreppsliga gruppen ’begrepp och idéer har fysiska egenskaper’, som till exempel, “detta 
speglar hur vi prioriterar” (167), “de estetiska ämnena som en pusselbit” (168), “genomsyrat 
av kultur” (240), “trycka in kunskap” (310) och “flera som har flaggat för att förändringen 
för...” (178), där den sista blir särskilt effektiv med den alliterativa upprepningen av 
begynnelsebokstaven ‘f’. Ehn använder även den begreppsliga inaktiva metaforen ‘livet är en 
väg’ i sammanhanget ‘vägar genom utbildning och yrkesliv’ med de två metaforerna “går en 
utstakad väg till marknaden” (175) och “Jag tror dock inte att vägen till utbildning är rak” 
(251). Denna typ av metafor finns också i Motion proposition, där ”[träna elevers förmåga] på 
nya och oprövade vägar” (86) används i samma sammanhang, möjligen anspelar båda 
medvetet eller omedvetet på titelmetaforen i Framtidsvägen. Slutligen har Ehn också två 
metaforer som direkt relaterar till estetiska ämnen, den inaktiva begreppsliga metaforen 
“kulturens ekonomiska roll” (314), som relaterar till teater, och den aktiva och nyskapande 
metaforen om elevens olika kompetenser som en “palett” (171, 253, 311), som relaterar till 
bildkonst. Denna metafor tas även upp av Björklund när han anser att Ehn inte har svarat på 
hans fråga. 
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Vad gäller texternas läsbarhet så klassificeras Motion proposition som svår, Motion betyg och 
Motion bild som medelsvåra, medan Svar interpellation såsom varande talad text ska vara 
hyfsat lättläst. Som man skulle kunna förvänta sig är Motion bild, som citerar till exempel 
massmedia, den som klassificeras som mest lättläst av motionerna. I Svar interpellation har 
Björklunds del ett högre LIX-tal än Ehns, och anses därför vara mer svårläst. 

DISKURSIV PRAKTIK 
Alla fyra texter är officiella texter som distribuerats både i textform och elektroniskt, i fallet 
Svar interpellation även från början muntligt. På samma sätt som i det föregående avsnittet så 
är det mer troligt att de senare texterna konsumerats elektroniskt av sin samtid än de tidigare 
på grund av utbredningen av tillgång till och kunskap om internet. Motionerna är 
undertecknade av de riksdagsledamöter som författat dem, och debattörernas namn står som 
avsändare inför varje anförande. Motionerna har samtliga konstruerats som en reaktion på ett 
utbildningspolitiskt beslut eller förslag som motionärerna reagerat på, och på samma sätt har 
interpellationen som ligger till grund för riksdagsdebatten kommit till. Eftersom texten Svar 
interpellation är från ett protokoll har den talade texten filtrerats genom en annan person för 
att omvandlas till skriven text. Då jag även tagit del av debatten i filmad version på 
riksdagens hemsida har jag märkt att detta har gett upphov till mindre skillnader jämfört med 
det talade originalet, men jag bedömer att skillnaderna är så små att jag ändå kan utgå ifrån 
protokolltexten i min analys. Texterna har konsumerats i första hand av riksdagen och 
regeringen, och i andra hand av vem som helst som varit intresserad från media eller 
allmänhet. 
 
Vad gäller intertextualitet ser jag motionernas och riksdagsdebattens givna former som en 
sorts intertextualitet i sig, då de genom formen ger ekon av en mängd andra texter som delar 
denna form. Om jag tittar på mer specifika referenser så ger Motion betyg i första hälften av 
texten ett tydligt referat av flera tidigare diskussioner och beslut i samband med att man 
beslutade att införa Estetisk verksamhet medan Motion bild beskriver ‘Årets bild’, citerar en 
artikel i Dagens Nyheter om denna bild, refererar till folklivsforskares tolkning av bilden, 
citerar regeringsformens formulering om yttrandefrihet samt citerar en enkät från riksdagens 
revisorer. Båda dessa motioner leder också vidare i en intertextuell kedja till 
Utbildningsutskottets betänkande Ny läroplan, där de avslås. Motion proposition hänvisar till 
andra texter från både Skolverket och EU. Av motionerna har Motion bild helt klart högst 
grad av intertextualitet, då den hänvisar dels till aktuella mediatexter, och dels till regerings- 
och riksdagstexter. Motion betyg och Motion proposition hänvisar även de till texter med 
regeringsursprung, och Motion proposition även till en EU-text. I Svar interpellation refererar 
både Ehn och Björklund naturligt till Ehns interpellation som utgör orsaken till deras debatt. 
De hänvisar båda också till varandras uttalanden i debatten. Förutom detta gör Björklund 
referenser till läroplansskrivelsen i Läroplan för gymnasiet 2011 (Skolverket, 2011), kallad 
Gy11, Skolverkets statistik, den rödgröna gymnasiepolitiken, Miljöpartiets inställning att 
människor är olika, och till andra debatter han haft om att olika skolämnen är viktiga. Ehn 
hänvisar allmänt till övriga som protesterat mot Estetisk verksamhets borttagande, till “kända 
kulturarbetare” (181) som reagerat, till professorerna Sven-Eric Liedman och Lars Lindström 
utan att redovisa vad de haft för åsikter, sin väninnas åsikter om kultur, kammarens 
kulturpolitiska debatt dagen innan och specifikt en Allians-ledamots anförande, 
kulturministerns uttalande om Skapande skola, ett radioprogram om estetlärares 
arbetssituation i den nya gymnasieskolan och till en rapport från Lärarnas riksförbund. Båda 
debattörernas anföranden har således en hög grad av intertextualitet, Ehns ännu mer än 
Björklunds. Men vad är det de hänvisar till egentligen? Björklund representerar regeringen 
och hänvisar naturligt till texter med regeringsursprung samt plockar in partipolitiska 
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skillnader. Han sätter också debatten i en enligt hans upplevelse lång rad av liknande debatter, 
och förminskar därmed just denna debatts betydelse. Ehn är mycket mer varierad och 
eklektisk i sina referenser. Hon svarar Björklund genom att ta upp partipolitiska skillnader, 
och refererar till allt från akademiker, fackförbund och media. Hon förstärker också det 
personliga i sitt framförande genom att använda en vän som exempel. Allt detta bidrar till att 
förstärka intrycket av Björklund som den auktoritära och opersonliga maktens representant, 
medan Ehn framstår som den personliga och folkliga representanten. Detta är antagligen till 
stor del medvetna val hos dessa två erfarna politiker för att förstärka sina budskap. Jag finner 
det också intressant att Björklund tar upp just den del av Gy11s läroplansskrivelse som jag 
hänvisar till och kritiserar i inledningen till detta arbete, där man har formulerat om målet för 
elevernas estetiska lärande från aktivt skapande till passivt mottagande. Björklund för fram 
detta som ett argument för att Gy11s läroplan främjar de estetiska ämnena, och styrker 
därmed ytterligare sin och sin regerings ståndpunkt att elevernas roll i det här sammanhanget 
ska vara som passiva mottagare av kulturen. 
 
I Motion betyg används i första hand motivationsargument, där motionärerna beskriver hur 
glädjen, lusten och kreativiteten i Estetisk verksamhet ”förbyts i konkurrens och besvikelse” 
(19) av kravet på betygsättning. De använder också något slags negativt auktoritetsargument 
när de slår fast att ”det är svårt att hitta sakliga skäl för ett konventionellt betyg i ett ämne som 
estetisk verksamhet” (21-22). Motion bild använder också motivationsargument när 
motionären beskriver årets bild med ”den väcker starka känslor” (37), och även 
auktoritetsargument i referenserna till yttrandefrihetsförordningen och riksdagens revisorers 
enkät. Avsändarna för Motion proposition använder enbart auktoritetsargument, några 
åberopandes expertis, som Skolverket och EU, och några baserade på egen auktoritet, som till 
exempel ”vi anser att alla förmågor bör stimuleras [...] för att man som elev ska kunna 
upptäcka och [...] utveckla det man är duktig i” (93-94). I Svar interpellation använder sig 
Björklund i princip enbart av auktoritetsargument, de flesta åberopandes sig själv eller sin 
regering som auktoritet, till exempel ”Regeringen anser att gymnasieskolan tydligare måste 
förbereda eleverna för fortsatta studier respektive yrkesarbete” (126-127) och 
”Gymnasieskolan måste få tillåtas sätta sin egen prägel” (207-208). I några fall stöder han sig 
också på expertis som till exempel Skolverkets statistik. Ehn använder också flera 
auktoritetsargument, men dessa är samtliga intertextuella och hänvisar till expertis av olika 
slag, som till exempel i hänvisningarna till professorer, sin vän, en EU-rapport, ett 
radioprogram, ett fackförbund och kulturarbetare. Hon hänvisar också till expertis inom 
Björklunds egna led för att underminera hans argument, som till exempel ett anförande från 
en ”ledamot från Alliansen” (242) och ett uttalande från kulturministern. När Ehn använder 
uttryck som ”känner oro” (157) och ”svaret gör mig inte lugn” (160) blir hennes argument 
motivationsargument, där hon vädjar till mottagaren att känna med henne, som till exempel ”i 
min värld har skolan en mycket viktigare roll än så” (176).  
 
Grundteserna hos motionerna skulle kunna beskrivas på följande sätt. Motion betyg ‘Betyg 
bör inte sättas i kursen Estetisk verksamhet eftersom detta skulle hindra både elevernas och 
lärarnas arbete för och glädje i den kreativa processen’, Motion bild ‘Ämnet bild bör utökas 
på grundskolan och gymnasiet eftersom ämnet ger viktig och samhällsnyttig kompetens samt 
kan förbättra inlärningen av teoretiska kunskaper’ och Motion proposition ‘Estetisk 
verksamhet bör även i fortsättningen vara ett obligatoriskt ämne i gymnasiet eftersom ämnet 
behövs för att säkra framtidens arbetskraft, utveckla elevers kreativitet och förbättra 
inlärningen av teoretiska kunskaper’. I Svar interpellation har de två debattörerna naturligt 
var och en sin grundtes på varsin sida av debatten. Björklunds tes skulle kunna beskrivas 
såhär, ’Estetisk verksamhet får inte plats som obligatoriskt ämne på gymnasiet eftersom 
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schemautrymmet behövs till karaktärsämnen’, och Ehns, ’Gymnasieeleverna behöver Estetisk 
verksamhet som obligatoriskt ämne för att kunna utvecklas fullt ut’. Alla teserna är tydligt 
värderande och alltså normativa. Här ser jag att tesen för att utöka bildämnet i Motion bild 
1993 har mycket gemensamt med tesen för att bevara Estetisk verksamhet i Motion 
proposition 2008. I stort kan jag konstatera att texterna i denna kategori som representerar De 
folkvaldas röster till sin natur inte hör hemma i en enskild diskurs, utom möjligen till formen 
då de inordnar sig i en slags riksdagsdiskurs. Texternas upphovspersoners uppdrag är att sitta 
som representanter i riksdagen både för sitt parti och för folket som har valt dem, och i de 
texter de producerat kan jag utläsa att dessa två roller framträder olika mycket beroende på 
sammanhanget. Jag uppfattar att alla texter i denna kategori utom Björklunds del av Svar 
interpellation hör hemma i en folkets-representant-diskurs, där riksdagsledamöterna på olika 
sätt ser det som sitt uppdrag som folkvalda att reagera på förslag och beslut som de uppfattar 
som felaktiga. Björklund, som sitter som minister i regeringen, företräder här istället en 
myndighetsdiskurs. I Svar interpellation tar debattörerna även stundtals på sig rollen som 
representanter för sitt parti, och rör sig då i en partipolitisk diskurs, till exempel då Björklund 
berömmer miljöpartiet för en ”sund, liberal inställning” (219), eller då Ehn påpekar att 
”Alliansregeringen har två olika linjer” (256). Ehn snuddar också bitvis vid en mediediskurs 
då hon refererar till ett radioprogram, och vid en akademisk diskurs då hon hänvisar till 
professorer som expertis. Alla texter rör sig också naturligt i en skoldiskurs, då det är 
skolpolitik som texterna handlar om. När jag tittar på Ehns och Björklunds teser i Svar 
interpellation tydliggörs varför de inte kommer någonstans i sin debatt, då deras grundteser 
rör sig i helt olika diskurser. Medan Ehn i huvudsak argumenterar för utveckling, kreativitet 
och mjuka värden i en humanistisk diskurs rör sig Björklunds resonemang främst kring 
elevernas framtida samhällsnytta i en marknadsekonomisk diskurs. Här är det intressant att 
beakta att Björklund sitter som utbildningsminister och därmed har krav på sig att prestera 
faktiska resultat, medan Ehn sitter i opposition och därigenom kan kritisera regeringens beslut 
utan att nödvändigtvis ta ett helhetsansvar. Detta framträder också i polemiken dem emellan 
då Björklund efterfrågar att Ehn ska ange vilka andra ämnen som ska tas bort för att ge plats 
för Estetisk verksamhet, något Ehn inte besvarar. Utbildningsministern är inriktad på en 
praktisk lösning, medan riksdagsledamoten vill diskutera elevernas utveckling som 
människor. Båda träder in i varandras huvuddiskurser på olika sätt, Björklund säger att 
”skolans uppgift är långt ifrån enbart att förbereda eleverna för yrkesutövning” (194-195) och 
att ”kritiskt tänkande och kreativitet är egenskaper som ska utvecklas [i skolan]” (229), och 
närmar sig därmed Ehns argumentation, medan Ehn tar upp att ”kulturens ekonomiska roll 
växer” (314), och går med det in i Björklunds marknadsekonomiska diskurs. Motionerna rör 
sig också de mellan dessa två diskurser. Motion betyg och Motion bild argumenterar helt i en 
humanistisk diskurs, där de mjuka värdenas vikt framhålls, medan Motion propostion är inne 
på samma spår, men tar även upp samma argument som Ehn om de estetiska ämnenas nytta 
för att utbilda framtida arbetskraft i design och musiks betydelse ”för svensk tillväxt” (98). 
Av texterna har Ehns anföranden i Svar interpellation den högsta graden av interdiskursivitet, 
och är således att betrakta som den mest nyskapande texten, medan Motion betyg är den som 
till störst del stannar i sin ’hemmadiskurs’ och därmed befäster sin givna plats. Möjligen kan 
jag i en jämförelse mellan de äldre och de nyare texterna även se en utveckling i att de nyare 
texterna har en högre interdiskursivitet. 
 
I Motion betyg argumenterar författarna emot att sätta betyg i Estetisk verksamhet, och ställer 
glädje, entusiasm och samarbete i en betygsbefriad kurs mot konkurrens, besvikelse och 
uppdelning i en kurs där betyg måste sättas. Betyg ses som något enbart negativt för ämnet, 
där gruppen och helheten betonas av motionärerna som långt viktigare än motpolerna 
individen och de enskilda prestationerna. Nytta och skada ställs mot varandra, där betyg i det 
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här fallet enbart presenteras som skada. I argumenten mot betyg i Estetisk verksamhet visar 
motionärerna en syn på kursen som särställd i jämförelse med övriga gymnasiekurser, som en 
kurs vars främsta syfte inte är att förmedla kunskap utan att sprida glädje och gemenskap. I 
Motion bild ställs kreativitet och skapande mot teori. Motionären framhåller särskilt att elever 
på teoretiska linjer har behov av att balansera sina studier med eget skapande. Bildämnets 
skapande står här för dynamik, känslor och bildmässig kommunikation, och det framhålls att 
om eleverna missar detta blir konsekvensen brister i kritiskt tänkande, självständigt arbete och 
kreativitet. Motionären ställer också bildens alltmer framträdande plats i samhället och 
vardagen mot bildens alltmer marginaliserade position i skolan, på samma sätt som 
motionärerna sexton år senare i Motion proposition ställer estetiska ämnens alltmer 
framträdande plats i samhället och vardagen mot deras alltmer marginaliserade position i 
skolan. I Motion proposition använder man sig också av begreppet att ”möta morgondagen” 
(85), och skapar därmed ett implicerat motsatsförhållande mellan morgondagen, och de 
kompetenser som behövs där, och gårdagens omoderna idéer om kompetensbehov, ”nya och 
oprövade vägar” (86) ställs effektivt mot gamla och beprövade vägar. I Svar interpellation 
skapar Björklund en motsättning mellan den gamla och den nya gymnasieskolan, mellan 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 1994), kallad Lpf94, och Gy11, där 
den gamla gymnasieskolan tillskrivs den rödgröna oppositionen, medan den nya beskrivs som 
den borgerliga regeringens verk. Detta är intressant med tanke på att båda 
gymnasiereformerna initierats under socialdemokratiskt styre, men genomförts under 
borgerlig regim. Ingen av reformerna kan alltså helt och hållet tillskrivas det ena blocket. Ehn 
å sin sida använder samma motsatsförhållande som motionärerna i Motion bild och Motion 
proposition när hon beskriver estetiska kunskapers marginalisering i skolan kontra dess 
framträdande plats i samhället. Ehn ställer också teori mot praktik och talar om vikten av 
balans dem emellan, precis som författarna till Motion bild.  

SOCIAL PRAKTIK 
Björklunds argument i Svar interpellation motsvarar de som Ferm använder i Framtidsvägen, 
att Estetisk verksamhet har tagits bort för att göra plats för karaktärsämnen. Detta håller inte 
logiskt här heller, eftersom kursen historia på samma antal poäng tagit Estetisk verksamhets 
plats bland de gymnasiegemensamma ämnena, och historia inte är ett karaktärsämne. 
Björklund anger också att Estetisk verksamhet omfattade 50 gymnasiepoäng av totalt 2 500 
(130-132), och implicerar därmed att förlusten rent numerärt borde vara knappt märkbar. En 
annan sak Björklund nämner i Svar interpellation är att enligt Skolverkets preliminära 
antagningsstatistik har det estetiska programmet ökat stort och är det fjärde mest populära 
programmet att söka hösten 2011. Han använder detta som argument för att den kulturella och 
kreativa sektorn inte kommer att påverkas av att samtliga elever inte längre läser Estetisk 
verksamhet. Detta argument påvisar återigen för mig utbildningsministerns syn på kunskap 
som i första hand nyttoinriktad. Så länge kompetensen finns där den behövs för att 
tillfredställa marknaden, finns det i detta resonemang ingen anledning för andra att ta del av 
den. Elever på estetiska programmet har sin arena, liksom de på till exempel 
naturvetenskapliga programmet har sin, och utbildningsministern ser ingen anledning för 
deras kunskapsområden att mötas. 
 
Jag har tittat på Skolverkets antagningsstatistik läsåren 2010/11 och 2011/12 för att se om det 
går att utläsa vad ökningen av sökande till estetiska programmet som Björklund hänvisar till 
kan bero på. Jag har räknat i procent för att kunna se förändringarna oberoende av hur det 
totala antalet sökande elever har varierat.9 Det stämmer att andelen sökande till estetiska 
                                                
9 Totalt antal sökande till gymnasieskolan har varierat mellan ca 122 000 och 130 000 under läsåren 2007/08 till 2011/12 (Skolverket, 2012). 
Variationen beror troligen på variation i födelsetal. 
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programmet har ökat, från 6,4% 2010/11 till 9,2% 2011/12. Estetiska programmet är till och 
med enligt den slutgiltiga statistiken det tredje mest populära programmet, efter 
samhällsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Figur 5 visar hur de fem mest populära 
programmen har förändrats innevarande läsår jämfört med det föregående. 
 
Figur 5. De fem populäraste gymnasieprogrammen läsåren 2010/11 och 2011/12, baserat på 
antal ansökningar. (Statistik från Skolverket, 2012.) 

 
 
De två populäraste programmen har behållit sina positioner. Det enda yrkesförberedande 
program som var med 2010/11, byggprogrammet, har försvunnit 2011/12, och enbart 
högskoleförberedande program ryms nu bland de fem populäraste. Teknikprogrammet ligger 
kvar på ungefär samma ansökningsprocent, medan estetiska programmet och 
ekonomiprogrammet har ökat i populäritet. Om jag jämför ansökningsstatistiken de senaste 
fem åren för de program som i och med Gy11 blivit indelade som yrkes- respektive 
högskoleförberedande innevarande läsår så ser jag att ansökningarna till yrkesförberedande 
program har minskat kraftigt läsåret 2011/12, samtidigt som de ökat till de 
högskoleförberedande programmen. Av detta drar jag slutsatsen att ökningen i populäritet hos 
estetiska programmet inte enbart – som Björklund presenterar det – beror på att programmet 
har förbättrats i och med de ändringar som Gy11 medfört, utan även är en del i en mer 
övergripande förändring där de ungdomar som söker till gymnasiet väljer bort Gy11s 
yrkesförberedande program som inte ger högskolebehörighet till förmån för de 
högskoleförberedande. De högskoleförberedande program som ökar är då i första hand det 
estetiska programmet och ekonomprogrammet.  
 
I figur 6 visas ett diagram över hur ansökningar till högskole- och yrkesförberedande program 
i allmänhet, och specifikt till det estetiska programmet, förändrats över de senaste fem åren, 
baserat på Skolverkets (2012) statistik. 
 
Figur 6. Jämförelse av antal ansökningar till nationella gymnasieprogram 2007-2011.  
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Ehn använder i sin argumentation i Svar interpellation flera hänvisningar till experter, men 
missar i de flesta fall att redogöra för vad experterna har forskat på eller fört fram, och ibland 
även att identifiera vilka de är. Till exempel nämner hon två professorer utan att redogöra för 
deras forskning, refererar till kända kulturarbetare utan att precisera vem, använder fraser som 
“flera som har flaggat” (178) och “jag är i så fall inte ensam” (177-178) utan att redogöra för 
vilka andra som tycker som hon, och hänvisar till en icke namngiven ledamot från Alliansen. 
Resultatet blir att hennes argumentation upplevs som ‘name dropping’ och tappar i 
trovärdighet.  
 
Jag har även granskat argumentens hållbarhet i de tre motionerna. I Motion bild och Motion 
proposition anser jag att de framförda argumenten håller för en granskning av trolighet och 
rimlighet, de stärker sina ståndpunkter och är i huvudsak relevanta för sammanhanget. I 
Motion betyg upplever jag att motionärerna genom sin negativa argumentation i ”det är svårt 
att hitta sakliga skäl för ett konventionellt betyg i ett ämne som estetisk verksamhet” (21-22) 
undviker att ta upp flera uppenbara argument som talar mot deras tes, som till exempel de 
som jag visar på i analysen av Ny läroplan i avsnitt 4.1.1, och som handlar om att ’betyg ger 
ämnen status hos elever, lärare och skolledning, och därmed ökade resurser och 
uppmärksamhet’ och ’elever prioriterar ner kurser där betyg inte ges’, samt det argument som 
framförs i Ny läroplan som svar på motionen, att ’elever är från grundskolan vana vid att få 
betyg i alla ämnen, även de estetiska’. 
 
I debatten i Svar interpellation kan jag se exempel på några av de härskartekniker som 
Bergqvist (2008) beskriver. Ehns användning av hedges, och överhuvudtaget hennes val av 
ord och uttryck som försvagar det hon vill framföra är ett exempel på vad Bergqvist kallar 
självförvållad härskarteknik, där talaren använder härskartekniker för att förminska sig själv 
och sitt budskap. Bergqvist menar att denna typ av härskarteknik är särskilt vanlig bland 
kvinnor, och att den ofta används i arenor som traditionellt uppfattas som manliga, där 
kvinnor själva upplever att de tar för stor plats och därför strävar efter att justera detta. För 
Ehn kanske riksdagen är en sådan arena. Denna teknik finns också representerad i Motion 
betyg, där – de kvinnliga – motionärerna även där använder hedges som försvagar deras 
argument. En annan härskarteknik som framträder i debatten i Svar interpellation är 
komplimangsmetoden, där härskaren ger komplimanger i samband med andra uppmaningar 
för att uppnå sina mål. Björklund berömmer till exempel Miljöpartiet för att de har en “sund 
liberal inställning” (219) och anser att människor är olika, samtidigt som han likställer detta 
synsätt med sitt egets partis skolpolitik, och beslutet att ta bort Estetisk verksamhet. Ehn 
använder också denna härskarteknik när hon säger att ”Även om jag tycker att svaret är bra, 
resonerade och klokt på många sätt känner jag att jag inte riktigt får svar på de två frågor jag 
ställer” (254-255). Här tar Ehn dock udden av tekniken genom att samtidigt ta in 
självförvållad härskarteknik med de försvagande orden ’känner’ och ’riktigt’. Björklund 
använder sig också av hierarkimetoden, som kännetecknas av att den som härskar definierar 
andra genom olika påhopp, när han nedlåtande konstaterar att ”Här är ett ämne som 
interpellanten är engagerad i, och då ska det läsas av alla” (221-222). Björklund fortsätter med 
att förminska både Ehn och hennes argument genom att sätta dem i en lång rad av andra som 
fört fram olika ämnen som viktiga.  
 
Jag har tidigare nämnt intrycket i Svar interpellation av Björklund som den auktoritära och 
opersonliga maktens representant, medan Ehn framstår som den personliga och folkliga 
representanten. Björklund representerar den sittande regeringen och makten, medan Ehn är i 
opposition och får föra folkets talan. Mannen som maktens och kvinnan som folkets 
representant stämmer väl överens med den hierarkiska genusordningen, där mannen står högst 
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i hierarkin, och är den som alla värderingar utgår ifrån, medan kvinnan är underordnad 
(Hirdman, 2007). Detta förstärks av att de övriga texterna i denna kategori, motionerna, har 
fyra kvinnor och bara en man som avsändare. Det är alltså i hög grad de kvinnliga 
riksdagsledamoterna som reagerat på förändringar vad gäller de estetiska ämnena i skolan. Ur 
detta perspektiv kan man se det som att de estetiska ämnena i och med Gy11 feminiseras och 
försvagas. Här kan man även fundera kring hur det kom sig att estetiska programmet fick vara 
kvar i Gy11 när Estetisk verksamhet togs bort. I Lpf94 var estetiska programmet en hybrid 
mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Till exempel får jag efter denna 
utbildning examen som yrkeslärare i teater, något som i och med Gy11 formellt sett inte 
längre existerar. Det var tal om att göra estetiska programmet yrkesförberedande, men 
eftersom det generellt sett är svårt att få arbete även efter en lång högskoleutbildning inom de 
estetiska ämnena antar jag att regeringen insåg det orimliga i att utbilda en kår med till 
exempel gymnasiemusiker och gymnasieskådespelare. Enligt Ferms förslag i Framtidsvägen 
skulle estetiska och humanistiska programmet slås ihop, men regeringen gick efter många 
mediala protester emot detta och beslutade att estetiska programmet skulle vara kvar och få en 
markerad högskoleförberedande inriktning (Curman, 2009). Här ser jag också en tydlig 
klassaspekt, där differentieringen redan vid gymnasievalet mellan yrkesförberedande och 
högskoleförberedande program kan bidra till en ökad segregering i samhället. 

SAMMANFATTNING 
Sammantaget kan jag se att texterna i den här gruppen har gemensamt att de inordnar sig i en 
för riksdagstexter given form, och att flertalet avsändare är kvinnor. Texterna för fram 
motivationsargument och auktoritetsargument med eller utan hänvisning till expertis, och 
pendlar mellan att representera folket som valt dem och sina partipolitiska hållningar. De 
skiljer sig åt genom skiftande perspektiv på estetiska ämnen i gymnasieskolan. Tidsmässigt 
kan jag se en utveckling i motionernas form, och även i en minskad grad av formalitet i stort, 
samt en högre grad av interdiskursivitet, fler motsättningar och ett tuffare debattklimat.  

4.1.3 Folkets röster 
 
I den tredje kategorin finns tre texter, En bildningsskola kan inte vara för alla (1995, 
förkortad titel Bildningsskola), En bättre skola (2007), Kreativiteten försvinner i nya 
gymnasieskolan (2010, förkortad titel Kreativiteten försvinner). De är alla tidningstexter, från 
Svenska Dagbladet, Expressen och Göteborgs-Posten. De kännetecknas av ett friare och mer 
obundet sätt att skriva, i kontrast mot de formmässiga krav från myndigheter och riksdag som 
präglar texterna i de tidigare kategorierna.  

TEXT 
I Bildningsskola skriver textförfattaren Håkan Arvidsson huvudsakligen i en kategorisk 
objektiv modalitet, där han framställer uppenbart personliga åsikter som om de vore objektiv 
sanning, utan att använda sig av första person. Till exempel använder han uttryck som ”det är 
naturligtvis inte bra” (32) och ”det är en befängd idé” (49). Man skulle kunna förklara detta 
skrivsätt genom att Arvidssons namn står som tydlig avsändare vid debattartikelns slut. I 
slutet av andra stycket använder Arvidsson första person singular, ”jag” (35), och ”mig” (34, 
35). Detta markerar extra tydligt hans grundläggande argument om vad i begreppet 
bildningsskola och skolans utveckling som han vänder sig emot. Ett andra tillfälle då 
Arvidsson frångår sin objektiva modalitet är i mitten av tredje stycket när han plötsligt 
inkluderar sig själv och ett obestämt antal okända andra i ett ”vi” i sammanhanget att ”vi 
övergav det traditionella skolsystem” (54) som fanns fram till början av 1960-talet. Här är det 
oklart om han menar till exempel ’vi svenskar’, ’vi som engagerade oss i utbildningsfrågor på 
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1960-talet’, eller om han faktiskt själv var med och beslutade om denna reform. Som läsare är 
det otydligt om jag ska känna mig inkluderad i vi:et eller inte, vilket hos mig skapar en 
osäkerhet. En bättre skola är genomgående skriven i en kategorisk objektiv modalitet. Den 
har hela ledarredaktionen som avsändare, men första person används överhuvudtaget inte. 
Istället tar författaren till ”man” (94, 112) på två ställen, båda som en hänvisning till 
socialdemokraternas syn på utbildningpolitiken, inte till ledarredaktionens egna åsikter. 
Ledaren är till sin natur ett sätt att framföra åsikter, så det kan anses vara underförstått att allt 
som står däri har ledarredaktionen som avsändare, oavsett hur det är skrivet. I Kreativiteten 
försvinner är första hälften skriven i en kategorisk objektiv modalitet, medan de arton 
undertecknarna använder första person plural i andra hälften av texten, där ”vi” (153, 156, 
167, 171, 174) de första gångerna används i en mer allmän inkluderande betydelse som 
kanske ’vi i Sverige’, eller ’vi i västvärlden’, och de övriga gångerna uppenbart syftar på 
författarna själva. 
 
Både Arvidsson i Bildningsskola och författaren till En bättre skola väljer genomgående ett 
mycket kraftfullt och färgstarkt språk, som till exempel i Bildningsskola ”löjeväckande 
proportioner” (51) och ”byråkratisk besvärjelse” (68), samt i En bättre skola ”kludda i estetisk 
verksamhet” (87-88), ”brutalt och gammeldags” (95), ”flummiga, postmodernistiska höjder” 
(100) och ” klåfingrigt och beskäftigt” (103). Båda texterna använder också ord som 
förstärker presentationen av den odiskutabla auktoriteten hos deras uttalanden som till 
exempel i Bildningsskola ”självfallet” (44) och ”naturligtvis” (32), samt i En bättre skola 
”naturligtvis” (88) och ”otvetydigt” (114). Det är också värt att notera att författaren i En 
bättre skola använder ordet ”gammeldags” (95) med denna stavning, istället för den i Svenska 
Akademiens ordlista över svenska språket (Svenska Akademien, 2012) förordade stavningen 
’gammaldags’. Jag undrar om detta är ett stavningsmässigt slarv från författarens sida, eller 
om valet av denna stavning istället försöker förstärka det ålderdomliga genom att använda 
denna äldre stavning, som används som en variant i till exempel ordet ’gammeldans’ (ibid.). I 
Kreativiteten försvinner använder avsändarna ett för en tidningstext ganska formellt språk, till 
exempel ”föreligger” (145) och ”obligatorium” (146). Detta kan förklaras med att ingen av 
författarna är journalist, och åtta av de arton är professorer och därmed sannolikt vana vid ett 
mer akademiskt och formellt språk. Samtidigt innehåller också texten utpräglat talspråk som 
”jobba” (148). Författarna tar även i och tappar därmed i formalitet när de vill förstärka sina 
argument, som i till exempel ”allvarlig marginalisering” (141), ”berövats” (146) och ”ett 
kulturhaveri utan motstycke” (169). Jag tycker mig kunna ana att texten redigerats av flera 
personer med olika skrivsätt – möjligen av alla arton – till exempel i ”belysas och debatteras” 
(170), där budskapet redigerats bort till förmån för formen, och i meningen ”Skolan ska 
utbilda hela människan som är en kulturell varelse.” (154), som betydelsemässigt hänger i 
luften. 
 
Om jag tittar på transitiviteten så använder alla textförfattarna passivisering i olika grader.  
Arvidsson i Bildningsskola använder flest. I det första stycket där han beskriver 
bildningsbegreppets ursprung hittar jag ”ställdes” (11), ”sågs” (14) och ”uppfattades” (16), i 
det andra stycket i genomgången av skolans utveckling finns ”formades” (22) och ”lades” 
(25) och i det fjärde stycket återkommer passiviseringen i beskrivningen av samtidens skola, 
”konfronteras” (63), ”tillfredställs” (66) och ”grundläggs” (66). Arvidsson använder också 
verb i infinitivform, vilket blir en annan form av passivisering, till exempel ”att målinrikta 
studiet, urskilja och skala bort” (18-19). Kreativiteten försvinner innehåller också en del 
passivformer som ”omstruktureras” (137), ”berövats” (146), ”tas” (150) och ”riskeras” (161), 
vilka alla relaterar till borttagandet av Estetisk verksamhet. Dessa passivformer ger 
sammantaget ett intryck av att bildning och skolans utveckling är något slags naturfenomen 
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snarare än en konsekvens av forskning eller politiska beslut. I Kreativiteten försvinner hittar 
jag också ”belysas och debatteras” (170), där författarna söker uppmana till att 
uppmärksamma Estetisk verksamhets borttagande. På grund av passivformen blir det otydligt 
vem som ska ta initiativ till att belysa och debattera, och författarna försvagar därmed sin tes. 
Även En bättre skola använder några passivformer, men oftast på ett sådant sätt att subjektet 
antingen är underförstått, som till exempel i redogörelsen av socialdemokraternas förslag till 
ny skolpolitik där det ”ska införas” (98), ”anses” (98) och ”tas” (100), eller sätts i slutet av 
meningen, som i ”behandlats [---] av politikerna” (103) och ”begränsas [---] av att 
socialdemokraterna...” (106). Här är det egentligen ingen osäkerhet om vem subjektet är, men 
sättet att skriva försvagar dess roll, vilket stämmer väl överens med textens även i övrigt 
kritiska inställning till de socialdemokratiska politikerna.  
 
Metaformässigt är det intressant att Arvidsson i Bildningsskola tar upp en död metafor från 
1700-talet, ”brödstudiet/brödstudium” (12, 13, 17, 37, 47), och använder den tillräckligt 
många gånger i sin text för att läsaren ska bli bekant med den. Att studera för att kunna tjäna 
ihop tillräckligt för att ställa mat på bordet implicerar en situation där individen studerar bara 
det absolut nödvändiga, och inte har varken tid eller utrymme för några kunskapsmässiga 
utsvävningar. I och med Arvidssons likhetstecken mellan brödstudium och utbildning 
överförs dessa associationer på ett effektivt sätt. Alla tre texterna innehåller begreppsliga 
metaforer relaterade till idén att ’begrepp och idéer har fysiska egenskaper’, som till exempel i 
Bildningsskola ”ställdes bildningen” (11), ”skarpt utmejslade ideal” (22-23), 
”utbildningsidéns segertåg” (28), ”tränger specialiseringen allt längre ned i skolsystemet” (30-
31), ”vägvalets problematik [i utbildningen]” (34), ”[enhetsskola som] ett redskap” (67), 
”partifärg” (74), ”tomma ord” (75) och ”släta över enhetsskolans misslyckande” (75-76), i En 
bättre skola talas om ”förnyelse [---] sprungen ur djupa insikter” (101-102), ”sluter upp 
bakom Björklunds reformer” (104), ”problem är sprungna ur den 90-talsreform” (109) och 
”den glimrande ideologiska retoriken” (113). I Kreativiteten försvinner ser jag ”estetisk 
verksamhet [har] berövats sin ställning” (146), ”Sverige inte längre kommer att ligga i 
framkant” (161), ”gymnasieskolor [---] kommer att tömmas på kultur” (168) och 
”kulturhaveri [som måste] belysas” (169). Detta bruk av metaforer bidrar till att förstärka 
texternas argument, och till att göra begreppen och idéerna mer konkret tillgängliga och 
handgripliga. Två av texterna har även aktiva metaforer. Arvidsson använder i Bildningsskola 
metaforer som ger associationer till maskiner eller magi för att förstärka sin bild av den 
samtida skolan, som ”[enhetsskolan som] obarmhärtig sorteringsmaskin” (60), ”finfördelade 
arbetsdelningen” (29-30) och ”byråkratisk besvärjelse” (68). Den sistnämnda är särskilt 
effektiv med sitt allitterativt upprepade ’b’. I En bättre skola går det att hitta en direkt 
stridsrelaterad metafor, ”hukandes undan Björklunds kanonader” (92), som ytterligare 
försvagar och förminskar de socialdemokratiska politiker texten kritiserar. Allt detta ger i alla 
tre texterna ett rikt och varierat språk, som trots hög informationstäthet och många längre ord 
upplevs som relativt lättlästa. 
 
Vad gäller läsbarheten så klassificeras Bildningsskola och Kreativiteten försvinner som svåra, 
medan En bättre skola bedöms som medelsvår. Kreativiteten försvinner har högst LIX-tal, 
vilket är rimligt med tanke på textens grad av formalitet, och det är logiskt att En bättre skola 
som ledare graderas som mer lättillgänglig än de två debattartiklarna. 

DISKURSIV PRAKTIK 
Bildningsskola är skriven av idéhistorikern och författaren Håkan Arvidsson för Svenska 
Dagbladet, och är en i en lång rad artiklar som Arvidsson skrev för denna tidning under 1990-
talet med syfte att kritiskt granska den samtida skolan. Texten publicerades i papperstidningen 
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1995, och nådde då Svenska Dagbladets läsare. Artikeln finns inte publicerad elektroniskt på 
Svenska Dagbladets hemsida, så den som missade originalpubliceringen har varit hänvisad till 
olika typer av arkiv för att kunna ta del av den, vilket gör att den sannolikt haft minst 
spridning av de tre texterna. En bättre skola publicerades i Expressen 2007, både i 
papperstidningen och på internet, så den borde ha haft en ganska stor spridning. Texten är 
skriven av en icke namngiven journalist på Expressens ledarredaktion. Debattartikeln 
Kreativiteten försvinner är undertecknad av inte mindre än arton personer listade i alfabetisk 
ordning, så det är svårt att utröna om några varit mer drivande eller inblandade i textens 
tillblivelse än andra. Det är väl ganska osannolikt att de suttit alla arton tillsammans och 
författat texten, snarare är det troligt att texten från början är en sammanställning av olika 
argument och idéer från flera håll, som sedan har gått igenom ett antal redigeringsomgångar. 
Texten är publicerad i Göteborgs-Posten både i papperstidningen och på nätet, och torde 
därför ha spridits till främst personer boende i Västra Götalandsregionen via den tryckta 
tidningen, och elektroniskt främst till de som brukar läsa på tidningens hemsida, men också 
till vem som helst som sökt efter den. Baserat på de tre tidningarnas upplagesiffor från 2010 
var Expressen klart störst och Svenska Dagbladet klart minst av de tre (Statistiska 
Centralbyrån, 2011). Eftersom Svenska Dagbladet knappast hade en större upplaga 1995 än 
2010 drar jag slutsatsen att denna text även i detta avseende blivit minst läst av de tre. Dock är 
Svenska Dagbladet och Expressen rikstäckande tidningar, medan Göteborgs-Posten har sin 
distribution koncentrerad till Västsverige, vilket gör att de förstnämndas texter möjligen haft 
större geografisk spridning. Givetvis begränsas även alla texternas konsumtion till de som är 
intresserade av skola och skolpolitik. Alla tre texter är främst riktade till de politiker som är 
ansvariga för den skolpolitik som de kritiserar. Kreativiteten försvinner vänder sig direkt till 
dessa politiker med en uppmaning, men vidgar också sin uppmaning till allmänheten och ”alla 
andra, som inser vad detta betyder på längre sikt” (174). Bildningsskola och En bättre skola 
fungerar mer som referat och kommentarer till skolpolitiken, med konkreta förslag till vad 
som borde göras för att åtgärda det som kritiseras. Eftersom alla texterna publicerats i 
tidningar måste författarna också haft en ambition att de ska läsas av allmänheten. Här kan 
man fundera över varför författarna till Kreativiteten försvinner valt att skicka in sin 
debattartikel till just Göteborgs-Posten, som ju visserligen har en stor upplaga, men som inte 
är rikstäckande. Av de arton författarna kommer flera från Västsverige, men långt ifrån alla. 
Möjligen kan det vara så att nu när tidningars innehåll publiceras på internet så spelar det 
ingen större roll på vilket sätt papperstidningen distribueras. 
 
Alla de tre texterna är baserade på normativa grundteser. Bildningsskolas tes skulle kunna 
formuleras som ’Termen bildningsskola används felaktigt och förvirrar begreppen i en 
misslyckad och ensidig skolpolitik’. Vad gäller En bättre skola kan man se grundtesen som 
’Den socialdemokratiska skolpolitiken närmar sig regeringens, vilket är positivt, eftersom 
deras tidigare skolpolitik varit misslyckad’. I Kreativiteten försvinner skulle jag vilja beskriva 
tesen som normativt preskriptiv, då den är tydligt värderande men också innehåller en 
uppmaning. Tesen skulle kunna formuleras som ’Låt inte Estetisk verksamhet försvinna som 
obligatoriskt ämne i gymnasieskolan, ämnet behövs för att säkra framtidens arbetskraft’. Alla 
de tre texterna kritiserar på olika sätt den rådande skolpolitiken, men Bildningsskola och En 
bättre skola står på samma sida och är kritiska till den gymnasieskola som Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna (Skolverket, 1994), kallad Lpf94, resulterat i, medan Kreativiteten 
försvinner vill bevara ett av Lpf94s kärnämnen. En bättre skola ställer sig positiv till förslaget 
att låta historia bli ett obligatoriskt ämne, och nedvärderar Estetisk verksamhet genom att 
använda verbet ”kludda” (87), och ställa det mot att i historia lära sig om förintelsen.  
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Dessa tre texter hör hemma i en mediadiskurs, och finns också i en skoldiskurs. De rör sig 
också de mellan en humanistisk och en marknadsekonomisk diskurs, där Bildningsskola 
kommenterar och undersöker spänningar dem emellan, medan En bättre skola och 
Kreativiteten försvinner i huvudsak rör sig i en marknadsdiskurs, där det gäller att hitta den 
bästa skolpolitiken för att skapa samhällsnyttiga medborgare. En bättre skola inordnar sig 
också i en tydlig partipolitisk diskurs i och med sin kritik av den socialdemokratiska och sin 
hyllning till den borgerliga skolpolitiken, medan Bildningsskola och Kreativiteten försvinner 
tar in en akademisk diskurs på ett naturligt sätt då både Arvidsson och flera av Kreativiteten 
försvinners författare hör hemma i den akademiska världen. Kreativiteten försvinner har högst 
grad av interdiskursivitet av texterna, vilket skulle kunna bero på dess många författare och 
deras skiftande bakgrund. 
 
Vad gäller intertextualiteten i Bildningsskola sträcker sig Arvidsson ända bort till 1700-talets 
romantiker, och deras idéer om bildning, och gör sedan en historisk överblick över 
utvecklingen av bildning och utbildning som knyts till en rad skolformer. Mer direkt refererar 
Arvidsson till den samtida skoldebatten, som ju även hans text inordnar sig i. Han anknyter 
också till Lpf94, när han refererar till kärnämnen, och till ospecificerade undersökningar 
rörande den samtida skolans oförmåga att stimulera begåvade elever. I hans lek med ord 
”resultatet kommer inte att bli en skola för bildning utan en skola för halvbildning” (76-77), 
hänvisar Arvidsson direkt till Utbildningsdepartementets utredning Skola för bildning (SOU 
1992:94), som låg till grund för den gymnasieskola han kritiserar. I Bildningsskola använder 
Arvidsson främst auktoritetsargument, flera baserade i hans historiska genomgång, som till 
exempel ”genvägen är utbildningens egentliga affärsidé” (18), något till ovan nämnda 
ospecificerade undersökningar, medan han i övrigt hänvisar till sin egen expertis, som till 
exempel ”[en bildningsskola] måste tillvarata och odla de teoretiskt och intellektuellt 
talangfulla” (72). En bättre skola tar sin intertextuella utgångspunkt i utbildningsministerns 
tillägg till gymnasieutredningen, och fortsätter med att hänvisa till oppositionens skrotade 
gymnasiereform, samt deras nyformulerade skolpolitik. Texten tar också sin plats i den 
intertextuella skoldebatten i media genom att hänvisa till en annan debattartikel i Dagens 
Nyheter. De argument som används i En bättre skola är även de främst auktoritetsargument, 
där författaren antingen hänvisar till ovan nämnda texter, eller för fram egna åsikter, som till 
exempel ”[den skolpolitiska förnyelsen är] oerhört positiv för den svenska skolan” (102). 
Kreativiteten försvinner har en ganska hög grad av intertextualitet, och hänvisar till två texter 
från EU, en rapport och ett betänkande, samt till förslaget inför gymnasiereformen 2011. 
Texten använder sig av auktoritetsargument med hänvisning till expertisen i dessa texter, av 
symptomargument när författarna räknar upp en rad samtidssymptom och drar slutsatsen att 
”hög estetisk och kommunikativ kompetens kommer att höra till det allra viktigaste på 
framtidens arbetsmarknad” (156-158), samt av motivationsargument när de skriver ”vi tror 
inte att allmänheten förstått” (167). 
 
Alla tre texter argumenterar kring tidsbegreppet på olika sätt. Både Bildningsskola och En 
bättre skola använder sig av argument som är baserade på motsatsparet dåtid/nutid. Tydligast 
är detta i Bildningsskola, där Arvidsson hyllar det gamla bildningsidealet och kritiserar den 
samtida skolan, som enligt hans åsikt inte omfattar detta ideal. Han ifrågasätter också precis 
som ledarredaktionen i En bättre skola varför historia inte är ett av kärnämnena, i 
Bildningsskola ”Varför satsa på idrott men inte historia?” (51-52), och i En bättre skola ”att 
lära sig kludda i estetisk verksamhet, men inte läsa om Förintelsen är naturligtvis orimligt” 
(87-88). Genom att ta upp historia sätter båda texterna emfas på dåtiden. En bättre skola 
argumenterar mot den tidigare socialdemokratiska skolpolitiken och konstaterar att ”skolan är 
en känslig verksamhet som i decennier behandlats klåfingrigt och beskäftigt av politikerna” 
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(103-104). Som kontrast till detta hyllas den borgerliga skolpolitiken som modern och 
nyskapande. I Kreativiteten försvinner är det snarare motsättningarna nutid/framtid som 
framhålls. Texten beskriver vilken typ av samhällsmedborgare som behövs idag och i 
framtiden, och målar upp ett framtidsscenario där de som inte fått läsa Estetisk verksamhet på 
gymnasiet inte kan leva upp till samhällets krav. En annan motsättning som är mycket tydlig i 
Bildningsskola är bildning kontra utbildning, där Arvidsson propagerar för att bildning åter 
ska få en plats i skolan. Arvidsson ser en ny bildningsskola som är baserad på ”selektion och 
differentiering” (71-72), där de intellektuellt starka ska få positiv särbehandling. Detta kan 
relateras till En bättre skolas kritik av idén att ”alla elever ska vara presumtiva professorer” 
(107-108). I den ena texten är det de starka eleverna som ska få speciell behandling för att 
lyftas ytterligare, i den andra är det de svaga som ska slippa alltför svåra utmaningar. I 
Kreativiteten försvinner finns det en mening där man snuddar vid idén att Estetisk verksamhet 
skulle kunna bidra till bildningsidealet när man skriver att ”Skolan ska utbilda hela människan 
som är en kulturell varelse.” (154). I övrigt satsar Kreativiteten försvinner hela sitt 
argumentatoriska krut på Estetisk verksamhet som en väg att utbilda eleverna till framtidens 
arbetskraft. Det är intressant att texten så starkt fokuserar på den marknadsekonomiska 
diskursen medan den humanistiska diskursen knappt är märkbar. Möjligen har det att göra 
med en idé om att deras argument blir mer tagna på allvar om de baserar sig på vilken nytta 
samhället kan ha av eleverna. 

SOCIAL PRAKTIK 
De tidningar som de tre texterna publicerats i har olika uttalade politiska hemvister, där 
Svenska Dagbladet betecknar sig som obunden moderat, Expressen som oberoende liberal, 
och Göteborgs-Posten som liberal10. Då Kreativiteten försvinner är insänd till Göteborgs-
Posten speglar den inte nödvändigtvis tidningens hållning i stort, även om det givetvis står 
redaktionen fritt att välja vilket insänt material som publiceras. En bättre skola i Expressen 
står som ledare för ledarredaktionens åsikter, och ställer sig bakom den sittande regeringens 
skolpolitik, även om åsikterna givetvis kan variera bland olika medarbetare på redaktionen. 
Bildningsskola kritiserar ”moderna skolpolitiker” (73) i stort och specifikt den nya 
gymnasiereformen i en tid då regeringen nyligen skiftat från borgerlig till socialdemokratisk. 
 
Arvidsson som skrivit Bildningsskola är författare och lektor i historia vid Roskilde 
universitet (Arvidsson, 2009), vilket kan förklara hans historiska perspektiv på 
bildningsbegreppet, liksom hans akademiska språkbruk. Arvidsson använder begreppet 
”tvåtredjedelssamhället” (66), som förklaras såhär i Gotlands Tidningar 
”tvåtredjedelssamhället innebär att en tredjedel av medborgarna får det allt sämre. Att klyftan 
vidgas mellan tredjedelarna. [...] Att en tredjedel inte får del av välfärden.” (Lindgren, 2010, 
stycke 2). I Bildningsskola framhåller Arvidsson alltså en tydlig koppling mellan Lpf94s 
gymnasieskola och ökade sociala klyftor, där elever som inte klarar av det obligatoriska 
gemensamma kärnämnesblocket riskerar att stötas ut inte bara ur skolan utan ur samhället i 
stort. I En bättre skola används uttrycken ”flumskolan” (94) och ”flummiga” (100) om den 
samtida gymnasieskolan baserad på Lpf94. Begreppet ’flumskola’ är myntat av 
utbildningsminister Jan Björklund och ställs i hans retorik mot begreppet kunskapsskola 
(Rylander 2010). En bättre skola ställer sig alltså även med användandet av dessa uttryck 
bakom utbildningsministerns skolpolitik. Texten argumenterar att skolan är en ”känslig 
verksamhet” (103) som behandlats klåfingrigt av politikerna, och är positivt inställd till att 
socialdemokraterna nu gör gemensam sak med regeringens skolpolitik. En bättre skola 
förutspår att detta kommer att ge skolan ”långsiktig arbetsro” (105). Jag ser detta argument 
som motsägelsefullt, då man för att ge elever och lärare arbetsro förespråkar en 
                                                
10 Detta enligt vad tidningarna uppger på sina hemsidor. 
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omstrukturering som kommer att innebära att denna arbetsro störs. Tanken är säkert att den 
efterlysta arbetsron ska infinna sig efter det att en ny reform genomförts, men jag ser ändå 
brister i argumentationen. Ett annat argument som kan diskuteras i En bättre skola är att man 
presenterar ursprunget till gymnasieskolans problem som gymnasiereformen 1994, och 
samtidigt implicerar att detta var en heltigenom socialdemokratisk reform. Som jag tidigare 
konstaterat var det en borgerlig regering vid makten när denna reform genomfördes. Även om 
den i huvudsak utarbetats av den tidigare regeringen kan den inte helt tillskrivas denna. Den 
sittande regeringen skulle ha kunnat stoppa en reform de upplevde som felaktig. 
Propositionen Växa med kunskaper kom tidigt 1991 på uppdrag av en socialdemokratisk 
regering, men läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning kom 1992 när den 
borgerliga regeringen tagit över. 1992 påbörjades också försöksverksamhet med den nya 
gymnasiereformen, och 1994 när reformen infördes på nationell nivå var de borgerliga 
fortfarande vid makten. Det kan vara så att problemen med reformen visat sig i efterhand, och 
att det då för det borgerliga blocket och dess supportrar – däribland författaren till En bättre 
skola – är bekvämt att tillskriva den en socialdemokratisk regering. Texten hänvisar också till 
en debattartikel i Dagens Nyheter, där tidigare folkhälsominister Morgan Johansson (s) för 
fram samma kritik mot Lpf94 som förs fram i Bildningsskola och En bättre skola. Han menar 
att reformen inneburit att de svagare eleverna har haft svårt att leva upp till kraven i 
kärnämneskurserna, och uppmanar till den förändring i kärnämnesbegreppet som Gy11 
medfört. Häromdagen läste jag en artikel i Göteborgs-Posten (Sköld, 2012) där 
socialdemokraternas nya talesperson i utbildningsfrågor, Ibrahim Baylan, även han kritiserar 
och tar avstånd från sitt partis gamla skolpolitik. Det är alltså tydligt att båda de politiska 
blocken nu tagit avstånd från den skolpolitik som resulterade i Lpf94. Kreativiteten försvinner 
är undertecknad av åtta professorer, fyra gymnasielärare, och sex personer som arbetar inom 
det konstnärliga området på olika sätt, alltså av representanter för akademien, skolan och 
marknaden. Trots upphovspersonernas stora bredd i ursprung och perspektiv argumenterar 
texten som jag tidigare konstaterat i huvudsak inom en marknadsekonomisk diskurs. Här har 
avsändarna valt bort argument för sin tes som behandlar till exempel det som enligt Lindgrens 
(2006) funktioner kallas för kompensation för elever med svårigheter, lustfylld aktivitet som 
tillfredställer elevernas behov av att ha roligt, och förstärkning av lärandet i andra ämnen. 
Speciellt det sistnämnda argumentet är märkligt att det inte tas med i Kreativiteten försvinners 
i övrigt nyttoinriktade argumentation. 
 
Rösterna i den här kategorin har en egen typ av inflytande som skiljer sig från myndighetens 
och de folkvaldas i och med att de inte har någon formell makt. Däremot har media makt att 
skapa, forma och styra den allmänna opinionen. Det är detta som alla de tre texterna i denna 
kategori försöker göra på olika sätt och från olika perspektiv. Genom att ge ett fenomen 
medial uppmärksamhet och utrymme kan myndighetsbeslut påverkas, och ibland även ändras 
eller upphävas. I fallet med borttagandet av Estetisk verksamhet var tydligen 
mediauppmärksamheten inte tillräckligt omfattande eller kraftfull för att åstadkomma detta. 

SAMMANFATTNING 
Här kan jag konstatera att texterna i den här kategorin har gemensamt att de använder ett rikt 
och varierat språk samt kritiserar skolpolitiska beslut. Texterna för i huvudsak fram 
auktoritetsargument, en av dem för även fram symptomargument och motivationsargument. 
De skiljer sig åt genom sina skolpolitiska partisympatier och författarnas bakgrund och 
utgångspunkter. Tidsmässigt kan jag se en utveckling mot en mer kritisk och polemiserad 
skoldebatt. 
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5 Diskussion 
Jag inleder mitt diskussionskapitel med några scener ur ett tänkt skådespel om de 
händelseförlopp som mitt arbete berör, löst baserat på det antika grekiska dramats form. För 
mig är detta ett sätt att reda ut och sammanfatta vilka röster som fått komma till tals, och vilka 
argument som förts fram. Sedan följer en diskussion kring min dramatiska text, den 
rollfördelning jag där gjort, samt vilka argument som framkommit. Jag avslutar med ett 
resonemang kring vilka förändringar över tid jag kan se i de analyserade texterna. 
 
 
Berättelsen om Estetisk verksamhets uppgång och fall, en tragedi 
 
Plats: Sverige 
Tid: Nutid, dåtid och framtid 
 
Roller    Skådespelare 
 
Makten 
Den gamla myndigheten Utbildningsutskottet/Skolverket/ 

  Den socialdemokratiska regeringen 1982-1991, 1994-2006 
Den nya myndigheten  Anita Ferm/Jan Björklund/ 

Den borgerliga regeringen 1991-1994, 2006- 
 
De folkvalda 
Kvinnan   Inger Lundberg/Ulrica Messing/Ingela Mårtensson/ 

Gunilla Carlsson/Tina Ehn 
Mannen   Göran Persson 
 
Folket 
Journalisten   Expressens ledarredaktion 
Forskaren   Håkan Arvidsson/Professorerna från Kreativiteten försvinner 
Kulturarbetaren  Kulturarbetarna från Kreativiteten försvinner 
Läraren   Lärarna från Kreativiteten försvinner 
Kören    Karin Heimdahl 
 
Rollerna indikeras av masker och därför kan samma skådespelare ta sig an flera roller, liksom 
en roll kan spelas av flera skådespelare.  
 
SCEN 1 
 
(Det är en ljus vårmorgon i det tidiga 1990-talets Sverige. Den gamla myndigheten, Kvinnan 
och Forskaren står runt en vagga. Kören står en bit bort och iakttar.) 
 
DEN GAMLA MYNDIGHETEN (ler belåtet ner mot vaggan) 
Vi vill att alla ska kunna bli vad de vill, så därför ska alla få en kärna av samma ämnen. Och 
eftersom det är viktigt att utvecklas, skapa och ha roligt, ska alla få träffa vår nyfödda lilla 
Estetisk verksamhet.  
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KVINNAN 
Det låter ju jättebra, men är det verkligen nödvändigt att sätta betyg i ett sådant ämne? Jag 
tycker att det är viktigare att eleverna får känna glädjen i att skapa och uppleva tillsammans, 
och betygsättning kan leda till konkurrens och besvikelse. 
 
DEN GAMLA MYNDIGHETEN 
Dumheter! Betyg har alltid satts i alla slags ämnen, och dina skäl räcker inte till för att få oss 
att ändra oss.  
 
KVINNAN 
Okej, men vad hände med bildämnet vi hade i den gamla skolan? Bild bidrar till utveckling av 
kreativitet, självständigt arbete och kritiskt tänkande, och skapandet av bilder kan bidra till att 
teoretiska kunskaper blir lättare att lära in. Jag ser att bilder används allt mer i samhället 
samtidigt som ämnet får allt mindre plats i skolan. 
 
DEN GAMLA MYNDIGHETEN 
Nu har vi ju Estetisk verksamhet! (plockar fram en kursplan ur fickan och läser högt) 
”Estetisk verksamhet ska utveckla elevernas förmåga, kreativitet och lust att använda estetiska 
uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och handlingar, och även bidra till att väcka 
intresse för både eget skapande och andras.” Visst är det fint? 
 
KVINNAN 
Ja, det låter jättebra, men varför har Estetisk verksamhet nu mindre omfattning än bildämnet 
hade? 
 
DEN GAMLA MYNDIGHETEN  
Vi har gjort omfattande överväganden, och en timme i veckan under ett år bedömer vi 
tillfredställer behovet av estetiska ämnen. Det är ju så mycket bildning vi måste få plats med i 
skolan. Vänta lite, ja, skola... bildning... ”En skola för bildning”, det blir bra! (skriver förnöjt 
ned sin fina formulering) 
 
FORSKAREN 
Vadå bildning? Vet du ens vad ordet betyder? Och det här med att höja upp vissa ämnen till 
kulturarvets gemensamma nämnare och inte andra krymper bildningen till löjeväckande 
proportioner, och leder bara till olösliga urvalskonflikter. Varför Estetisk verksamhet och inte 
till exempel fordonskunskap? De flesta människor upplever ju trots allt bilen som mer 
angelägen än konsten. 
 
DEN GAMLA MYNDIGHETEN (irriterat) 
Jag säger ju att vi har gjort omfattande överväganden. 
 
FORSKAREN 
Skolan borde återvända till att innefatta bildningsidealet som syftade till att förädla 
människans själ, vidga hennes perspektiv och fördjupa hennes självförståelse. 
 
KVINNAN 
Ja, men det är ju precis det jag pratar om att de estetiska ämnena kan göra! 
 
DEN GAMLA MYNDIGHETEN 
Seså, sluta bråka nu, ni väcker barnet! (hyssjar) 
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(Kvinnan och Forskaren går ut, Den gamla myndigheten står tyst och tittar på vaggan en 
liten stund, och går sedan ut.) 
 
KÖREN (går fram och tittar ner i vaggan) 
Här ligger då ett nyfött litet ämne, 
i vars sinne inga stormar ännu bo, 
med hopp och tilltro till en ljus framtid.  
Föga vet någon vad som väntar. 
 
SCEN 2 
 
(Det är ungefär femton år senare. Det är höst, och vinden blåser kallt. Kören står i 
bakgrunden. Den nya myndigheten, Kvinnan och Journalisten står och huttrar i vinden. Den 
nya myndigheten ska tillkännage något.) 
 
DEN NYA MYNDIGHETEN  
Vi har kommit fram till att vi behöver göra om skolan, och nu får Estetisk verksamhet inte 
plats längre. Vi ska istället lyfta fram Historia, och ge mer utrymme åt karaktärsämnen. 
 
JOURNALISTEN 
Så bra! Det är ju helt orimligt att eleverna varit nödda och tvungna att lära sig kludda i 
flumämnet Estetisk verksamhet, men inte läsa om Förintelsen.  
 
(Journalisten går ut med reportegeblocket i högsta hugg för att skriva en artikel) 
 
KVINNAN 
Men utan Estetisk verksamhet riskerar unga människor att få minskade 
utvecklingsmöjligheter eftersom de inte längre får tillgång till alla verktyg och alla 
möjligheter till inlärning. Vi behöver Estetisk verksamhet som en motkraft till det teoretiska 
och mätbara, ja, teori och praktik behövs tillsammans för att skapa en människa med många 
verktyg och möjligheter. 
 
(Mannen kommer in och ställer sig bredvid Kvinnan.) 
 
DEN NYA MYNDIGHETEN  
Vi har stärkt estetiska ämnen och kultur i grundskolan. Gymnasiet är inte grundutbildning på 
samma sätt och där behövs mer utrymme till yrkesförberedande och högskoleförberedande 
ämnen.  
 
KVINNAN 
Estetisk verksamhet behövs i gymnasieskolan för att utbilda framtidens arbetskraft och 
därmed trygga landets långsiktiga ekonomiska tillväxt. Ämnet främjar också förmågan att 
tolka och skapa mediebudskap, vilket är en allt viktigare kompetens idag, och kan dessutom 
förbättra inlärningen i andra ämnen. 
 
MANNEN  
Jag håller med! Estetiska ämnen borde vara obligatoriska på alla utbildningsnivåer för att 
främja en demokratisering av tillgång till kultur. Dessutom bidrar dessa ämnen till att utveckla 
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elevens fantasi, kreativitet och estetiska sinne. Jag tycker att alla förmågor bör stimuleras så 
att eleverna ska ha en chans att utveckla det de är duktiga i. (går ut) 
 
DEN NYA MYNDIGHETEN 
Ja, Estetisk verksamhet är viktigt. Alla ämnen är viktiga. Alla ämnen kan dock inte bli 
obligatoriska på gymnasieskolan, för då går inte schemat ihop. 
 
(Läraren kommer in och lyssnar på Kvinnan.) 
 
KVINNAN 
Estetisk verksamhet lär unga människor att kritiskt granska och bli kreativa 
samhällsmedborgare. Kursen främjar goda inlärningsprocesser, utvecklingsmöjligheter, 
kulturens roll i samhället och vårt välbefinnande. 
 
LÄRAREN  
Ja, och Estetisk verksamhet behövs i gymnasieskolan för att utbilda framtidens arbetskraft 
och därmed trygga landets långsiktiga ekonomiska tillväxt. 
 
KVINNAN 
Ja, precis, det sa jag också! 
 
(Läraren och Kvinnan går ut under intensiv diskussion. Forskaren och Kulturarbetaren 
kommer in från andra hållet.) 
 
DEN NYA MYNDIGHETEN (ropar efter Läraren och Kvinnan) 
Det nya estetiska programmet har högre ansökningssiffror än det gamla, och tryggar därmed 
behovet av kulturell och kreativ arbetskraft, så det är vi inte det minsta oroliga för! (Pausar 
då de nu hunnit ut. Vänder sig istället till Forskaren och Kulturarbetaren.) Dessutom är 
skolans kulturella uppdrag vidare än bara de estetiska ämnena, till exempel att lära eleverna 
om vår gemensamma historia och religion, och främmande språk. 
 
(Kvinnan kommer in igen och lyssnar intresserat.) 
 
FORSKAREN  
Men estetiska ämnen ger ett vidgat språkbegrepp, och främjar kreativ och kommunikativ 
förmåga, så de stöttar detta vidare kulturella uppdrag. 
 
KULTURARBETAREN 
Ja, och skolan ska utbilda hela människan som en kulturell varelse. 
 
KVINNAN 
Precis! Jag – 
 
DEN NYA MYNDIGHETEN (avbryter irriterat) 
Nej, nu tänker jag inte diskutera det här längre. Vi har bestämt att Estetisk verksamhet ska tas 
bort. 
 
(Den nya myndigheten går av scenen med bestämda steg. Kulturarbetaren och Forskaren 
följer efter. Ett skott hörs bakom scenen. Kvinnan rycker till.) 
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LÄRAREN (springer in, tätt följd av Kulturarbetaren) 
Nu är det slut, Estetisk verksamhet är död!  
 
KULTURARBETAREN (skriker) 
Detta är ett kulturhaveri utan motstycke. Förstår ni inte det? 
 
KVINNAN (suckar) 
Om vi plockar bort kulturen finns till slut ingenting kvar...  
 
(Kvinnan suckar igen. Sedan går hon bort och lägger armen om Kulturarbetaren och hjälper 
denna ut. Läraren tittar sig uppgivet omkring, och följer efter.) 
 
KÖREN 
Så slutar tragedin om Estetisk verksamhet,  
som gick bort blott sjutton år gammal.  
Trots tonårstrots och växtvärk 
var Estetisk verksamhet ändå uppskattad, 
ja, till och med älskad av vissa, 
och flera trodde på en ljus framtid. 
 
EPILOG 
 
(En obestämd framtid. Den gamla myndigheten och Den nya myndigheten har smält samman 
i Den nygamla myndigheten. Det är återigen vår. Den nygamla myndigheten och Kvinnan 
sitter på en bänk i kvällssolen. Kören sitter och skriver koncentrerat i ett hörn. Läraren 
kommer högtidligt in med Estetisk verksamhet på en bår) 
 
LÄRAREN 
Här ser ni till slut liket av Estetisk verksamhet. 
 
KVINNAN (suckar, och går fram till Läraren och tittar ner på båren) 
Ja, det var en tråkig historia det där. 
 
DEN NYGAMLA MYNDIGHETEN 
Vad? Jaså, Estetisk verksamhet. (reser sig sakta, sträcker på sig, och går också fram till 
båren) 
 
(Medan de tittar rör Estetisk verksamhet sakta på sig, och klipper lite med ögonen.) 
 
DEN NYGAMLA MYNDIGHETEN 
Men, den här är ju inte död. 
 
KVINNAN  
Nej, här finns det liv kvar! 
 
LÄRAREN 
Ja det må jag säga, det var en seglivad sort det här. (till Den nygamla myndigheten) Betyder 
detta att Estetisk verksamhet kan komma tillbaka? 
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DEN NYGAMLA MYNDIGHETEN 
Ja du, det här får vi allt fundera på. (går) 
 
(Läraren och Kvinnan bär ut båren med Estetisk verksamhet under ivrigt småprat. Kören 
tittar upp från sitt skrivande.) 
 
KÖREN  
Vad? Är inte historien slut? 
Kan det finnas en fortsättning, 
där Estetisk verksamhet, eller 
dess efterträdare, får komma igen? 
Låt dramat fortgå, jag iakttar 
med spänning resultatet! 
Och hoppas alltjämt att 
en ljusnande framtid är vår. 
 
(Kören börjar nynna, och går nyfiket ut efter de andra.) 
 
*** 
 
Jag har valt att i mitt skådespel baka ihop Maktens röster till endast två, de som representerar 
Den gamla myndigheten som införde Estetisk verksamhet, och de som representerar Den nya 
myndigheten som beslutade att kursen skulle tas bort. Den nya och den gamla myndigheten 
får vardera föra fram argument från flera källor. I min epilog har jag låtit dem smälta samman 
till Den nygamla myndigheten. Detta har jag gjort dels för att representera att de två politiska 
blockens skolpolitik börjat närma sig varandra, något som beskrivs i En bättre skola 
(Expressens ledarredaktion, 2007), samt i artiklarna av Johansson (2007), och Sköld (2012), 
och dels för att markera att det i min framtidsvision är en okänd myndighet som styr, som inte 
nödvändigtvis har några förutfattade meningar om de estetiska ämnenas plats i 
gymnasieskolan. 
 
Den folkvalde Mannen får i mina scener en mycket liten roll, speciellt jämfört med den 
folkvalda Kvinnan. Detta har sin grund i att det i mitt analysmaterial – och även i de övriga 
riksdagstexter jag tagit del av för detta arbete – främst är kvinnor som reagerat på 
skolpolitiska förändringar rörande de estetiska ämnena. Jag vet inte vad detta beror på, 
möjligen kan det vara en del i en traditionell genusordning där kvinnan både är ansvarig för 
fostran och undervisning av den yngre generationen, samt är bärare av kulturen. Kvinnan i 
mitt skådespel är nästan ständigt närvarande, och får föra fram åsikter från de fem kvinnliga 
riksdagsledamoter som på olika sätt argumenterat i de analyserade texterna. 
 
Rollen som Journalisten har jag fått ge enbart till Expressens ledarredaktion, vilket blir lite 
missvisande eftersom detta är den enda tidningstext jag hittat som är positivt inställd till 
borttagandet av Estetisk verksamhet. Men eftersom Håkan Arvidsson som skrivit 
debattartikeln En bildningsskola kan inte vara för alla (1995) främst arbetar som forskare, 
och Kreativiteten försvinner i nya gymnasieskolans (Alexandersson et al., 2010) avsändare 
inte heller är journalister, blir det endast denna text kvar som i mitt urval får representera 
journalistkåren. I de många mediaröster jag tagit del av inför texturvalet till detta arbete 
framträder flera journaliströster som är negativt inställda till att Estetisk verksamhet 
försvinner, även om de flesta artiklar med denna inställning är skrivna av personer som i 
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första hand representerar andra yrkesgrupper, i likhet med författarna till Kreativiteten 
försvinner i nya gymnasieskolan (ibid.). 
 
Forskaren får i första scenen föra fram Arvidssons (1995) argument i En bildningsskola kan 
inte vara för alla, och i den andra några av argumenten i Kreativiteten försvinner i nya 
gymnasieskolan (Alexandersson et al, 2010). Eftersom flera av de texter som argumenterar för 
estetiska ämnen som obligatorium i gymnasieskolan hänvisar till forskning av olika slag, som 
till exempel Ehns (2011) anföranden i Svar på interpellation 2011/12:155 om det estetiska 
lärandet i gymnasieskolan och Persson och Carlssons (2008) argument i Motion till riksdagen 
2008/09:Ub33 med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya 
gymnasieskolan tyckte jag att det var extra viktigt att ta med denna roll. För att ge plats åt alla 
de tre roller som finns representerade i Kreativiteten försvinner i nya gymnasieskolan 
(Alexandersson et al, 2010) har jag frångått det grekiska dramats princip att endast ha tre 
skådespelare på scenen åt gången (Pettersson & Smids, 1995) en kort stund i scen 2. 
Kulturarbetaren får här representera de sex personer i Kreativiteten försvinner i nya 
gymnasieskolan (Alexandersson et al, 2010) som arbetar inom kultursektorn. I min 
framställning får Kulturarbetaren en känslosam roll, och är den som reagerar kraftigast på 
Estetisk verksamhets död. Detta är huvudsakligen min egen fabrikation, då det inte går att 
härleda vilka delar av texten som har sitt ursprung i vilken person, men jag ser det som logiskt 
att den som tjänar sitt levebröd på kulturen är den som reagerar kraftigast då denna begränsas. 
Lärarens roll har jag gjort till den som i det klassiska grekiska dramat innehas av budbäraren, 
och det är ingen slump. Läraren är ju till sin natur en bärare av kunskap till eleverna, och 
relegeras även i många fall av skolpolitiken till budbärare eller springflicka/springpojke som 
ständigt tjänar nya läroplaner och nya direktiv. I de fall Läraren argumenterar är det argument 
ur Kreativiteten försvinner i nya gymnasieskolan (ibid.) som förs fram. Jag hade givetvis 
kunnat placera mig själv även i Lärarens roll, men i just det här arbetet upplever jag att min 
främsta roll är en annan. 
 
Slutligen har jag satt mig själv i Körens roll. Kören i det grekiska dramat kommenterar och 
förtydligar det som händer, och representerar folket, eller samhället i stort (Pettersson & 
Smids, 1995). Jag gör inga anspråk på att ensam kunna representera folket och samhället i 
stort, men min roll i detta arbete är att iaktta, analysera och kristiskt kommentera, och detta 
ser jag som passande för Körens roll.  
 
En mycket viktig roll som saknas i mitt skådespel är naturligtvis Elevens. Detta beror i första 
hand på att elevernas röster inte har ingått i mitt analysunderlag. Men det blir också 
symptomatiskt för att elevperspektivet så sällan lyfts fram av alla de vuxna som på olika sätt 
tycker kring och uttalar sig om skolan. Jag håller med Ferm när hon i Framtidsvägen: En 
reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) skriver att ”eleven är huvudpersonen i 
gymnasieskolan” (rad 104, bilaga 3), men hänger inte med när hon i nästa andetag likställer 
detta med att gymnasiets utbildningar ska leda till antällningsbarhet och erkänd kompetens. 
Det är väldigt positivt om de gör det, men eleven som huvudperson betyder för mig mer att 
elevens perspektiv ska vara centralt i allt beslutsfattande som rör skolan. Ferms argument rör 
sig istället i en marknadsekonomisk diskurs där eleven ska vara till nytta för samhället i en 
mer eller mindre avlägsen framtid. I de analyserade texterna tas eleven som aktör främst upp 
när det gäller att välja inriktningar på olika sätt, i till exempel Ny läroplan för 
gymnasieskolan, m.m., Utbildningsutskottet 1993/94:UbU2 (Riksdagen, 1993), kursplanen för 
Estetisk verksamhet (SKOLFS 1994:9), Framtidsvägen: En reformerad gymnasieskola (SOU 
2008:27) och Motion till riksdagen 1992/93:Ub427 Betyg i ämnet estetisk verksamhet 
(Lundberg & Messing, 1993). Jag får en känsla av att man genom att ge eleverna 
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valmöjligheter på något sätt köper sig fri från att beakta deras perspektiv i andra frågor. 
Speciellt tydligt blir detta i Ferms (SOU 2008:27) och Björklunds (2011) uttalanden att det 
visar sig om de estetiska ämnena är viktiga utifrån om eleverna väljer dem eller inte. Denna 
inställning lägger över ansvaret för konsekvenser av kursens borttagande på eleverna. Den 
visar också att de estetiska ämnena särbehandlas i förhållande till övriga före detta 
kärnämnen, då eleverna inte ges möjlighet att välja bort till exempel matematik eller 
religionskunskap.  
 
I det grekiska antika dramat skedde inte våld såsom mord eller slagsmål på scen, istället 
skedde detta utanför scenen, och en budbärare kom in och berättade vad som hänt. Det var 
också vanligt att liket sedan bars ut till publikens beskådande. Jag har valt att använda mig av 
denna form både i scen 2, och i min epilog, där jag uttrycker hopp om att Estetisk verksamhet 
som gymnasiegemensamt ämne skulle kunna återkomma i någon form. Den dramatiska 
vändpunkten i det grekiska dramat kallas peripeti (Pettersson & Smids, 1995), och i mitt 
drama ser jag Estetisk verksamhets död i slutet av scen 2 som den stora vändpunkten, liksom 
jag ser beslutet att ta bort kursen som kärnämne som vändpunkten i verklighetens skådespel. 
Men verkligheten – till skillnad från pjäsen – har ju som tur är ingen definitiv avslutning på 
någon historia. Den andra vändpunkt jag antyder i epilogen skulle kunna komma att ske även 
i verkligheten. I det grekiska dramat är det åskådarna som genom sitt medlidande med 
dramats karaktärer uppnår katharsis, själens rening genom lidande (ibid.). I verklighetens 
drama ser jag att det snarare är eleverna som riskerar att hamna i kläm mellan olika 
utbildningspolitiska beslut, och jag vet inte om någon renas genom sitt lidande. Kanske kan 
jag se det som att de estetiska ämnena nu genomgår sin egen katharsis, och kommer att 
komma tillbaka renade och redo att på nytt träda in som obligatorium på gymnasiet, det får 
tiden utvisa. Ett annat begrepp från det grekiska dramat är hybris, övermodet som alltid 
straffar sig (ibid.). Här kan jag se att mina mest övermodiga rollkaraktärer är de två 
myndigheterna, och då Den gamla myndigheten redan straffats för sin hybris genom att 
behöva erkänna att man fattat felaktiga beslut, i till exempel Johanssons (2007), och Skölds 
(2012) artiklar, kan det ligga nära till hands att anta att även Den nya myndigheten så 
småningom kommer att få erkänna sina brister. I det grekiska dramat bär alla skådespelare 
masker som markerar deras karaktär, vilket innebär att samma skådespelare kan anta flera 
roller, liksom en roll kan gestaltas av flera skådespelare. Jag vill här dra paralleller till språk, 
och i förlängningen till diskurs. På samma sätt som en skådespelare genom masken kan ta på 
sig olika roller, rör sig mina texters upphovspersoner mellan olika språkbruk och diskurser 
och antar därigenom den skepnad som bäst passar deras argument. 
 
Mina scener ovan är också ett sätt att sammanfatta resultatdelens analyser vad gäller texternas 
intertextualitet. Jag ser att alla de tio texter jag har analyserat är en del i en lång intertextuell 
kedja, där de olika rösterna på olika sätt svarar och refererar till varandra. Styrdokumenten 
med läroplanerna i spetsen fungerar som kedjans grundbultar i bakgrunden av min studie. 
Kedjan sträcker sig långt mycket längre tillbaka än min historiska genomgång räcker, och 
kommer att fortsätta framåt så länge den svenska skolan fortsätter att finnas. Min egen text 
inordnar sig också i denna kedja, hemmahörande i en främst akademisk diskurs, men med 
tydliga kopplingar till en skoldiskurs, samt till mina analyserade texters grunddiskurser som 
rör sig kring myndigheter, riksdag och partipolitik, samt media. Av de tre textkategorierna 
Maktens röster, De folkvaldas röster och Folkets röster ser jag att Maktens röster har lägst 
och Folkets röster har högst grad av både intertextualitet och interdiskursivitet. Detta stämmer 
väl med mitt konstaterande att texterna i Maktens röster till stor del befäster rådande 
diskursordning, medan texterna i Folkets röster förnyar den. Texterna i kategorin De 
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folkvaldas röster befäster riksdagstexters givna form, men inom den ramen ser jag en viss 
förnyelse, speciellt i delar av de två senare texterna.  
 
Resonemangen som fördes kring Estetisk verksamhets införande 1994 rör sig främst i en 
humanistisk diskursordning. Här finns exempel på några av de estetiska ämnenas funktioner 
som Lindgren (2006, se även avsnitt 2.3.2) beskriver i sin studie. Den vanligast 
förekommande funktionen är lustfylld aktivitet, där man för fram att ämnet främjar glädje, 
gemenskap och kreativitet. Typiskt för denna syn på kursen är argumentet i Motion till 
riksdagen 1992/93:Ub427 Betyg i ämnet estetisk verksamhet (Lundberg & Messing, 1993) att 
”det är svårt att hitta sakliga skäl för ett konventionellt betyg i ett ämne som estetisk 
verksamhet” (rad 21-22, bilaga 4), där Estetisk verksamhet framställs som något roligt och 
lättsamt som inte får förstöras av betygets tunga ok. En annan är fostran, där ämnet ska väcka 
intresse för konst och kultur i stort, och lära eleverna att tänka kritiskt och arbeta tillsammans. 
Bland texterna från denna tidsperiod hittar jag bara ett argument som rör sig i en 
marknadsekonomisk diskursordning, och därmed betonar estetiska ämnens nytta för 
samhället. Det är argumentet i Motion till riksdagen 1992/93:Ub427 Betyg i ämnet estetisk 
verksamhet (ibid.) att skapandet av bilder kan förbättra inlärningen i andra ämnen. Enligt 
Lindgrens funktioner inordnar sig detta under förstärkning, där bildämnet ska förstärka 
elevens kunskapsintag i övriga ämnen. Generellt sett finns det i texterna från denna tid inga 
argument mot estetiska ämnen som obligatoriska i gymnasieskolan, om man inte räknar 
Arvidssons (1995) resonemang i En bildningsskola kan inte vara för alla kring det 
meningslösa i att välja ut åtta kärnämnen, och följdresonemanget att de flesta tycker att till 
exempel bilen är mer angelägen än konsten. Här ser jag att Arvidsson främst håller sig till en 
akademisk diskurs.  
 
I figur 7 följer en uppställning över de argument för och emot estetiska ämnen som analyserna 
av texter med anknytning till gymnasiereformen 1994 har lett fram till. Argumenten har 
placerats in i en diskurs, och också i någon av de funktioner som Lindgren (2006) beskrivit. 
 
Figur 7. Argument för och emot estetiska ämnen kring gymnasiereformen 1994. 

 
 
Argumenten i texterna från reformen 2011 för att Estetisk verksamhet ska få fortsätta som 
obligatoriskt ämne rör sig främst i en marknadsekonomisk diskursordning. Även här hittar jag 
Lindgrens funktion förstärkning, där Estetisk verksamhet ska öka elevernas 
utvecklingsmöjligheter, lära dem att kommunicera effektivt och förstärka inlärningen i andra 
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ämnen. Här ser jag också funktionen fostran, men här med inriktningen fostran till att bli 
kreativa samhällsmedborgare och framtidens arbetskraft. Lindgrens funktion balans finns 
representerad i både en marknadsekonomisk och en humanistisk diskurs, där den från det 
marknadsekonomiska perspektivet handlar om att elevernas alla förmågor bör stimuleras så 
att de kan utveckla det de är duktiga på, medan man från ett humanistiskt perspektiv fokuserar 
på att balansera teori och praktik, och att utbilda hela människan. Övriga argument inom den 
humanistiska diskursordningen för att behålla Estetisk verksamhet finns i funktionerna 
lustfylld aktivitet, där ämnet främjar elevernas välbefinnande, och kompensation, där estetiska 
ämnen ska vara obligatoriska för att främja en demokratisering av tillgången till kultur.  
 
Argumenten i texterna från denna tid mot att behålla Estetisk verksamhet som obligatorium 
rör sig även de i första hand i en marknadsekonomisk diskurs. Här kan jag inte använda mig 
av Lindgrens funktioner, då de endast behandlar argument för estetiska ämnen i skolan. Men 
jag ser istället andra motiv och funktioner utkristallisera sig. Det vanligaste argumentet kallar 
jag schemaprioritering, och det handlar om att andra ämnen anses viktigare, och därför får 
Estetisk verksamhet inte plats på schemat. Som jag tidigare har konstaterat är de ämnen som i 
argumenten sägs behöva mer plats karaktärsämnen, och främst yrkesämnen, medan det ämne 
som ersatt Estetisk verksamhet som gymnasiegemensamt ämne i Läroplan för gymnasiet 
2011 (Skolverket, 2011), kallad Gy11, är historia, vilket inte är ett karaktärsämne. Detta 
tolkar jag som att det här argumentet egentligen handlar om att man anser att Estetisk 
verksamhet inte tillför någon marknadsekonomisk nytta till elevernas utbildning. Det kan 
också handla om att kursen Estetisk verksamhet inte har fungerat fullt ut, även om inget av 
detta uttryckligen sägs i texterna. Ett annat argument kallar jag för elevens val, där elevens rätt 
att välja inriktning ska kompensera för att estetiska ämnen inte längre är obligatoriska. Detta 
tas upp både vad gäller elevens val till estetiska kurser inom det individuella valet, och vad 
gäller valet av program, där Björklund (2011) i Svar på interpellation 2011/12:155 om det 
estetiska lärandet i gymnasieskolan konstaterar att ökningen av ansökningar till estetiska 
programmet torde täcka behovet av arbetskraft inom kultursektorn. Ett sista argument, som – 
till skillnad från de andra – kan placeras inom en humanistisk diskursordning, kallar jag för 
omvänd kompensation, där det uttrycks att skolans uppdrag att förmedla kultur är så mycket 
större än bara en kurs och handlar om till exempel språk, historia och religion. Enligt det här 
synsättet kompenseras eleverna för förlusten av Estetisk verksamhet genom att allt annat i 
skolan ska genomsyras av kultur. Med tanke på vad jag konstaterar i inledningen om hur lite 
som står generellt i Gy11 om estetiska ämnen ser jag brister i detta argument.  
 
I figur 8 följer en tabell över de argument för och emot estetiska ämnen som obligatoriska i 
gymnasieskolan avseende reformen 2011 som analysen av mina utvalda texter har lett fram 
till. Argumenten har placerats in i en diskurs, och också antingen i någon av de funktioner 
som Lindgren (2006) beskrivit, eller i någon av de funktioner jag urskiljer ovan. 
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Figur 8. Argument för och emot estetiska ämnen kring gymnasiereformen 2011. 

 
 
Vad gäller den tidsmässiga utvecklingen av argumenten kring kursen Estetisk verksamhet och 
estetiska ämnen i gymnasieskolan ser jag att kursen kring införandet 1994 beskrivs och 
argumenteras utifrån en i huvudsak humanistisk diskursordning, medan de argument som förs 
fram både för och emot dess borttagande 2011 främst rör sig i en marknadsekonomisk 
diskursordning. Argumenten för kursen byter alltså fokus och flyttar sig till en annan 
diskursordning på dessa sjutton år. Detta kan bero på att de som 2011 argumenterar mot 
kursen gör det med argument som fokuserar på att eleverna ska utbildas till samhällsnyttiga 
medborgare, och då går kursens förespråkare in med motargument i samma diskurs. Det är 
också intressant att typen av argument för kursen har förändrats, från att främst handla om 
fostran och lustfylld aktivitet kring reformen 1994, till att betona fostran, förstärkning och 
balans kring reformen 2011. 
 
Jag ser detta som en del av en större förändring i synen på skolans syfte, och i synen på syftet 
med elevernas kunskap. I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 1994), kallad 
Lpf94, presenteras tanken om en likvärdig skola där alla elever får en gemensam 
kunskapsbas, inte bara för att alla ska kunna söka in till högskolan, utan också med grunden i 
ett demokratiskt folkbildningsideal. Pendeln har nu svängt, och i Gy11 presenteras gymnasiet 
som en differentierad skolform med en tydlig uppdelning i en yrkes- och en 
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högskoleförberedande inriktning. Diskursen om skolan som framgångsrik producent av 
samhällsnyttig arbetskraft dominerar. Tiden har påvisat Lpf94s brister, och för att lösa 
problemen har maktens röster med Gy11 valt en på många sätt diametralt motsatt väg.  

5.1 Metoddiskussion 
 
Jag för i kapitel 3, samt löpande i diskussionen ovan, resonemang kring mitt val av metod. 
Urvalet av tio texter medför att jag inte kan göra anspråk på att göra generaliseringar utanför 
dessa tio texters ram. Vad gäller texturvalet kan jag efter analysarbetets slut konstatera att 
andra texter antagligen hade gett ett något annorlunda resultat. Jag ser också att texterna kring 
reformen 2011 i kategorin Folkets röster inte är helt representativa för medietexterna i stort 
från denna period. Den ledare från Expressen som är positivt inställd till Estetisk verksamhets 
borttagande är den enda mediaröst som jag kunnat finna med denna inställning. Detta gjorde 
att jag tyckte att det var viktigt att ta med den, men då jag endast har två mediatexter från 
denna tidsperiod funderar jag på om det inneburit att denna minoritetsröst blivit 
överrepresenterad i mitt urval. En annan sak jag konstaterat i analyserna av mina texter är att 
flera av de röster som för fram argument för att behålla Estetisk verksamhet använder sig av 
framställningssätt som försvagar deras ståndpunkt. Jag funderar på om detta är symptomatiskt 
för den stora massan av röster som argumenterat för Estetisk verksamhets plats i 
gymnasieskolan, och om det då kan vara en del av orsaken till att kursen inte fick vara kvar, 
eller om det har råkat bli så att detta framställningssätt är mer dominant i just de texter jag har 
valt. 
 
För att få svar på mina frågeställningar och uppfylla arbetets syfte hade jag kunnat välja andra 
metoder. Jag hade till exempel kunnat göra en intervjustudie, där jag intervjuat lärare och 
elever kring gymnasiereformen 2011. Detta hade varit svårt att göra för reformen 1994 på 
elevnivå, eftersom dessa elever nu lämnat gymnasiet långt bakom sig, och även till viss del på 
lärarnivå, eftersom lärarnas minnen från denna tid filtreras genom deras erfarenheter under de 
sjutton år som gått mellan reformerna. I en intervjustudie hade jag också kunnat intervjua 
makthavare eller riksdagsledamöter för att få med deras perspektiv. Då jag redan med den 
metod jag har valt har erfarit hur svårt det är att begränsa en studies omfattning, ser jag att en 
intervjustudie som den jag beskriver ovan även den skulle ställa stora krav på avgränsning. 
Studien hade också kunnat genomföras med hjälp av en mer renodlad argumentationsanalys. 
Detta hade å andra sidan inneburit att det diskursiva perspektivet hade gått förlorat. 
 
Metoden som jag har valt öppnar för många röster, vilket i sig tillför en komplexitet. Om jag 
hade valt en annan metod hade denna givetvis inneburit en annan bild, men inte 
nödvändigtvis en sannare bild.  
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6 Avslutning 
 
I det här avslutande avsnittet drar jag slutsatser utifrån mina frågeställningar, gör några 
avslutande reflektioner, och lyfter blicken framåt mot vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 
 
Som undervisande lärare i Estetisk verksamhet gick jag in i det här arbetet med en 
oreflekterad och automatisk reaktion att det var självklart att kursen borde ha fått fortsätta 
vara ett obligatoriskt ämne i gymnasieskolan. Efter att ha gått igenom historik och bakgrund, 
tagit del av en mängd texter, och analyserat mina tio utvalda texter, har jag fått en mycket mer 
nyanserad uppfattning. Jag har förstått att kursen Estetisk verksamhet på många sätt inte har 
fungerat fullt ut, och att den haft problem vad gäller stöd i form av både resurser och 
uppmärksamhet från skolledning, kursplanens formuleringar och omfattningen i tid. Kursen 
verkar ha varit en kompromiss redan från början, där högt ställda mål och en ambitiös men 
otydlig kursplan ställdes mot mycket få kurstimmar och knapphändiga resurser. Ur detta 
perspektiv är det inte konstigt att kursen tagits bort. 
 
De politiska och mediala texter som jag har granskat resonerar på olika sätt kring de estetiska 
ämnenas position som obligatoriska i gymnasieskolan. Texterna i kategorin Maktens röster 
hör främst hemma i en myndighetsdiskurs, de i kategorin De folkvaldas röster har sin hemvist 
i en riksdagsdiskurs, och de i kategorin Folkets röster hör hemma i en mediadiskurs. Med 
utgångspunkt i dessa hemvistsdiskurser rör sig texternas argument även i bland annat en 
humanistisk och en marknadsekonomisk diskurs. 
 
De argument som framträder för estetiska ämnen som obligatorium i mina utvalda texter från 
reformen 1994 rör sig främst i en humanistisk diskurs, där elevens upplevelser och eget 
skapande ställs i centrum. Det handlar i huvudsak om att kursen ska fungera som en lustfylld 
och gemensamhetsskapande aktivitet för eleverna, samt att eleverna ska fostras till 
självständiga, kreativa och kulturmedvetna samhällsmedborgare. Dessa argument finns båda 
jämnt representerade i de textkategorier jag kallar Maktens och De folkvaldas röster, som 
innefattar texter från regering och riksdag. I den mån det framkommer argument mot 
införandet av Estetisk verksamhet framträder dessa i kategorin Folkets röster, som 
representeras av media, och handlar om urvalsproblematiken med att införa kärnämnen 
överhuvudtaget.  
 
Vad gäller texterna kring reformen 2011 rör sig argumenten både för och emot estetiska 
ämnen som obligatorium i gymnasieskolan i hög grad i en marknadsekonomisk diskurs, där 
man fokuserar på elevens samhällsnytta som framtidens arbetskraft. Huvudargumentet mot att 
låta kursen Estetisk verksamhet vara kvar handlar om en schemaprioritering, där andra ämnen 
sägs vara viktigare i elevernas utbildning, och Estetisk verksamhet därför inte får plats. I mina 
analyserade texter förs detta fram som huvudargument mot att behålla kursen av röster som 
representerar både Makten och De folkvalda. Detta är även det enda argument mot kursen som 
förs fram i kategorin Folkets röster. Från Makten och De folkvalda kommer även ett argument 
som handlar om att eleverna kan välja till estetiska ämnen, antingen som individuellt val eller 
genom att välja estetiska programmet, och att eleverna därmed tar över ansvaret att bestämma 
om estetiska ämnen är viktiga eller inte. Argumenten för att behålla Estetisk verksamhet 
kommer här endast från De folkvalda och Folket. Det handlar fortfarande om fostran, men här 
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med ett marknadsekonomiskt fokus, där eleverna ska utbildas till samhällsnyttig arbetskraft 
som kan kommunicera väl och hitta kreativa problemlösningar. Ett annat framträdande 
argument handlar om att estetiska ämnen kan förstärka och förbättra inlärningen i skolan i 
övrigt, och på så sätt vara till nytta. De argument för Estetisk verksamhet som fortfarande rör 
sig i en humanistisk diskurordning handlar främst om balans, där man för fram det positiva 
med att balansera praktiska och teoretiska ämnen i elevernas utbildning. 
 
Analysen av texterna visar att när Estetisk verksamhet införs 1994 är det för att låta eleverna 
uppleva och själva skapa, baserat i en humanistisk diskurs, och när kursen tas bort 2011 är det 
för att detta anses oviktigt och andra ämnen behöver mer utrymme, baserat i en 
marknadsekonomisk diskurs. Fokus för vad som är viktigt i gymnasieskolan skiftar under de 
sjutton år som går däremellan, och i den nya läroplanens inriktning på nyttobaserad utbildning 
får inte Estetisk verksamhet plats. Den skolpolistiska synen på kunskap har förändrats från en 
demokratisk tanke om att alla ska ges samma möjligheter, till ett differentierat ideal där 
individens kunskap ska vara mätbar och samhällsnyttig. Den utbildningspolitiska parentes där 
alla elever läser samma kurser och betygsätts utifrån samma betygskriterier i gymnasiet är 
över. 

6.2 Avslutande reflektioner 
 
I texterna jag tagit del av kring Estetisk verksamhets uppgång och fall framställs uppdelningen 
mellan teoretiska och praktiska, eller ibland ’praktisk-estetiska’, ämnen som självklar och 
orubblig. Skolan delar till sin natur upp kunskap i ämneskategorier, men detta är ju endast en 
logistisk uppdelning, och speglar inte nödvändigtvis hur kunskapen används utanför skolan, 
eller ens alltid hur den bäst lärs in. Denna så självklart presenterade uppdelning mellan 
teoretiska och praktiska ämnen är också en sådan konstruktion, och jag tror att den 
skolpolitiska debatten skulle må bra av att påminnas om detta. Liedman (2001), en av 
undertecknarna av Kreativiteten försvinner i nya gymnasieskolan (Alexandersson et al, 2010), 
som även nämns av Ehn (2011) i Svar på interpellation 2011/12:155 om det estetiska lärandet 
i gymnasieskolan, är en av många som ifrågasätter denna uppdelning. Han skriver att alla 
sysselsättningar i grunden är praktiska, och att indelningen mellan praktisk och teoretisk 
kunskap snarare speglar en gammal klassindelning i samhället än faktiska egenskaper hos 
olika typer av kunskap. Han ser det som att konstnärliga ämnen utvecklats till ett tredje 
område, som är varken teoretiskt eller praktiskt, men samtidigt både och, där ”konstnärerna 
arbetade med redskap liksom hantverkaren, och idéerna spelade samma avgörande roll för 
dem som för vetenskapsmännen” (s. 85), och för fram detta som ett tecken på den rådande 
indelningens orimlighet. Jag tror att om estetiska ämnen ska kunna få en mer framträdande roll 
i skolan – och slippa stämplas som kludd och flum – så behöver de hårda gränsdragningarna 
både inom och mellan kategorierna ’teoretiska’ och ’praktiska’ ämnen mjukas upp.  
 
Som representant för estetlärarkåren, och baserat både på studiens resultat och på min 
genomgång av syftet med estetiska ämnen i skolan i avsnitt 2.3.2, skulle jag vilja propagera 
för att en ny, utökad och tydligare variant av Estetisk verksamhet införs som ett 
gymnasiegemensamt ämne i gymnasieskolan. Där skulle man till exempel kunna skriva en 
kursplan per estetiskt ämne, men ange vissa gemensamma mål, så att kursplanen blir tydligare 
och mer lättarbetad. Jag skulle också gärna se att kursen utökades såpass mycket att de elever 
som vill har möjlighet att antingen välja en fördjupning inom en estetisk inriktning, eller att 
bekanta sig med två olika inriktningar under sin gymnasietid.  
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Jag kan konstatera att läroplanerna får allt kortare tid på sig att verka och visa hur och om de 
fungerar. Läroplan för gymnasieskolan 1970 (Skolöverstyrelsen, 1970), gällde i 24 år, 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 1994), prövades under 17 år, och vem 
vet hur länge Läroplan för gymnasiet 2011 (Skolverket, 2011), tillåts fortgå? I mitt skådespel 
alluderar jag i Körens avslutande monologer på olika sätt till studentsången. Oavsett hur 
gymnasieskolan utvecklas och förändras är det min förhoppning att alla elever ska kunna 
lämna den och känna att ’den ljusnande framtid’ är deras. 

6.3 Vidare forskning 
 
Jag är nyfiken på hur gymnasieskolan kommer att fungera och utvecklas framöver, och ser en 
mängd möjligheter till vidare forskning. Till exempel skulle jag kunna göra en 
uppföljningsstudie om några år, och se om de estetiska ämnena i gymnasieskolan fortfarande 
är aktuella i debatten, och vilka argument som då förs fram. När nästa gymnasiereform 
presenteras skulle jag kunna göra en fortsättning på den här undersökningen, likaså vid ett 
eventuellt regimskifte med efterföljande skolpolitiska förändringar. 
 
Det skulle också vara intressant att göra en enkätstudie riktad till gymnasieskolor angående 
valbara kurser i estetiska ämnen, och sedan upprepa den om några år, för att undersöka 
utvecklingen av omfattningen och inriktningen på dessa kurser. I det sammanhanget skulle 
jag också vilja titta på utvecklingen av antalet anställda estetlärare på gymnasiet, och vilka 
inriktningar de representerar, för att få en bild av hur elevernas tillgång till dessa ämnen 
förändras. 
 
Ett perspektiv som jag inte har lyft fram i min studie är elevens, så att lyfta fram 
elevperspektivet på de skolpolitiska förändringar som görs i gymnasieskolan nu och i 
framtiden avseende estetiska ämnen skulle också kunna vara underlag för en framtida studie. 
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Bilaga 1 1 

Ur Ny läroplan för gymnasieskolan, m.m., Utbildningsutskottet 2 
1993/94:UbU2 3 
 4 
Graderade betyg bör inte sättas i kärnämnet estetisk verksamhet, hävdas det i motion 5 
1992/93:Ub427 (s). Ämnets funktion att ge utrymme för kreativitet och gemensamma 6 
upplevelser motverkas av kravet att sätta betyg. Det tvingar läraren att fokusera intresset på 7 
enskilda prestationer i stället för en kreativ helhet. De elever som av olika skäl vill ha betyg i 8 
ämnen inom ämnesblocket estetiska ämnen kan antas välja t.ex. bild eller musik som 9 
individuellt val, och får där sina betyg. Den obligatoriska delen -- kärnämnet estetisk 10 
verksamhet -- blir inte sämre om det i slutbetyget endast markeras att eleven deltagit i 11 
verksamheten. Utskottet konstaterar att betyg hittills har satts i alla praktisk-estetiska ämnen. 12 
De skäl som motionärerna anför för att undanta kärnämnet estetisk verksamhet från 13 
betygsättning räcker enligt utskottets mening inte för att riksdagen skall gå emot regeringens 14 
förslag. Utskottet föreslår att riksdagen avslår motion 1992/93:Ub427.” 15 
 16 
“Ett stort antal motioner, flertalet väckta under allmänna motionstiden 1993, behandlar 17 
innehållet i eller utrymmet för vissa ämnen och kunskapsområden i gymnasieskolan. Bilden 18 
är ett kommunikationsmedel precis som ordet, framhålls i motion 1992/93:Ub510 (fp). 19 
Skapandet av bilder kan också i sig bidra till att teoretiska kunskaper blir lättare att lära in. 20 
Motionären anser att bild bör vara ett obligatoriskt ämne både i grundskolan och i 21 
gymnasieskolan. Liknande synpunkter på bildämnets betydelse framförs i motion 22 
1992/93:Ub516 (s), som särskilt invänder mot Läroplanskommitténs förslag att skära ner den 23 
obligatoriska undervisningen i ämnet bild i grundskolan. Utskottet behandlar frågan om ämnet 24 
bild i grundskolan i betänkande 1993/94:UbU1. När det gäller gymnasieskolan erinrar 25 
utskottet om att estetisk verksamhet utgör ett av kärnämnena, som läses på alla nationella och 26 
specialutformade program. Kärnämnet omfattar 30 timmar. När timplanen fastställdes gjordes 27 
ingående överväganden om utrymmet för olika ämnen (prop. 1990/91:85, bet. UbU16). Enligt 28 
den kursplan för kärnämnet estetisk verksamhet som regeringen fastställde våren 1992 skall 29 
eleverna efter genomgången utbildning kunna använda något eller några estetiska 30 
uttrycksmedel för att gestalta en idé, kunna hämta stimulans ur kulturella upplevelser och 31 
kunna reflektera över och diskutera olika konstnärliga uttryck. Utskottet utgår från att alla 32 
elever i nationella och specialutformade program inte minst i ämnet svenska kommer i 33 
kontakt med bild och får erfarenhet av bildskapande, bildtolkande, kritisk granskning och 34 
värdering av bilder i olika medier. Motionärerna kan därför anses vara tillgodosedda.  35 
 36 
Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen avslår motionerna 1992/93:Ub510 och 37 
1992/93:Ub516, båda delvis.  38 

39 



 

Bilaga 2 39 

Kursplan för Estetisk verksamhet, ur SKOLFS 1994:9, Förordning om 40 
kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala 41 
vuxenutbildningen 42 
 43 
1994-04-21  44 
 45 
ESTETISK VERKSAMHET 46 
 47 
Syfte 48 
Undervisningen skall syfta till att utveckla elevernas förmåga, kreativitet och lust att använda 49 
estetiska uttrycksmedel för att uttrycka tankar, känslor och handlingar. Den skall också bidra 50 
till att väcka intresset för de professionella konstnärernas arbete och för kulturen i samhället, 51 
liksom för egen fortsatt verksamhet. 52 
 53 
Karaktär och struktur 54 
Centrala begrepp för ämnet är skapande verksamhet, upplevelse och reflexion [sic]. Estetisk 55 
verksamhet kan anordnas med inriktning mot vilket som helst av de estetiska områdena; bild, 56 
dans, musik, slöjd, formgivning eller teater. Ämnet kan också ha en gränsöverskridande 57 
karaktär och blanda olika estetiska uttrycksformer. Eleverna skall kunna få arbeta med såväl 58 
traditionella metoder att framställa konstnärliga produkter som med moderna elektroniska 59 
medier. 60 
Kurs: Estetisk verksamhet (30 gymnasiepoäng) 61 
 62 
Mål 63 
Målet för kursen är att eleverna skall utveckla känsla för estetiska värden. Eleverna bör bli 64 
förtrogna med olika konstnärliga och estetiska uttryck och utveckla sin förmåga att kritiskt 65 
granska, tolka och fördjupa sina kulturella upplevelser. 66 
Kursen skall ge eleverna praktisk erfarenhet av ett eller flera konstnärliga uttrycksmedel. De 67 
skall få möjlighet att uppleva stimulansen av egen skapande verksamhet. 68 
Efter genomgången kurs skall eleven 69 
kunna använda något eller några estetiska uttrycksmedel för att gestalta en idé, 70 
kunna hämta stimulans ur kulturella upplevelser, 71 
kunna reflektera över och diskutera olika konstnärliga uttryck. 72 
 73 
[...] 74 
 75 
Alla elever i gymnasieskolan får nu tillfälle att ägna sig åt estetisk verksamhet. Estetisk 76 
verksamhet är i sig ett litet ämne, men skulle kunna vara inkörsporten till och skapa intresse 77 
för andra estetiska ämnen inom ramen för det individuella valet. 78 
Eftersom de enskilda skolornas förutsättningar att anordna ämnet skiftar betydligt, är 79 
kursplanen mycket öppet skriven och tillåter en rad praktiska lösningar för skolan. På en liten 80 
skola med få program kan det vara nödvändigt att skolan ger alla elever samma kurs i Estetisk 81 
verksamhet, medan det på en större skola som redan har lärare i flera estetiska ämnen är 82 
naturligare att erbjuda eleverna ett val mellan olika kurser. Det är också möjligt att använda 83 
ämnet på ett sådant sätt att det fungerar som ett stöd till karaktärsämnena i programmet. Ett 84 
exempel är frihandsteckning på Hantverksprogrammet eller Medieprogrammet. Estetisk 85 



 

verksamhet kan ordnas som en temavecka för en klass eller en hel skola likaväl som man kan 86 
sprida timmarna under en termin eller ett helt läsår. 87 
Inom Estetiska programmet finns det tre korta kurser som är samlade under ämnesnamnet 88 
Estetisk orientering; Bild och form, Kroppen som uttrycksmedel och Musik och ljudskapande. 89 
De motsvarar var för sig det man vill uppnå med Estetisk verksamhet och kan alltså användas 90 
för att konkretisera detta ämne. Även kurserna Körsång och Instrument/sång A eller B lämpar 91 
sig att låna in från Estetiska programmet. På Barn- och fritidsprogrammet kan det vara 92 
aktuellt att ta in kursen Barn och musik. 93 
För elever som redan går på Estetiska programmet kan ämnet få en speciell inriktning. I det 94 
fallet tillför ju inte målet för estetisk verksamhet något nytt, som inte redan finns i 95 
karaktärsämnena på programmet. En rad möjligheter finns att utnyttja Estetisk verksamhet 96 
som ett komplement till övriga kurser. Man kan exempelvis se ämnet antingen som en 97 
breddning eller en fördjupning av ämnet Estetisk orientering. En möjlighet är att utnyttja 98 
ämnet för samverkan mellan de grenspecifika ämnena. 99 

100 



 

Bilaga 3 100 

Utdrag ur Statens offentliga utredningar (2008). Framtidsvägen: En 101 
reformerad gymnasieskola. SOU 2008:27. 102 
 103 
Eleven är huvudpersonen i gymnasieskolan och det ska märkas både i regelverk och 104 
tillämpning. Gymnasieskolan ska bygga på en genomförd grundskola och vara vägen in i 105 
vuxenlivet. För en elev ska det vara tydligt vad en utbildning innehåller och vart den leder. 106 
Det är viktigt att en elev kan välja utbildning efter intresseinriktning och att det ska vara 107 
möjligt för både unga kvinnor och män att hitta yrkesutbildningar som leder till 108 
anställningsbarhet och erkända kompetensnivåer. En högskoleförberedande utbildning ska ge 109 
en god förberedelse för högskolestudier. (s. 21) 110 
 111 
[...] 112 
 113 
Dagens kurs Estetisk verksamhet  114 
Dagens kärnämneskurs Estetisk verksamhet finns i mina förslag inte med som ett 115 
gymnasiegemensamt ämne. Ett argument för detta är att eleverna ska ges möjlighet till 116 
ytterligare fördjupning inom karaktärsämnena och därmed en ökad yrkesförberedelse. Det gör 117 
att vissa av de ämnen som i dag fungerar som kärnämnen måste få ett mindre utrymme.  När 118 
estetisk verksamhet inte längre finns med som ett gymnasiegemensamt ämne föreslår jag att 119 
det alltid ska erbjudas estetiska kurser som individuellt val på alla program. Vilka kurser som 120 
ska kunna erbjudas tar jag inte ställning till utan överlämnar det till Skolverkets fortsatta 121 
beredningsarbete. Jag anser dock inte att det ska vara dagens kärnämneskurs Estetisk 122 
verksamhet som ska erbjudas.  I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) anges att 123 
skolan ansvarar för att varje elev som slutfört gymnasieskolan kan hämta stimulans ur 124 
estetiskt skapande och kulturella upplevelser. För att uppfylla detta mål måste skolan, enligt 125 
min uppfattning, se till att estetiska och kulturella inslag ingår i skolans verksamhet, även om 126 
det inte längre finns en obligatorisk kurs med detta syfte. (s. 360-361) 127 
 128 
[...] 129 
 130 
Estetisk verksamhet (50 poäng) utgår. Motivet är att andra ämnen bedöms vara viktigare som 131 
obligatorium. Eleverna ska dock alltid ha rätt att välja estetiska kurser som individuellt val. (s. 132 
509)133 



 5 

Bilaga 4 1 

Motion 1992/93:Ub427, Betyg i ämnet estetisk verksamhet 2 
 3 
För att ge ett rikare innehåll i gymnasiestudierna och utrymme för kreativitet och 4 
gemensamma upplevelser slog riksdagen fast att estetisk verksamhet skulle ingå som ett 5 
obligatoriskt moment i all gymnasieutbildning. Konkurrensen mellan olika ämnen gjorde att 6 
ämnet estetisk verksamhet begränsades till obligatoriska timmar på varje gymnasieprogram, 7 
motsvarande en undervisningtimme per vecka, under totalt ett skolår. Enligt uppgift från 8 
skolverket kan riksdagsbeslutet om estetisk verksamhet inte tolkas så, att betyg inte ska ges i 9 
det. Stor frihet gavs skolstyrelserna och de enskilda gymnasierna att i samverkan med 10 
gymnasisterna utforma innehållet i ämnet. Här skulle möjlighet skapas till teateruppsättningar, 11 
gemensamma bildprojekt eller sång- och musikövningar. Samarbete och gemensamma 12 
insatser för ett rikt kulturliv skulle uppmuntras. Allt detta kan säkert bli verklighet om inte 13 
kravet på betygssättning styrde upp verksamhetsinnehållet. Betyg har sin funktion, men kan 14 
ibland vara till mer skada än nytta. Alldeles särskilt fel blir de, om de tvingar en lärare vars 15 
huvuduppgift är att entusiasmera och skapa samverkan i en grupp, att på kort tid betygsätta 16 
varje enskild elevs prestationer. Då tvingas läraren att fokusera intresset på enskilda 17 
prestationer i stället för en kreativ helhet. Här finns också risken att litet av glädjen i ett 18 
gemensamt engagerat arbete i t.ex. en teateruppsättning förbyts i konkurrens och besvikelse 19 
över uppdelningen av teatersällskapet i ettor, tvåor, treor, fyror eller femmor alternativt ännu 20 
icke godkända, godkända, framstående etc. Det är svårt att hitta sakliga skäl för ett 21 
konventionellt betyg i ett ämne som estetisk verksamhet. De elever som av olika skäl vill ha 22 
betyg i ämnen inom estetikblocket väljer t.ex. bild eller musik som individuella val och får 23 
där sina betyg. För den obligatoriska delen blir ämnet inte sämre av en markering i slutbetyget 24 
av att eleven deltagit i ämnesstudierna. 25 
Hemställan 26 
Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till 27 
känna vad i motionen anförts om att graderade betyg ej skall ges i det obligatoriska ämnet 28 
estetisk verksamhet inom gymnasieskolan. 29 
 30 
Stockholm den 20 januari 1993 Inger Lundberg (s) Ulrica Messing (s) 31 

32 



 

Bilaga 5 32 

Motion 1992/93:Ub510, Ämnet bild i skolundervisningen 33 
 34 
''Årets bild'' togs av Sven-Erik Sjöberg i samband med hyllandet av Karl XII i 35 
Kungsträdgården. Den föreställer tre personer på en buss: två yngre maskerade män och en 36 
äldre man i pälsmössa. Den väcker starka känslor. När den presenterades i Dagens Nyheter så 37 
var den försedd med bildtexten ''Rasisterna mitt ibland oss. 30 novemberfirandet är över och 38 
de maskförsedda ynglingarna tar bussen hem. Till mamma och pappa kanske.'' I artikeln om 39 
Årets bild står ''Sven-Erik Sjöberg tar den oväntade bilden. Den som säger mer än tusen ord, 40 
som vi brukar uttrycka det med en sliten fras. Snarare är det väl så att Sjöbergs bilder säger 41 
mer än några ord över huvudtaget.'' Intressant är att två folklivsforskare sett artikeln och 42 
polemiserar mot hur bilden har tolkats. Detta exempel visar vilken dynamik det finns i bilder 43 
och inte minst i kombination med ord. Bilden är ett medel för kommunikation precis som 44 
ordet. I dag används bilder mer än någonsin i samhället samtidigt som ämnet får allt mindre 45 
plats i den svenska skolan. I regeringsformens 2 kapitel, grundläggande fri- och 46 
rättigheter, beskrivs yttrandefrihet som ''frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt 47 
meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor''. Skolan måste ge eleverna 48 
möjlighet att uttrycka sig såväl i ord som bilder. Förutom att bilden är ett 49 
kommunikationsmedel så kan skapandet av bilder i sig bidra till att teoretiska kunskaper blir 50 
lättare att lära in. Att utveckla sitt bildsinne är också ett led i en utvecklingsprocess hos barnet 51 
och som bidrar till kreativitet. 52 
Riksdagens revisorer har granskat gymnasieskolans verksamhet och resultat. De har låtit 53 
utföra en enkät för att undersöka i vilken grad målen för skolan uppfylls. Bl.a. indikerar 54 
enkäten ''brister rörande kritiskt tänkande, självständigt arbete och kreativitet hos främst 55 
ungdomar från studieförberedande linjer.'' Det är en mycket viktig iakttagelse och borde enligt 56 
min mening peka på att skapande aktiviteter saknas i större omfattning på teoretiska linjer. 57 
Bilden bör få en starkare ställning än hittills i den svenska skolan. Det är viktigt att det finns 58 
väl utbildade lärare som kan utnyttjas även under andra lektioner än bild och form. Bildämnet 59 
bör dessutom vara obligatoriskt i såväl grundskola som gymnasium. Det är även väsentligt att 60 
lärare i andra ämnen får en gedigen utbildning i ämnet bild. 61 
 62 
Hemställan 63 
Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till 64 
känna vad i motionen anförts om behovet av att stärka bildämnet såväl i grundskolan som i 65 
gymnasieskolan. 66 
 67 
Stockholm den 26 januari 1993 68 
 69 
Ingela Mårtensson (fp) 70 

71 



 

Bilaga 6 71 
 72 

Motion 2008/09:Ub33 med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och 73 
kvalitet i den nya gymnasieskolan 74 
 75 
Motion till riksdagen 2008/09:Ub33  76 
av Göran Persson i Simrishamn och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)  77 
med anledning av prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan 78 
 79 
Förslag till riksdagsbeslut 80 
Riksdagen beslutar att ämnet estetisk verksamhet ska vara obligatoriskt, dvs. tillhöra de nya 81 
gymnasiegemensamma ämnena, nuvarande kärnämnen. 82 
 83 
Motivering 84 
För att möta morgondagen på ett framgångsrikt sätt måste vi utveckla och träna våra elevers 85 
förmåga att tänka och skapa – och detta på nya och oprövade vägar. 86 
De estetiska ämnenas hela idé bygger på att eleven tar till sig befintlig kunskap inom olika 87 
områden och sedan låter kunskapen möta den egna kreativa lusten under handledning av 88 
lärare med utbildning och kompetens. 89 
I en värld där vi alltmer lever med bilder, musik, språk och information i en ständig rörelse är 90 
behovet av kunskap allt viktigare och inte minst förmågan att tolka mediebudskap samt att 91 
själva skapa sådana. 92 
Vi anser att alla förmågor bör stimuleras i grundskolan och gymnasiet för att man som elev 93 
ska kunna upptäcka och få en chans att utveckla det man är duktig i. Dessutom är det så att 94 
man genom olika metoder kan förstärka sina möjligheter att tillgodogöra sig kunskap. 95 
Även Skolverket påpekar att ämnet estetisk verksamhet bidrar till att utveckla elevens fantasi, 96 
kreativitet och estetiska sinne och framhåller den stora betydelse som design och musik fått 97 
för svensk tillväxt. 98 
EU:s åtta nyckelkompetenser kommer även de på skam om vi inte stimulerar eleverna att inse 99 
värdet av kurser i estetiska ämnen. 100 
Vi vill utifrån det ovanstående avslå propositionen i den del som handlar om att ämnet 101 
estetisk verksamhet inte längre ska tillhöra de gymnasiegemensamma ämnena. 102 
 103 
Stockholm den 9 juni 2009  104 
 105 
Göran Persson i Simrishamn (s) Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s) 106 

107 



 

Bilaga 7 107 

Svar på interpellation 2011/12:155 om det estetiska lärandet i gymnasieskolan 108 
 109 
Utdrag ur Kammarens protokoll, Riksdagens protokoll 2011/12:45, Fredagen den 9 110 
december, Kl. 09:00 - 13:00 111 
7 § Svar på interpellation 2011/12:155 om det estetiska lärandet i 112 
gymnasieskolan 113 
Anf. 18 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP): 114 
Herr talman! Tina Ehn har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att säkerställa att 115 
Sveriges gymnasieskolor inte tappar kompetent och utbildad personal inom de estetiska 116 
ämnena och för att säkerställa att den svenska gymnasieskolan kan fortsätta att vara 117 
meningsfull för elever med olika lärandeförutsättningar och kunskapsprocesser.   118 
Skolans uppdrag att förbereda alla elever för ett aktivt deltagande i samhällslivet vilar i hög 119 
grad på grundskolan. I grundskolan har de estetiska ämnena samma omfattning som tidigare 120 
samtidigt som det estetiska perspektivet lyfts fram i fler ämnen. Regeringen bidrar också med 121 
150 miljoner kronor till Skapande skola för att stärka arbetet med kultur i skolan.   122 
Inför den nya gymnasieskolan har en grannlaga prioritering och avvägning gjorts mellan hur 123 
stor andel av undervisningen som ska upptas av ämnen som är angelägna ur ett 124 
medborgarperspektiv och hur stor andel som ska användas till programmets speciella 125 
karaktärsämnen. Regeringen anser att gymnasieskolan tydligare måste förbereda eleverna för 126 
fortsatta studier respektive yrkesarbete. Eleverna måste till exempel nå längre i sin 127 
yrkesutbildning än vad som tidigare varit fallet i den hittillsvarande gymnasieskolan. Därför 128 
har omfattningen av de gymnasiegemensamma ämnena minskat till 600 gymnasiepoäng på 129 
yrkesprogram, och bland annat ämnet estetisk verksamhet, som hade en omfattning av 50 130 
gymnasiepoäng av de totalt 2 500 som en fullständig gymnasieutbildning omfattar, är inte 131 
längre obligatoriskt för alla elever.  132 
I stället har alla elever på nationella program fått rätt att läsa minst en kurs i ett estetiskt ämne 133 
som individuellt val. Eftersom kurserna i den nya gymnasieskolan, med få undantag, nu 134 
omfattar minst 100 gymnasiepoäng, kommer de elever som väljer dessa kurser att få ägna mer 135 
tid åt estetisk verksamhet än tidigare. För att kunna tillgodose elevernas önskemål krävs 136 
naturligtvis att gymnasieskolan har nödvändig kompetens.  137 
I den läroplan för gymnasieskolan som regeringen nyligen beslutat om lyfter vi fram att 138 
skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva 139 
och omsätta nya idéer i handling och lösa problem. Vidare är det skolans ansvar att eleverna 140 
efter slutförd utbildning kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för 141 
estetiska värden.   142 
Även i den nya gymnasieskolan finns ett estetiskt program, men detta program är nu tydligt 143 
högskoleförberedande. Av den preliminära antagningsstatistik som Skolverket nyligen har 144 
publicerat framgår att det estetiska programmet är mycket populärt och det fjärde största 145 
programmet. Därför är jag inte särskilt orolig för att den kulturella och kreativa sektorn 146 
kommer att påverkas, i varje fall inte i negativ mening, av att ämnet estetisk verksamhet inte 147 
längre måste läsas av alla elever.   148 
Svaret på interpellantens första fråga är att reformer som görs i utbildningsväsendet måste ha 149 
för ögonen att skapa den mest ändamålsenliga utbildningen för eleverna. Utifrån detta får 150 
naturligtvis lärartjänsterna anpassas. Svaret på den andra frågan är att gymnasiereformen just 151 
syftar till att gymnasieskolan ska bli meningsfull för elever med olika lärandeförutsättningar. 152 
Det är bland annat därför som regeringen har främjat lärlingsutbildningen som ett alternativ 153 



 

till skolförlagd utbildning.  154 
Anf. 19 TINA EHN (MP): 155 
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det var ett utförligt och på många sätt 156 
bra svar. Men jag känner ändå oro för vad den nya gymnasiereformen kan komma att 157 
medföra. I och med att de estetiska ämnena inte längre är obligatoriska är risken stor att unga 158 
människors möjlighet att utvecklas förminskas då de inte får tillgång till alla verktyg och alla 159 
möjligheter till inlärning. Svaret gör mig inte heller lugn eller övertygad om att reformen 160 
tryggar kompetensen inom de estetiska verksamheterna i skolan.  161 
Ju oviktigare vi gör den estetiska verksamheten, desto oviktigare blir den. Om samhället och 162 
politiken genom att marginalisera estetisk verksamhet i utbildningen visar att den inte är lika 163 
viktig som den enligt mig och många andras mening är finns det en risk att vi förändrar hela 164 
möjligheten för många att utvecklas.  165 
Det behövs en motkraft till det teoretiska, som är mycket lättare att mäta. På något sätt är det 166 
inte lika viktigt med de estetiska ämnena. Detta speglar hur vi prioriterar för framtiden.   167 
Vi behöver de estetiska ämnena som en pusselbit, som ett verktyg. I dag utgår vi från att unga 168 
människor ska lära sig att kritiskt granska och bli kreativa samhällsmedborgare. De ska bli 169 
empatiska och kunskapssökande. Men vi får inte minska på möjligheten att ge dem alla 170 
verktyg som finns. De måste ha en verktygslåda att ta ur, en bred palett.  171 
I grundskolan är det okej, men när man hamnar i gymnasiet är de estetiska ämnena inte 172 
nödvändiga. Det är inte ett tillräckligt tydligt verktyg för att ministern ska kalla det för 173 
ändamålsenlig utbildning. Vad är då ändamålsenlig utbildning? Är ändamålsenlig utbildning 174 
att skapa anställningsbara individer, människor som går en utstakad väg till marknaden?  175 
I min värld har skolan en mycket viktigare roll än så. Skolan ska vara en del i den unga 176 
människans rätt att utvecklas och rätt till kunskap. Möjligtvis har jag fel, men jag är i så fall 177 
inte ensam. Det finns flera som har flaggat för att förändringen för de estetiska ämnena kan få 178 
tråkiga konsekvenser för inlärningsprocesser, för utvecklingsmöjligheter, för kulturens roll i 179 
samhället och för vårt välbefinnande.  180 
Flertalet av våra kända kulturarbetare har reagerat på olika sätt och fört fram sina farhågor. 181 
Jag tror inte att detta är främmande för utbildningsministern.  182 
Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, har i artiklar och böcker 183 
skrivit om utbildningspolitiken. Läser man dessutom vad Lars Lindström, professor i 184 
pedagogik vid Stockholms universitet, har för syn på estetiken i inlärningsprocessen blir man 185 
ännu mer bekymrad över den förändring som Jan Björklund genomför inom 186 
utbildningspolitiken.  187 
Jag tror att det många gånger är skillnad på vad vi menar med kunskap. Det är också skillnad 188 
på hur vi ser på inlärningsprocessen. Ordet kunskap är intressant. Det härrör från orden 189 
kunna, känna, känna till och så vidare. Och ”skap” har med skapande att göra.  190 
Anf. 20 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP): 191 
Herr talman! Jag delar det mesta av det som interpellanten säger, med undantag för slutsatsen. 192 
Skolväsendet har en otroligt viktig roll i ett slags medborgarskapsutbildning. Det handlar om 193 
bildningsideal och allmänbildning. Skolans uppgift är långt ifrån enbart att förbereda eleverna 194 
för yrkesutövning.  195 
Det är dock olika i olika former. Yrkeshögskolan är tydligt yrkesförberedande för unga 196 
vuxna. Lågstadiet är väldigt lite yrkesförberedande. Att läsa och skriva behöver man förstås 197 
kunna i alla yrken, men lågstadiet handlar om baskunskaper. På mellanstadiet och högstadiet 198 
handlar det om allmänbildning. Det är mycket orienteringsämnen, till exempel historia, 199 
religion och biologi.  200 
Grundskolan är den obligatoriska skolan och måste stå för allt det som vi tycker att alla måste 201 
ha med sig.   202 
Det vi nu talar om är gymnasieskolan. Den hamnar mitt emellan i avvägningen mellan 203 



 

allmänbildning och förberedande för nästa steg i livet. Eleverna är 16–19 år. Påbyggnaden 204 
med svenska och engelska och några saker till måste fortsätta, men gymnasieskolan måste 205 
också tillåtas vara yrkesförberedande. Man ska bli undersköterska, bilmekaniker och så 206 
vidare, och en del förbereder sig för högskolestudier. Gymnasieskolan måste få tillåtas sätta 207 
sin egen prägel.   208 
Min kritik av den rödgröna gymnasiepolitiken ligger i att man i alltför stor utsträckning 209 
behandlar gymnasieskolan som grundskolans fjärde stadium. Men det är det inte. 210 
Gymnasieskolan måste tillåtas innebära en diversifiering och differentiering för eleverna. En 211 
del läser mycket krävande naturvetenskap för att de ska gå vidare på den inriktningen. Andra 212 
utbildningar är helt yrkesförberedande.  213 
Då hamnar man i en målkonflikt. Hur mycket i dessa gymnasieprogram ska vara obligatoriskt 214 
för alla elever? Vad ska inte vara det? Vad ska vara valbart och inte?  215 
Här gick utvecklingen för långt. I den rödgröna gymnasiepolitiken blev gymnasiet alltför 216 
mycket en fortsättning på grundskolan. Det var så mycket som var obligatoriskt och 217 
gemensamt för alla.  218 
Ungdomar är olika. Miljöpartiet har här en sund liberal inställning och medger att människor 219 
är olika. De har olika intressen och inriktning. Den socialistiska tanken att stöpa alla i en form 220 
har ni aldrig omfattat. Gymnasiepolitiken har dock i stor utsträckning utgått från det.  221 
Här är ett ämne som interpellanten är engagerad i, och då ska det läsas av alla. Sedan kommer 222 
det någon annan som tycker något annat ämne är viktigt, och då ska det läsas av alla. Sedan 223 
kommer ett tredje ämne som ska läsas av alla, för det är viktigt.  224 
Alla ämnen är viktiga. Jag tänker aldrig säga att ett ämne är oviktigt. Alla ämnen kan dock 225 
inte bli obligatoriska på gymnasieskolan. Då blir gymnasiet bara ett fjärde stadium i 226 
grundskolan, och så vill vi inte se det. Detta är jag beredd att försvara.   227 
Jag delar dock engagemanget och uppfattningen om det kreativa och det skapande i skolans 228 
arbete. Kritiskt tänkande och kreativitet är egenskaper som ska utvecklas.  229 
Jag delar däremot inte uppfattningen att gymnasieskolan ska fyllas med ämne efter ämne som 230 
ska vara obligatoriska för alla elever. Då blir den till sist ett fjärde stadium i grundskolan, och 231 
det ska gymnasieskolan inte vara.  232 
Anf. 21 TINA EHN (MP): 233 
Herr talman! Jag har en väninna som kommer från ett annat europeiskt land. Hon jobbar med 234 
kultur och är dessutom aktiv inom politiken på kulturområdet. Hon sade till mig: I många 235 
länder är kulturen basen för allt i samhället. Det andra kommer sedan. Här i Sverige är det 236 
tvärtom. Här är allt annat basen och kulturen något som man har utanpå det.   237 
Jag har funderat mycket på detta och är inte helt beredd att hålla med henne. Efter den 238 
kulturpolitiska debatt vi hade i kammaren i går inser jag att vi har mycket mer och att 239 
samhället är genomsyrat av kultur.  240 
Det ser vi kanske inte alltid. Inte ens jag som är intresserad och engagerad i dessa frågor ser 241 
det alltid. Men vad skulle hända om vi plockade bort kulturen? En ledamot från Alliansen höll 242 
i går ett anförande där han berättade hur det skulle se ut om vi plockade bort kulturen i 243 
samhället. Det skulle inte bli något kvar till slut. Det är intressant.  244 
Något som också är intressant är hur viktigt det enligt de professorer som har fördjupat sig i 245 
detta är med vågen. Teori och praktik tillsammans skapar en människa med många verktyg.   246 
Det är detta vi missar när vi tror att de elever som gått ut grundskolan har fått med sig kultur 247 
och kan välja. Jag tror inte att det är så enkelt.  248 
Jag är glad att vi delar synen att människor är olika. Så är det. Vi är en mångfald, vi är en 249 
mångkultur och vi har många sidor i oss.   250 
Jag tror dock inte att vägen till utbildning är rak. Det oroar mig att man tar bort det här 251 
otroligt viktiga dynamiska verktyget för eleverna. Jag tror att man i stället ska titta mer på vad 252 
kreativitet kan ge oss som ett verktyg, en palett, en möjlighet att utvecklas.  253 



 

Även om jag tycker att svaret är bra, resonerande och klokt på många sätt känner jag att jag 254 
inte riktigt får svar på de två frågor jag ställer. Den ena handlar om de estetiska ämnena i 255 
gymnasieskolan. Alliansregeringen har två olika linjer. Utbildningsministern anser att det är 256 
ämnen som man kan prioritera bort medan kulturministern vill ha in mer Skapande skola i 257 
skolan. I går hörde jag henne säga att hon skulle vilja utvidga det till gymnasieskolan; 258 
förskolan har jag hört tidigare. Det är intressant. Man tar med ena handen och ger med den 259 
andra. Då går inte politiken ihop riktigt. Det kanske blir så när fyra partier är inblandade. Som 260 
ledamot har jag ingen erfarenhet av det.  261 
Jag tycker att man behöver se över detta. Det är viktigt för så många unga människor. Man 262 
utbildar sig en så stor del av livet. Jag tror att det som händer är att man tar bort en möjlighet.  263 
Anf. 22 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP): 264 
Herr talman! Som utbildningsminister tycker jag att det här är ganska svåra debatter. När jag 265 
står här talarstolen får jag ofta höra ledamöter säga: Det här ämnet är viktigt i skolan; det 266 
måste få mer utrymme. Vad ska jag säga? Jag håller med. Det är viktigt. Nästa vecka är det 267 
något annat ämne som är otroligt viktigt och måste få mer utrymme i skolan. Den tredje 268 
veckan är det fysik, historia eller matematik. Mer EU-kunskap tycker en del, eller mer 269 
historia. Allt är viktigt. Vi behöver lära oss mer religion i den värld vi lever i med alla 270 
religionskonflikter och så mycket som religionen betyder. Eleverna behöver lära sig mer 271 
främmande språk. Vi behöver ha mer idrott. Vi behöver egentligen ha mer allt. Men då går 272 
inte schemat ihop i skolan. Man måste göra avvägningar. Så länge man diskuterar varje ämne 273 
för sig är det lätt att hålla med om att det är jätteviktigt och borde få mer utrymme. Till slut 274 
måste interpellanten och riksdagen vara med och göra den samlade avvägningen när det gäller 275 
vad som ska få större eller mindre utrymme.  276 
Jag tänker inte säga emot interpellanten när hon pläderar för de här ämnena. Jag håller med 277 
om att de är viktiga, men vi måste få schemat att gå ihop med alla sina olika ämnen. Det vore 278 
intressant om interpellanten kunde berätta vilka ämnen hon vill prioritera ned, och stå för det i 279 
den offentliga debatten. Då skulle vi kunna diskutera på allvar. Vilka ämnen ska bort från 280 
skolan för att vi ska kunna prioritera de estetiska ämnena? Hur ska vi lösa det?   281 
Alla ämnen som finns i skolans läroplan är viktiga. De oviktiga finns inte där. De är 282 
bortsållade för länge sedan.  283 
Att propagera för ett ämne och säga att det ska öka utan att berätta vilka ämnen som ska 284 
minska är poänglöst. Jag kan hålla med om att ämnet är viktigt, men vi måste få ihop 285 
läroplanen i skolan.  286 
Interpellanten nämnde en europeisk erfarenhet. I nästan alla andra europeiska länder har man 287 
renodlade yrkesskolor utan den här typen av ämnen. Vi har ett valbart utrymme där alla har 288 
rätt att välja till dessa ämnen. Det är ämnen som över huvud taget inte finns i många andra 289 
länder. Jämförelsen med Europa håller inte. Vi är mer inne på det spår som interpellanten vill 290 
än vad huvuddelen av Europa är.  291 
Skolans kulturella uppdrag är vidare än bara de här ämnena. Det är att eleverna lär sig vår 292 
gemensamma historia, religionernas historia och deras påverkan på vårt samhälle. Det är att 293 
elever lär sig främmande språk för att i sitt vuxenliv kunna samverka med människor från 294 
andra länder med annan bakgrund och kultur. Många ämnen i skolan, i synnerhet de 295 
humanistiska, är till för att stärka ett kulturellt bildningsideal i skolan. Det är inte bara när 296 
man har estetisk verksamhet på schemat som man ägnar sig åt kultur. Skolans kulturella 297 
uppdrag att föra vårt gemensamma kulturella bildningsarv vidare från en generation till nästa 298 
är så mycket bredare än de här ämnena.  299 
De estetiska ämnena är viktiga, och de har stort utrymme i grundskolan. Om man väljer till 300 
dem får man en omfattande undervisning i dem också på gymnasieskolan.  301 
Jag är glad över den gymnasiereform som den här regeringen har genomfört, som de rödgröna 302 
partierna röstade emot. I den gymnasiereformen har det estetiska programmet blivit betydligt 303 



 

mer populärt. Det estetiska programmet är ett av de program som ökar mest i den 304 
gymnasiereform som har trätt i kraft i år efter alliansregeringens beslut. I den rödgröna 305 
gymnasieskolan var programmet betydligt mindre attraktivt och lockade färre elever.  306 
Anf. 23 TINA EHN (MP): 307 
Herr talman! Jag ska svara på frågan om vilka ämnen som ska prioriteras bort. Jag tror inte 308 
heller att några ämnen ska prioriteras bort.  309 
Jag tror inte att man kan trycka in kunskap. Jag tror att kunskap är något man själv väljer att ta 310 
in. Om man får möjlighet att ha alla paletter, även den estetiska, tar man in mer kunskap. Det 311 
är jag övertygad om. Man lär sig mer, man orkar mer och får in mer i sin kropp när man har 312 
fler möjligheter. Det är jag ganska övertygad om.  313 
Jag nämner i min interpellation att kulturens ekonomiska roll växer. Enligt den EU-rapport 314 
som jag hänvisar till omsätter den kulturella och kreativa sektorn mer pengar än både 315 
bilindustrin och it-industrin. Det är ett klockrent språk som alla förstår. Det är svårare att prata 316 
om hur viktig kulturen är för människors utveckling.  317 
Det var en fråga som ministern inte svarade på, nämligen hur kompetensen inom den estetiska 318 
verksamheten ska vara kvar i skolan. Ministern sade att de estetiska linjerna är populära, men 319 
i ett radioprogram den 21 november talade man om att den nya gymnasiereformen innebär att 320 
många lärare i estetiska ämnen ställs utanför arbetsmarknaden. En som gick fjärde året på 321 
musiklärarutbildningen vittnade om hur det hade förändrat hennes möjligheter att få jobb i 322 
framtiden. Även en förbundsledamot från Lärarnas riksförbund hade konstaterat i en rapport 323 
att antalet anställningar för lärare i estetiska ämnen på gymnasiet minskar. Den frågan hänger 324 
i luften. Jag skulle vilja ha ett utvecklat svar.  325 
Anf. 24 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP): 326 
Herr talman! Det vet inte jag. Det vet inte de. Det vet inte interpellanten. Det avgörs ju av hur 327 
eleverna väljer. Om det estetiska programmet på gymnasieskolan växer för att fler elever 328 
söker sig dit kommer det att behövas fler lärare där. Om antalet elever på programmet sjunker 329 
till samma nivå som när de rödgröna styrde behövs färre lärare.   330 
Vi kan inte utforma gymnasiet efter lärartjänsterna. Det måste väl ändå vara tvärtom. Först 331 
bestämmer vi vilken gymnasieskola vi ska ha och vad eleverna ska lära sig, sedan får 332 
lärartjänsterna anpassas till hur eleverna väljer. Det motsatta perspektivet kan möjligen ett 333 
fackförbund för lärare ha, men inte riksdagen. Gymnasiet är till för eleverna och inte för 334 
lärarna.  335 
Jag uppfattade inte riktigt interpellantens svar. Jag ställde frågan: Om man vill prioritera upp 336 
det här ämnet, vilket ska då prioriteras ned? Då säger interpellanten: Jag ska svara på det. Jag 337 
tycker att man ska ta in alla paletter.  338 
Det lät ju bra, men jag uppfattade inte svaret. Är svaret på frågan vad som ska prioriteras ned 339 
att man ska ta in alla paletter? Om jag säger till Skolverket att de ska prioritera upp det här 340 
ämnet och ta in alla paletter, tror jag att de ställer frågan: Vad menas?  341 
Om ett ämne ska få fler timmar på schemat måste ett annat ämne få färre. Det är den 342 
målkonflikt vi har.   343 
Jag tycker alltid att det är intressant att diskutera att viktiga ämnen ska få mer utrymme, men 344 
diskussionen blir meningsfull först när man samtidigt berättar vilka ämnen som ska krympas. 345 
Om man inte vill förlänga skoltiden är det ett nollsummespel där man måste fördela timmarna 346 
mellan olika ämnen. En intressant diskussion blir det först när man är beredd att tala om vad 347 
man ska dra ned på.  348 
  349 
Överläggningen var härmed avslutad.  350 
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En bildningsskola kan inte vara för alla, ur Svenska Dagbladet 16 juli 1995 3 
 4 
En bildningsskola kan inte vara för alla  5 
 6 
I skoldebatten är slagordet för dagen "bildning". Den nya skolan är en bildningsskola, sägs 7 
det. Det är knappast en träffande beskrivning. Dagens läroplaner genomsyras av en 8 
pedagogisk kunskapssyn som står främmande för det 9 
som traditionellt förknippas med bildning. Diskussionen om vad som är bildning är gammal 10 
och kan i varje fall spåras tillbaka till 1700-talets romantiska tänkande. Där ställdes 11 
bildningen som ett ideal i kontrast till det s k "brödstudiet" - ett uttryck som i dag närmast 12 
borde översättas med termen utbildning. Brödstudiet var inriktat mot ett bestämt yrke, en 13 
specialisering inom ett visst fackområde. Bildningen däremot sågs som ett mål i sig själv. Den 14 
syftade till att förädla människans själ, vidga hennes perspektiv och fördjupa hennes 15 
självförståelse. Bildningen uppfattades som en utpräglat intellektuell verksamhet, som inte 16 
tillät några genvägar. Utbildningen - brödstudiet - var och är till sin natur en genväg. Man kan 17 
med visst fog påstå att genvägen är utbildningens egentliga affärsidé. Syftet är att målinrikta 18 
studiet, urskilja och skala bort det ovidkommande och därigenom förkorta vägen till 19 
yrkeskunnande. 20 
 21 
Under lång tid formades skolväsendet som en sammanvägd kompromiss mellan dessa skarpt 22 
utmejslade ideal. Den gamla folkskolan var ett slags medborgarutbildning medan de allmänna 23 
läroverken och de traditionella gymnasierna betonade ett mer klassiskt bildningsideal. I och 24 
med den genomgripande reformverksamheten från slutet av femtiotalet lades emellertid 25 
utbildningsidén till grund för skolsystemet i dess helhet. Den moderna skolan är till sin 26 
karaktär nyttoinriktad - en praktisk och målrationell institution. Delvis har denna utveckling 27 
varit ofrånkomlig. Utbildningsidéns segertåg är ett resultat av samhällets allmänna 28 
modernisering. Demokratiseringen kräver massutbildning och den alltmer finfördelade 29 
arbetsdelningen fordrar specialiserade, yrkesinriktade studier. I dag tränger specialiseringen 30 
allt längre ned i skolsystemet och numera träffar eleverna redan i femte eller sjätte årskursen 31 
val, som blir bestämmande för deras framtida yrkesmöjligheter. Det är naturligtvis inte bra, 32 
men man kan inte ha en specialiserad utbildningsskola utan att i en eller annan form 33 
konfronteras med vägvalets problematik, och det tycks mig meningslöst att kritisera en 34 
skolform för att den är vad den måste vara. Det jag vänder mig emot är två andra saker. Dels 35 
att utbildningstanken, genom enhetsskolan, blivit så totalt dominerande att allt som liknar 36 
bildning trängts åt sidan, dels att detta utpräglade brödstudium plötsligt ges namnet 37 
bildningsskola. Det är en lek med ord som gör diskussionen om skolans uppgifter förvirrad 38 
och ogenomskådlig. 39 
 40 
Problemet är således inte massutbildningen som sådan. Problemet är idén att massutbildning 41 
är den enda nödvändiga och den enda accepterade skolformen. Även om det moderna 42 
samhället kräver massutbildning, specialisering och formaliserade linjeval innebär det 43 
självfallet inte att man kan förkasta själva idén om en bildningsskola - tvärtom. Den 44 
fortlöpande renodlingen av skolan som utbildningsinstitution borde i stället leda till att 45 
bildningen gavs ett eget utrymme, en domän behärskad av andra ideal och målsättningar än 46 
brödstudiets. En sådan domän kan emellertid inte förverkligas inom massutbildningens 47 



 

allmänna ram. Den nya gymnasiereformen bekräftar detta. I ett försök att formulera ett 48 
relevant bildningsideal för det moderna livet har åtta ämnen upphöjts till en kulturarvets 49 
minsta gemensamma nämnare. Det är en befängd idé, som krymper bildningen till 50 
löjeväckande proportioner och som leder till olösliga urvalskonflikter. Varför satsa på idrott, 51 
men inte på historia? Varför studera s k estetisk verksamhet och inte fordonsteknik (de flesta 52 
människor upplever ju trots allt bilen som mer angelägen än konsten)? Varför inskränka 53 
språkstudierna till bara engelska? När vi övergav det traditionella skolsystem som härskade 54 
fram till början av 60-talet och som byggde på en arbetsdelning mellan folkskola och 55 
läroverk, var det av övertygelsen att en enhetsskola bättre kunde tillvarata begåvningsreserven 56 
och samtidigt höja befolkningens allmänna kunskapsnivå. Erfarenheterna från de 30 år som 57 
gått har knappast styrkt denna ståndpunkt. Enhetsskolan har inte förmått integrera de svaga 58 
och ge dem en plats vare sig i skolans eller samhällets gemenskap. Tvärtom fungerar den som 59 
en obarmhärtig sorteringsmekanism, som producerar ett växande antal "drop outs". 60 
 61 
Den har heller inte lyckats stimulera de begåvade eleverna till deras prestationsmaximum. 62 
Alla undersökningar bekräftar detta mönster. En stor grupp elever konfronteras aldrig med 63 
något svårt eller krävande, medan en annan större grupp upplever skolan som en ofattbar och 64 
främmande värld. Kvar är massan av medelmåttorna. Det är deras krav och behov som 65 
tillfredsställs. Det s k två tredjedelssamhället grundläggs alltså redan i den enhetsskola som 66 
skulle vara ett redskap för att skapa det jämlika samhället. En bildningsskola, som är något 67 
mera än en byråkratisk besvärjelse eller ett politiskt slagord, kräver ett uppbrott från själva 68 
enhetsskoletanken, den kräver en genomgripande omstrukturering av hela vårt nuvarande 69 
skolsystem och ett återupprättande av arbetsdelningen mellan bildning och utbildning. En 70 
bildningsskola kan inte vara en skola för alla, utan måste bygga på selektion och 71 
differentiering. Den måste tillvarata och odla de teoretiskt och intellektuellt talangfulla, 72 
ungefär på samma sätt som vi i dag särbehandlar unika idrottstalanger. Moderna skolpolitiker 73 
- oavsett partifärg – vill emellertid till varje pris undgå sådana kontroversiella 74 
ställningstaganden. Retoriken om bildningsskolan är tomma ord, avsedda att släta över 75 
enhetsskolans misslyckande och dölja den nya gymnasiereformens tomhet. Resultatet 76 
kommer inte att bli en skola för bildning utan en skola för halvbildning. 77 
 78 
HÅKAN ARVIDSSON 79 
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En bättre skola, Ledare i Expressen 31 oktober 2007 81 
 82 
071031: En bättre skola 83 
 84 
Så gjorde Jan Björklund ett sent tillägg i direktiven till den redan tillsatta 85 
gymnasieutredningen. Historia ska bli ett obligatoriskt ämne i alla gymnasiets program. 86 
Det är på tiden. Att svenska gymnasieelever är nödda och tvungna att lära sig kludda i estetisk 87 
verksamhet, men inte läsa om Förintelsen är naturligtvis orimligt. 88 
Oppositionen har inga problem med denna nyordning, den ingick i deras egen nu upprivna 89 
gymnasiereform. Men även i andra, mer känsliga skolfrågor kan man nu skönja en ny anda av 90 
samförstånd. 91 
För att slippa tillbringa ännu en valrörelse hukandes undan Björklunds kanonader håller 92 
socialdemokraterna på att lägga om sin skolpolitik. 93 
Man tänker kritisera flumskolan i stället för att försvara den. 94 
Det som nyss var brutalt och gammeldags har nu blivit viktiga åtgärder i det förslag till ny 95 
skolpolitik socialdemokraternas rådslagsgrupp lämnade i fredags. 96 
 97 
Nationella prov ska införas tidigare, oftare och i fler ämnen. Elever under fjorton år anses 98 
mentalt kapabla att få betyg. Skoldagarna ska bli fler och längre i en 10-årig grundskola. 99 
Läroplanerna ska tas ner från sina flummiga, postmodernistiska höjder. 100 
Oavsett om den skolpolitiska förnyelsen blott är ett taktiskt övervägande eller sprungen ur 101 
djupa insikter är den oerhört positiv för den svenska skolan. Skolan är en känslig verksamhet 102 
som i decennier behandlats klåfingrigt och beskäftigt av politikerna. Svenska lärare och elever 103 
har allt att vinna på att socialdemokraterna sluter upp bakom Björklunds reformer och ger 104 
skolan långsiktig arbetsro. 105 
Men möjligheterna till en bred uppgörelse begränsas dessvärre av att socialdemokraterna 106 
håller fast vid ett av sin skolpolitiks kanske mest misslyckade inslag – idén om att alla elever 107 
ska vara presumtiva professorer. 108 
Många av gymnasieskolans problem är sprungna ur den 90-talsreform som gjorde de 109 
praktiska gymnasieprogrammen högskoleförberedande. 110 
 111 
För socialdemokraterna har frågan stor symbolisk tyngd. Man ser det som en stor social 112 
reform i paritet med enhetsskolan. Men bakom den glimrande ideologiska retoriken döljer sig 113 
ett otvetydigt misslyckande. Reformen minskade inte klassklyftorna, den ökade dem i stället. 114 
Många av dem som skulle bli akademiker blev i stället avhoppare och arbetslösa. De som 115 
redan hade det svårt fick det ännu svårare. 116 
Morgan Johansson kallade misslyckandet ett misslyckande på DN Debatt (19/9). Den 117 
socialdemokratiska rådslagsgruppen borde göra detsamma. 118 
Då kan en stabil blocköverskridande uppgörelse nås som rustar den svenska skolan inför 119 
globaliseringens stora utmaningar. 120 
 121 
Av Ledarredaktionen  122 
ledare@expressen.se 123 
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Kreativiteten försvinner i nya gymnasieskolan, debattartikel ur Göteborgs-126 
Posten 10 juni 2010 127 
 128 
Kreativiteten försvinner i nya gymnasieskolan 129 
 130 
I förslaget om framtidens gymnasieskola har all estetisk verksamhet berövats sin ställning 131 
som obligatorium och som meriterande kurser. Det innebär en allvarlig marginalisering av 132 
en allt viktigare kompetens som till exempel blivande entreprenörer är i stort behov av, 133 
skriver bland andra professor Mikael Alexandersson och art director Mikael Blom. 134 
 135 
Samhället i dag och i framtiden behöver kreativa, kunniga människor med god 136 
kommunikationsförmåga. Arbetsmarknaden omstruktureras i snabb takt och enligt en EU-137 
rapport (KEA 2006) omsätter den kulturella och kreativa sektorn mer pengar än både 138 
bilindustrin och it-industrin. Med tanke på detta skulle det vara mycket beklagligt om de 139 
estetiska ämnena togs bort som obligatoriska ämnen i gymnasieskolan. Det skulle innebära en 140 
allvarlig marginalisering av ett allt viktigare kompetensområde. 141 
Gymnasiereformen 2011 betonar vikten av entreprenörskap och elevernas drivkraft. Vad blir 142 
det för entreprenörer om de inte får lära sig de kreativa processer som just de estetiska 143 
ämnena så tydligt förmedlar? 144 
Men i det förslag som nu föreligger för framtidens gymnasieskola har all estetisk verksamhet 145 
både berövats sin ställning som obligatorium och som meriterande kurser över huvudtaget, 146 
medan samtliga övriga nuvarande obligatoriska kurser blir kvar. Om förslaget går igenom 147 
skulle blivande entreprenörer, innovatörer, uppfinnare och alla andra som kommer att jobba 148 
inom kreativa näringar och inom kulturområdet inte få tillgång till en gymnasieutbildning som 149 
utvecklar skapande processer. Förslaget, om det tas till hösten, får till följd att de flesta 150 
gymnasieskolor i framtiden kommer att stå utan estetiskt och konstnärligt kreativa kurser. 151 
Framtidens kompetens 152 
Vi lever i en tid när det blir allt viktigare att kunna hantera och tolka ett flöde av bild- och 153 
textinformation i olika media. Skolan ska utbilda hela människan som är en kulturell varelse. I 154 
en situation när Sveriges basindustri är på väg ut ur landet och arbetsplatser försvinner måste 155 
vi arbeta med skapande nytänkande. Denna utveckling måste börja i skolan. Hög estetisk och 156 
kommunikativ kompetens kommer att höra till det allra viktigaste på framtidens 157 
arbetsmarknad, oavsett om man ska bli läkare, lärare, ekonom, designer eller ingenjör. Om 158 
gymnasieskolan efter 2011 inte längre erbjuder alla elever rättigheten att lära känna kreativt 159 
skapande processer finns det risk att nödvändiga aspekter inom framtidens yrken kommer att 160 
saknas. Därmed riskeras att Sverige inte längre kommer att ligga i framkant, varken när det 161 
gäller industriellt utvecklingsarbete eller inom media och kultur. 162 
Det nytänkande och de kreativa lärprocesser som finns inom det estetiska fältet är viktiga 163 
kunskaper för alla, vilket EU formulerat i ett betänkande från 2009: EU-parlamentet anser att 164 
konstämnen bör vara obligatoriska i utbildningsprogrammen på alla utbildningsnivåer så att 165 
en demokratisering av tillgång på kultur främjas. 166 
Vi tror inte att allmänheten förstått att de flesta gymnasieskolor efter 2011 kommer att 167 
tömmas på kultur och skapande, att detta blir valbara kurser som endast ett fåtal elever 168 
kommer söka då de inte ger meritpoäng. Det vore ett kulturhaveri utan motstycke – det måste 169 
därför belysas och debatteras grundligt. 170 



 

Därför vänder vi oss nu till förtroendevalda politiker med uppmaningen att inte frånta svenska 171 
gymnasielever de estetiska ämnena och därmed ett vidgat språkbegrepp. Det handlar om 172 
kultur men också om långsiktig ekonomisk tillväxt i Sverige. 173 
Vi uppmanar också alla andra, som inser vad detta betyder på längre sikt, att agera för att 174 
samtliga gymnasieelever även i framtiden får grundläggande kunskaper i de estetiska och 175 
kommunikativa ämnena. 176 
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